
     
 

EURI UREN BANAKETA // LANEN AMAIERA 

Azken hamarkadatan, herrian izan den erronka handienetakoa izan da lanketa hau; batez ere, 

ingurumenari dagokionez. Hainbat urtetan, herriko uren zati handi bat ondo bereizi gabe isuri 

dugu itsasora, eta horrek, noski, eragin kaltegarria izan du ingurumenerako. 

Aurrez, herriaren Alde Zaharreko eta Alde Berriko urak ondo bereizita zeuden, oro har. 

Errepide Nazionalaren azpiko banaketa-lanak, ordea, egiteke zeuden, eta beraz, Alde Berritik 

behera zetozen urak nahasi egiten ziren errepideren azpian. Horrenbestez, ura nahasita jaisten 

zen Alde Zaharrean behera, araztegiraino, eta handik, itsasora isurtzen zen. 

Euri askoko egunetan edo bat-bateko euri-jasa handietan, agerikoa izan da Artzapetik hasi eta 

Kale Nagusian gora nahasitako urek gainezka egiten zutela. Hoditeria ongi berezi gabe izatean, 

araztegia buxatu egiten zen, ezin izaten baitzuen gehiegizko ur-kantitatea behar bezala 

kudeatu. Urteak pasatu ahala, Getaria eta, batez ere, Alde Berria hazten joan dira, eta horrek, 

bideratutako ur-kantitatea handitu den neurrian, are gehiago larritu du arazoa. 

2013an ARAZOA KONPONTZEKO BIDEA HASTEN DA 

Arazoaren jakitun, beharrezko ikusi zen errepide nazionalaren azpiko uren banaketa egitea; 

horrez gain, errepide parean biltzen zen ur garbi guztiarentzat beste irtenbide bat bilatu 

beharra zegoen. 

Gipuzkoako Ur Kontsortzioak eta Getariako Udalak egoera hura konpontzeko zer irtenbide 

zeuden aztertu zuten, eta 3 aukeraren artean, egungoa lehenetsi zen. Merkeena ez izan arren, 

teknikoki konponbide egokiena zela iritzi zen.  

Lehen urratsaren ondoren, Diputazioko Ingurumen eta Obra Hidraulikoen Departamentuak 

proiektua idatzi zuen, bai eta obraren aurrekontua zehaztu ere. 

Proiektua Eusko Jaurlaritzan (Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila – Landaren eta 

Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza) aurkeztu zen, eta Itxaspen 

programaren baitan, dirulaguntza garrantzitsua lortu genuen (% 60a - 254.795,71 €). 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Departamenduaren laguntza ere jaso genuen, Agenda 

21eko programaren baitan: 27.000 €-ko laguntza, zehazki. 

Beraz, azpimarratu nahi dugu lau erakunderen arteko lankidetzaren eta elkar-ulertzearen 

ondorio egin direla lan hauek. 

LANEN HASIERA 

II. faseko lanak 2015eko azaroan hasi ziren. 



     
3 urte hauek ez dira errazak izan, lanek erabat baldintzatu baitituzte zirkulazioa eta pertsonen 

mugikortasuna. Errepidea itxi, zirkulazioa moldatu eta oinezkoentzat igarobideak jarri behar 

izan dira, besteak beste, lanek eragindako gune bakoitzean. 

Teknikoki ere zailtasun handiak izan dira, batez ere, zulatutako lekuetan askotariko zerbitzuak 

biltzen zirelako, eta horrek, konplexutasun handia izanik, arriskua eragin zezakeelako. 

Ezinbestekoa zaigu lanak burutu dituzten ALZOLA eta OTEGI GAZTAÑAGA enpresek erakutsi 

duten elkarlanerako ahalegina eskertzea. 

3 urtez lanean jardun ostean, 2017ko urtarrilean amaitu ziren lanak. 

Euri-urak bideratzeko: 428 m hodi jarri dira 

Saneamendurako: 69 m hodi. 

Hornikuntzarako: 250 m hodi 

DATU EKONOMIKOAK: 

Egin  diren lan guztiek 640.000 €-ko kostua izan dute guztira. 

Lan horietako batzuk Gipuzkoako Ur kontsortzioak ur-horniduran eta -saneamenduan 

egindako hobekuntzei dagozkie: 175.000 € 

Eusko Jaurlaritzak 250.000 €-ko dirulaguntza eman du 

Gipuzkoako Diputazioak 22.000 €-ko laguntza eman du; horrez gain, bere gain hartu ditu 

proiektua idaztearen kostua eta obra-zuzendaritzaren kostua. 

Azkenik, Getariako Udalak 191.300 € jarri ditu lan hauek egiteko. 

BALORAZIO OROKORRA 

Lan hauek amaituta, esan dezakegu, aurrerantzean, Getariako uren % 80 banatuta isuriko 

ditugula itsasora: ur garbiak zuzenean, eta ur zikinak, araztegitik pasata.  

Etorkizunari begira, sekulako garrantzia  du lan hauek egoki eginda izateak. 

Arlo honekin lotuta daude, halaber, Igarategi Industriaguneko urak herriko sare nagusira 

bideratzeko egindako lanak, Lormendi aldapatik hasi eta Erruera kaleraino egindako banaketa-

lanak, eta portu guztiko urak herriko sarera lotzeko egindakoak. 

Beraz, aurrera begira, lan hauek soilik daude egiteke: Malkorbeko pasealekuko etxeen 

inguruko lanak, eta Makibar eremuko zenbait zati banatzeko lanak. Udalak, dagoeneko, nahiko 

aurreratuta ditu bi proiektu horiek, eta datozen urtetan egingarri ikusten ditugu horiek ere. 



     
Horri esker,  herriko uren banaketa-tasa % 90ekoa edo handiagoa izatea espero dugu (landa-

eremuak kanpo). Europa osoan, herri gutxik lortzen dute ehuneko hori. 

 

 
2017ko martxoaren 22a  

Uraren Mundu Eguna - 2017  

Espainiako hondakin-
urei buruzko txostena  
Ur Horniduraren eta Saneamenduaren Espainiako Elkartea 

(AEAS) 

Arazketari buruzko txostena. Uraren Mundu Eguna. AEAS  
  

1. Sarrera 
Martxoaren 22an izan zen Uraren Mundu Eguna, Nazio Batuen erakundearen ekimenez. 
Aurten, hondakin-urak hartu dira ardaztzat; beraz, hori kontuan harturik, Ur Horniduraren eta 
Saneamenduaren Espainiako Elkarteak Espainiako eta Europako hondakin-uren egungo 
egoerari buruzko txosten hau egin du.  

 
2. Ur garbia eta saneamendua NBEren Milurtekoko 
Garapen Helburutzat  
 
2015eko irailaren 25ean, NBEk pertsonen, planetaren eta oparotasunaren aldeko helburuen 
esparru bat planteatu zuen1. Helburu horiei Garapen Iraunkorrerako Helburuak esaten zaie, eta 
17 dira guztira. Hain zuen, hauxe da 6. helburua: Uraren eskuragarritasuna, haren kudeaketa 
iraunkorra eta  pertsona guztientzako saneamendua bermatzea. 
  
Saneamendua esaten zaio hondakin-urak husteko estolda-sistemen eta hiri-drainatzeen bidez 
egiten diren jardueren multzoari, bai eta ur horiek arazteari ere, ibilgu naturaletara behar bezala 
isur daitezen. Mundu-mailako zenbatekoei dagokienez, hauexek dira NBEk emandako datuak:  
 

Egun, 2.400 milioi pertsonak ez du saneamenduko oinarrizko zerbitzurik (esaterako, 
komuna). Hau da, munduko 7.000 milioi biztanletatik, % 34k ez ditu oinarrizko zerbitzu horiek.  
 

Giza jardueren ondorioz sorturiko hondakin-uren % 80 ibaietara edo itsasora isurtzen dira, 
kutsatzaileak desagerrarazi gabe.  
 

Egunero, 1.000 haur hiltzen dira urarekin eta saneamenduarekin loturiko beherako-
gaixotasunen ondorioz; gaixotasun horiek, berez, prebenitu daitezke.  

 



     

4. Espainiako hondakin-uren egungo egoera  
 
Ondorengo kapitulu honetan, Espainiako saneamendu-zerbitzuen bereizgarri diren funtsezko 
datuak jaso dira. Aurreko puntuko egiturari jarraiki, bi zatitan banatu da edukia: estolda-sarea 
eta arazketa.  
 

4.1. Estolda-sarea 
Sistema-motari dagokionez, Espainian sare unitarioak dira nagusi; hau da, sistema horietan, 
euri-urak eta hondakin-urak hodi beretik bideratzen dira.  
 
 

 
 
 
4. irudia. Espainiako estolda-sarearen ehunekoa, sare-motaren arabera. Iturria: XIV Estudio Nacional 
Abastecimiento y Saneamiento 2016 AEAS-AGA  
 
 

 
 
 
 

Estolda-sarea 165.401 km luze da. Lerro zuzen batean jarriz gero, Lurrari 4 bira baino gehiago 
emango lizkioke.  
 
5. irudia. Espainiako estolda-sarearen kilometroak, udalerrien tamainaren arabera. Iturria: XIV Estudio Nacional 

Abastecimiento y Saneamiento 2016 AEAS-AGA   
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     Proiektua BEZ Guztira 
 

Esleipena 
     386.054,10 €     81.071,36 €     467.125,46 €  

 
   296.528,23 €  

       53.719,01 €     11.280,99 €       65.000,00 €  
 

     53.719,01 €  baja 
    439.773,11 €     92.352,35 €     532.125,46 €  

 
   350.247,24 €  % 79,64 % 20,36 



     
 Ordainketak   BEZ   Guztira 

       328.685,65 €     69.023,99 €     397.709,64 €  
         54.748,50 €     11.497,19 €       66.245,69 €  
   

Baja 

   383.434,15 €     80.521,17 €     463.955,32 €  
  

% 87,19 % 12,81% 

    
Guztira % 109,48 -% 9,48 

 
Laguntzak Aldundiak      22.667,27 €     463.955,32 €  

  

  
Jaurlaritzak    250.000,00 €     272.667,27 €  laguntzak 

 

  
Udalak    191.288,05 €     191.288,05 €  Udalak 

 

    
aldea 

  

   
   463.955,32 €  -              0,00 €  

   


