
Bizkaian uraren ziklo integralaren kudeaketa publiko, sozial, 
demokratiko eta jasangarria izateko eredu baten alde 

1. URA IZATEKO AUKERA GIZA ESKUBIDEA DA. Ura izateko giza-eskubidea aplikatuz, horniduraren kudeaketa 

giza-zuzentasunez ezarriko dugu –ordaintzeko gaitasuna, ekonomi-zuzentasunaren aurrean –mozkina eta 
ordaintzeko borondatea tarifa-politiketan. Horretarako, gutxieneko dotazioa bermatuko dugu –horren balorea 
zehaztu beharko litzateke, baina mundu-mailan 60 eta 100 litro pertsona/eguneko dago-, eta hornidura ez 
eteteko konpromisoa gizarte-egoera ahulean daudenen kasuan, eskubide honen babesean pertsonaren eta 
etxeko beharrizanak betetze aldera bizitzeko gutxienekoa bermatuz. 

2. URAREN TITULARITATEAK ETA KUDEAKETAK %100 IZAN BEHAR DUTE PUBLIKO. Ura jabetza publikoko 

ondarea da eta horniketa eta saneamendu zerbitzuak giza eskubideekin eta herritarrekin lotuta daude. Zerbitzu 

horiek ez dira merkatuaren logika, negozio pribatuaren irizpideak eta lehentasunak erabilita kudeatu behar, 
kudeaketa publikoa eta irabazi asmorik gabea erabilita baizik, hau da, interes orokorreko zerbitzu gisa. Uste dugu 
zerbitzu publikoak kudeaketa publikoa eginda eman daitezkeela, kalitate eta eraginkortasun estandar zorrotzenak 
betez, langile publikoen konpromisoa eta ardurarekin eta herritarren partaidetza izango duen kudeaketa gardena 
bermatuz.  Horretarako, berariaz aldarrikatzen dugu, uraren ziklo integralaren kudeaketa bere gain hartuko duen 
entitate publikoa edozein izanda ere,   

3. KOOPERAZIOA ETA ELKARLAN PUBLIKOA. Lurraldeko ura kudeatzen dutenen arteko elkarlan eta kooperazio 

handiagoaren aldeko apustua egiten dugu, eta baita administrazio publikoaren eta Unibertsitatearen artekoa 
ere. Entitate publikoen arteko elkarlana, ikerketa eta garapena sustatu behar dira zerbitzu publikoen etengabeko 
hobekuntza eta uraren kudeaketa eta kalitatea hobetzeko. Uraren ziklo integralaren kudeaketak zenbait erronka 
tekniko, sozial eta ingurumen eta ekonomia arloko erronkak ditu, horiei modu koordinatuan eta elkarlanean 
erantzun behar diete herritarren elkarte eta erakundeek, operadoreek, erakundeek eta gobernuek. Helburua 
uraren politika jasangarria garatzea izan behar da, guztiona dena eta ura izateko giza eskubidea kontuan hartuta, 
eta Administrazio publikoak, ardura, gardentasun eta eraginkortasun planteamenduak erabilita, bermatu behar 
du horniketaren eta saneamenduaren zerbitzu publikoa ematea, eskubidea dela ulertuz. 

4. ENPLEGUAK PUBLIKOA ETA KALITATEKOA IZAN BEHAR DU. Uraren ziklo integralaren kudeaketa enplegu 

berriak sortzeko iturri izan daitekeela eta izan behar duela diogu. Uste dugu uraren ziklo integralaren 
kudeaketarekin zerikusia duten enplegu guztiak publikoak izan behar direla, era  horretan interes publikoa eta 
orokorra ez duten interesak eta langileen lan-baldintzen prekarizazioa eta segurtasuna saihesteko. Erakunde 
sindikalekin batera enpleguen kalitate, segurtasun eta egonkortasun baldintzak bermatzeko beharrezkoak diren 
neurriak har daitezen lan egingo dugu. Uraren hiri zikloaren kudeaketan lan egiten duten langileen lan-
eskubideak bermatuta egon beharko dira. Langileek zerbitzuaren funtzionamendu, kudeaketa eta politiken 
formulazioan parte hartzeko beharrezkoak diren mekanismoak jarriko dira. 

5. EZINBESTEKOA DA INGURUMEN, EKONOMIA ETA EGITURA ARLOKO JASANGARRITASUNA Bizkaiko ura 

kudeatzen duten entitateei -partzuergo eta udalak- euren jarduera eremuan eta Uraren Esparru Zuzentarauarekin 
bat, uraren ziklo integralaren jasangarritasuna ziurtatuko duten beharrezko erabakiak hartzeko exijitzen diegu, 
hiru esparru hauek kontuan hartuta: 

 Ingurumen arloan. Horniketa iturrien kalitatea gordez; hiriko beharrak asetzeko beharrezkoa den gutxieneko 
baliabidea erabiltzen dela ziurtatuz; azpiegituren gaineko esku-hartze eta sentsibilizazio eta prestakuntza 
programak oinarri hartuta eta kontaminazioaren prebentzio-programak eginez. 

 Arlo ekonomikoan. Gastuan xahuketa saihestuz eta berme sozial, ekitate, eraginkortasun eta gardentasun 
printzipioetan oinarritzen diren tarifak ezarriz. 

 Egitura arloan. Ura bezeroengana baldintza onenetan iristeko beharrezkoak dien inbertsioak planifikatu eta 
burutuz, unean uneko araubideekin bat; horniketa sareetan dauden galerak kontrolatu eta txikiagotuz; uraren 
kalitatea kasu bakoitzean dagokion helburuari egokituz; eta ibilgu naturalera isuri aurretik, udal-kolektore 



sareak jasotzen dituen ur guztiak modu egokian tratatuz. Hori guztia eskura dauden teknologia eraginkorrenak 
erabiltzen saiatuz eta ahalik eta energia gasturik txikienarekin. 

6. ZERBITZUAREN KOSTUARI AURRE EGITEKO TARIFAK BERE OSOAN BERRIRO INBERTITZEA. Horniketa 

eta saneamendu tarifen bidez eta uraren ziklo integralari lotutako diru-laguntza, kreditu-eragiketa, edo bestelako 
edozein bidez lortzen diren diru-sarrera guztiak zerbitzu horien kostua ordaintzera bideratzearen alde egingo 
dugu. 

7. HERRITARREN PARTAIDETZA ERAGINKORRA LORTZEKO KUDEAKETA GARDENA, ANITZA ETA IREKIA. 
Uste dugu, ez dela nahikoa kudeaketa publikoa bermatzea, uste dugu gizartearen kontrola eta demokrazia parte-
hartzailerako modu berriak sustatu behar direla, herritarren partaidetza eraginkorra eta proaktiboa bermatzeko, 
Aarhuseko Konbentzioak ezarri zuen bezala, 2003ko maiatzaren 26ko 2003/35 Zuzentarauak Europako 
araubidera , eta uztailaren 18ko 27/2006 Legeak Espainiako araubideari txertatua, horren bidez arautzen dira 
“ingurumen informazioa eta ingurumenaren arloko partaidetza publikoa eta justizia eskuratzeko eskubideak”. 
Horregatik, kudeaketa publikoa egiten duen entitateak bere jardueren eta erabakien berri, horren menpeko 
botere publikoei zein herritarrei, emango dien kudeaketa ereduaren alde gaude. Herritarren etengabeko 
fiskalizazioa ezinbestekoa da kudeaketa publiko gardena eta eraginkorra bermatzeko. 

8. KONTSUMO ARDURATSUA ETA INPLIKATU GUZTIEN ALDETIK URA AURREZTEA SUSTATZEAREN 
ALDEKO APUSTUA. Uraren erabilera jasangarria bermatzen duten tarifa progresiboak sustatuko ditugu, herritar 

guztientzako izango diren kalitate handiko zerbitzuak bermatzeko zigorrak, salbuespenak, eta pizgarriak jasoko 
dituztenak, eta halaber eskari eraginkorraren kudeaketa, kalitate egokia, uraren ziklo integralaren finantzari eustea 
eta jakina, urarekin zerikusia duten ingurumen arloko balioak. Tarifen egituraketak izaera soziala duten tarifak jaso 
behar ditu, bazterketa jasaten duten kolektiboak eta horien egoera ekonomikoa kontuan hartuz. 

9. BULTZADA SENDOA TXORROTAKO URAREN KONTSUMOARI. Konpromisoa hartzen dugu “txorrotako" ura 

sustatzeko kanpainak bultzatzeko eta botilako uraren kontsumoa murrizteko, eta horri lotutako inpaktu 
ekologikoak, besteak beste honako bideak erabilita: Txorrotako ura edan eta uraren erabilera ona egiteko 
informazio publikoa emateko ekimenak, uraren kalitatea bermatzeko ahaleginak indartu, zentro publikoetan 
txorrotako ura erabili eta iturri publikoen sare garrantzitsua indartu. 

10. LEGEDIA ETA ARAUBIDEA EGOKITU. Azkenik, konpromisoa hartzen dugu beharrezkoa den guztia 
egiteko indarrean dauden araudiak (erregelamenduak, ordenantzak, etab.) hitzarmen honetako 
konpromisoetara egokitzeko, modu berezian gizakiak ura izateko eskubidea egiazko ezarpenari 
dagokionean. Horretarako, horniketa eta saneamenduko udal araubidetik kendu egingo ditugu ez 

ordaintzeagatiko horniketa eteteak ezintasun ekonomikoa ematen den kasuetan, hala aurreikusita dagoenean. 
Zentzu horretan, dagokion arauan zehaztu egin beharko da hemen ezartzen diren oinarriei eragin diezaiekeen 
edozein erabakik, mota honetako zerbitzuak pribatizatzeko balizko proposamen bat esaterako, jendaurreko 
informazio prozesu sakon eta zabala izan beharko lukeela, emaitzak lotesleak izateko berme nahikoak dituen herri 
kontsulta bat eginda. 

 


