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A- Historikoa 
 

 

 

 

Urdazubi eta Ainhoako ur zikinen tratamendua Dantxariako mugaz ondoko auzoan, 

Euskal Herri Hegoaldeko Herri Elkargoaren eskumena da, Urdazuriko Helburu Anitzeko 

Herriarte Sindikatuak (SIVOM) betetzen zituen eskumen guziak bere gain hartu 

zituenez geroztik, hau da, 2006ko urtarrilaren 1az geroztik. 

 

1993 – 2005 epea 

SIVOM, Urdazuriko Helburu Anitzeko Herriarte Sindikatuak ondoz ondoko bi hitzarmen 

izenpetu zituen (1993an eta 2003an) Nafarroako 80 araztegiren kudeaketa segurtatzen 

duen NILSA espainiar sozietate publikoarekin.Hitzarmen horiek Urdazuriko Helburu 

Anitzeko Herriarte Sindikatua ordezkatzen duen Herri Elkargoari eskualdatuak izan 

dira. 

 

Araztegian inbertituz gero, 2003an izenpetu hitzarmenak bi partaideen betebeharrak 

honela zehazten zituen: 

• proiektuaren eraketan bi alderdien parte hartzea  (NILSA eta SIVOM, Helburu 

Anitzeko Herriarte Sindikatua) 

• bi alderdien parte hartzea inbertsioen finantzaketan, araztegiak hartu 

bolumenen proportzioaren arabera 

• inbertsioen aurreztea 

 

2005eko udan zehar, Osasun eta Gizarte Gaien Zuzendaritzak (DDASS) azterketak egin 

ditu Urdazuri ibai osoan, honako ondorio hauek agerian utziz: 

• araztegia ez da aski handia eguraldi lehorrean (ez eta eguraldi euritsuan ere) 

bertara iristen den kargu organiko eta hidrolikoa tratatzeko (edukiera izendatua: 

95 m3 eguneko eta 37 kilo OEB51 eguneko). Lohi askatzeak badira eta ur zikinen 

parte bat Urdazurira zuzenki isurtzen da. 

• araztegira iristen diren ur zikinak koipez gainkargatuak dira.Bentek koipe ontziak 

ezarri eta mantendu behar dituzte araztegiarenkarga arintzeko.Gaur egun, Agur 

sozietateak sarea bi astetarik behin, bataz beste, garbitu behar du. 

• Ur garbi parasitoen presentzia iraunkorra handia da, euri uren sartzeek 

gaizkiagoturik.Dantxarinea auzoko sarea bateratua da. Komeniko litzateke sare 

bereizle batera pasatzea araztegira sartzen diren isurien aldaerak mugatzeko 

gisan. 

 

2006. urtea 

2006ko ekainetik, Euskal Herri Hegoaldeko Herri Elkargoa, NILSA enpresarekin eta 

Urdazubiko Herriko Etxearekin harremanetan sartu zen konponbideak elkarrekin 

bilatzeko asmoz.Lan bilkurak 2006ko ekainaren 9an, 2006ko uztailaren 27an eta 2006ko 

urriaren 6an iragan ziren. 

                                                 
1Oxigeno Eskaera Biologikoa 5 egunetarako 



 

2007. urtea 

SOGREAH ikerketa bulegoa hautatua izan da 2007an zehar iragan den zehaztapen 

azterketa obratzeko. 2007ko urriaren 29an, partaideek proiektuaren neurri hipotesiak 

onartu dituzte aurreproiektu zehaztua burura eramateko . 

 

2008. urtea 

2008. urtea eragiketaren finantza muntaketari eskainia izan da. Kostuak ur zikinen 

proportzioaren arabera banatu dira: % 90 Espainiaren gain eta % 10 Frantziaren gain. 

Izan ere, europar diru-laguntza eskatzeko txosten bat osatua izan da POCTEFA 

programaren baitan. 

 

2009. urtea 

Espainiar eta frantses agintaritza eskudunek finantza muntaketa onartu ondotik, 

2009ko martxoan europar diru-laguntza eskatzeko txostena bururatua eta bidalia izan 

da. 

 

2009ko apirilean, obragintzaren ardura AGI-Infra ikerketa bulegoari utzia izan zaio. 

Aterabide tekniko desberdinak aztertu ondotik, gaurko zein geroko lur menderatzea eta 

arazketa sarearen iraunkortasuna kontuan harturik, atxikia izan den aterabiderik 

abantailatsuena, bai teknikoki, bai eta ekonomikoki ere, honako hau izan da: 

- araztegiaren berreraikitze osoa, honen edukiera emendatuz eta tokian berean 

tanpoi urmael bat obratuz; koipeak aitzinetik tratatzeko sistema baten 

instalazioa mugatik hurbil. 

 

2010. urtea 

2010eko martxoaren 19an, Herri Elkargoari jakinarazi zaio AQNIV proiektuaren 

finantzaketaren onarpena Europako POCTEFA programaren baitan. 

 

Obragintzako aurreproiektua, 2 500 BBko (Biztanle Baliokideko) edukiera duen araztegi 

bat eta 130 m3-ko tanpoi urmael bat edukitzen dituena, baliozkotua izan da 2010eko 

apirilaren 22ko elkargoko Kontseiluaren delibero baten bidez. Delibero horrek enpresen 

kontsulta baimentzen du, obren oinarrizko kostua BEZik gabe 1.300.345 €-tan finkatua 

izanik. 

 

2011. urtea 

Obragintzaren bideratzea – abenduaren 12a: Lehen harriaren pausatzea 

 

2012. urtea 

Ureztatzea – irailaren 18a 

Abenduaren 14a estreinaldia (obren bururatzea eta behaketa fasearen abiatzea) 

   

 

 

 

 

 



 

B - Obren aurkezpena 
 

 
 

I - Aurretratamendurako obren gauzatzea: 

 

� Araztegian gora, saretaren bidezko iragazketarako obra baten eraikuntza, 

muga bazterrean. 

� Iragazteko obran gora etabiziki hurbil, entzima injekzio postu baten 

kokatzea:postu horri esker, koipeak andeatzen dituzten entzima bereziak 

injektatzen ahalko dira.Produktuak eta automatismoak AINHOAko herriko 

etxearen ondasuna den eta egokitua izanen den lokal batean ezarriko dira. 

� Emari-neurgailu elektromagnetikoren bidezko kontaketa baten eta 

gainezkabide baten kokatzea:ekipamendu horri esker, Urdazubitik etorri ur 

zikinen kantitateak zehatz-mehatz kontatzen ahalko dira; gainezkabidea 

kalibratua izanen da hilabeteko euria gainditzen duten isuriak husteko asmoz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AURREIKUSTEN DIREN EKIPAMENDUEN KOKAPENA 



 

Entzimen injekzioa
Iragazketa sareta 
baten bidez
 

STEP 

ARAZTEGIA 

Lokala

Entzimen injekzioa 
Iragazketa sareta 
baten bidez 

 

Lokala 



II - Araztegiaren berritzea 600 BBetatik 2.500 BBetara 

Geroan tratatu beharreko karga organikoei aurre egiteko eta Urdazubiko herriak 

aurreikusten dituen hirigintza datuen arabera, araztegiaren edukiera izendatua 600 

BBetatik 2.500etaraekartzea aurreikusia da. 

Zaharberritze egitarau honek ur garbi parasito iraunkorrak % 80ez murriztea ahalbidetu 

behar du frantses eta espainiar lurraldeetan. 

 

Araztegirako aurreikusten diren obrak 

� Ponpaketa orokorreko postua 

� Bahetzeko ekipamenduak eta deshareatzaile-deskoipetzaile bat hartuko dituzten 

aurretratamenduak 

� 130 m3-ko tanpoi urmael bat: gainkarga hidrolikoak eta batez ere eguraldiak 

eragiten dituen urei lotutakoak mugatzeko. 

� 600 m3-ko aireberritzeko urmael bat 

� Klarifikagailu bat  

� 60 m2 inguruko azalera duen lokal bat, lokatzak tratatzeko ekipamenduak, 

armairu elektrikoak eta aireztapen presio-igogailuak aterbetuko dituena. 

� Bideen sortzea 

 

Araztegiaren obren gauzatzea eta zerbitzuaren jarraikitasuna. 

Zerbitzuaren jarraikitasuna segurtatu ahal izateko, obren gauzatzea zatikatu behar da. 

Honako fase hauek proposatzen dira: 

� Klarifikagailu-desgasifikazio-birzirkulazio multzoaren eraikuntza.(1. fasea) 

� Bitarteko ur ilararen abiatzea:dagoen urmaela – klarifikagailu berria (2. fasea). 

� Dagoen klarifigailuaren suntsitzea eta lur-berdintzea; aireberritzeko urmael 

berriaren eta aurretratamenduen eraikuntza (3. fasea). 

� Ustiapen egoitzaren eraikuntza (4. zatia). 



� Ur ilara berriaren abiaraztea (5. fasea). 

� Aireberritzeko urmael baten berrantolaketa, tanpoi urmael bihurtzeko gisan (6. 

fasea). 

� Lokatzen biltegiratze siloaren eraikuntza (7. fasea). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGOEN SAREA - 600 BB 



AURREIKUSITAKO SAREA 2.500 BB
 

 

AURREIKUSITAKO SAREA 2.500 BB 
 

EGIN BEHARREKO OBRAK

Erref . UR ILARA 
1 Ur gordinen postua (ponpaketa postua)

2 Autokontrola eta berdinketa araztegiari goiti

3 Bahe birakaria 
4 Deskopetzaile - deshareat

5 Tanpoi urmaela 
6 Aireberritzeko urmaela

7 Fosforoaren tratamendu fisiko

8 Desgasifikazio kutxatila

9 Bigarren mailako klarifikagailu marruskatzailea

10 Autokontrola araztegiari beheiti 

11 Lokatzen birzirkulaziorako putzua

12 Aginte lokala 
13 Presio  - igogailuen lokala

LOKATZEN ILARA 
14 Lokatzen eta flotagarrien ateratze hargunea 

15 Lokatzen xukatze mahaia, paleta baten gainean muntatua

16 Lokatzen biltegiratze siloa (6 hilabeteko autonomia)

BAZTERTZEAK  – HONDAKINAK

17 Koipeen hobia  
18 Hareen hobia 
19 Ur  guzien  postua  

Jabetza publikoaren pean 

dagoen proiektuaren azalera 

EGIN BEHARREKO OBRAK  
IZENDAPENA 

Ur gordinen postua (ponpaketa postua)  
Autokontrola eta berdinketa araztegiari goiti  

deshareat zailea 

Aireberritzeko urmaela 
Fosforoaren tratamendu fisiko - kimikoa  
Desgasifikazio kutxatila 
Bigarren mailako klarifikagailu marruskatzailea 

la araztegiari beheiti  
Lokatzen birzirkulaziorako putzua 

igogailuen lokala  

Lokatzen eta flotagarrien ateratze hargunea  
Lokatzen xukatze mahaia, paleta baten gainean muntatua 

biltegiratze siloa (6 hilabeteko autonomia) 

HONDAKINAK 



 

C – Operazioaren finantzamendua 

 

 

Gastuak BEZikgabekozenbatekoak Tasak 
Prestaketa 33.400,00 2,20% 

Obragintza 54.000,00 3,55% 

Obrak 1.424.000,00 93,68% 

Komunikazioa 8.600,00 0,57% 

OROTARA 1.520.000,00   

      

Diru-sartzeak BEZikgabekozenbatekoak   
Diru-laguntzak     

EuroparBatasuna (FEDER-POCTEFA) 866.500,00 57,01% 

PirinioAtlantikoetakoKontseiluOrokorra 20.100,00 1,32% 

Partaideak     

NafarroakoGobernua - Nilsa 590.500,00 38,85% 

Euskal Herri Hegoaldeko Herri 

Elkargoa 
42.900,00 2,82% 

  1.520.000,00 100,00% 

 

 

 


