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Norentzat: 20.000 biztanle baino gehiagoko herrietan, hiri-uren zerbitzuaren kudeaketa 

zuzena edo zeharkakoa egiten duten operadoreak (udalak, mankomunitateak zein zerbitzu 

horien titular diren udalaz gaindiko gainerako toki-erakundeak). 20.000 biztanle baino 

gehiago biltzen dituzten eskatzaile-taldeak.    

 

Sarbide-esteka: MITECO 

 Eremuak: Uraren digitalizazioa 

Zenbatekoa: 200 M € (60 M €-ko erreserba elkartzeentzat) 

Aurkezpen-amaiera data: 2023ko otsailaren 13a 

 
 
 

 
 

 

46. FITXA Uraren hiri-zikloaren eraginkortasuna hobetzeko laguntzen 
lehen deialdia (URA, PERTEa) 

 

 

  

  

 

 

  

 

Laburpena 
Helburua da uraren hiri-zikloaren digitalizaziorako lehen programa erakusleak eta traktoreak 

finantzatzea, kontagailuen irakurketa telematikoa eta haren onurak sustatzen dituztenak bereziki. 

Ura digitalizatzeko PERTEaren baitan, L3ri lotuta. Espainiako ur-erabiltzaile ezberdinei 

digitalizazio-prozesuan laguntzeko programak garatzea: I3. Uraren hiri-zikloa digitalizatzeko 

proiektu berezietarako diru-laguntzen lehenengo deialdia (norgehiagoka). 

 

Onuradunak 
a) 20.000 biztanle baino gehiagoko herriak zuzenean (tokiko erakundeak berak, tokiko 

erakunde autonomoak eta tokiko enpresa-erakunde publikoak edota tokiko merkataritza-

sozietateak, baldin eta horien kapital soziala titulartasun publikokoa bada) zein zeharka 

kudeatzen dituzten hiri-uren zerbitzuetako operadoreak. (INE 2021), tokiko partzuergo 

publikoak berariaz sartuta. Hiriko hondakin-uren hornidura, saneamendu edo arazketa 

zerbitzuen operadoreez gain, zerbitzu horien titularrak diren udalak, mankomunitateak 

eta udalaz gaindiko gainerako toki-erakundeak ere onuradun izan daitezke. 

b) 20.000 biztanle baino gehiago biltzen dituzten eskatzaile-taldeak (udalaz gaindiko 

erakundeak barne), taldekatzeko akordioa dutenak. 

Zeharkako kudeaketaren kasuan, zerbitzu horiek ematen dituen udalerri bakoitzeko organo eskudunak 

aldez aurretik onartu beharko du proposamena. Toki-erakundeen eta nortasun juridiko propioa duten 

udalaz gaindiko erakundeen kasuan, eta organismo, enpresa-erakunde publiko edo merkataritza-

sozietate publikoaren bidez zuzenean kudeatzen direnen kasuan, onespen hori haien gobernu-

organoak egingo du, dagokionaren arabera. 

 

Jarduera-lerroak 
Proiektu bakoitzak udal-mugarte bat edo gehiago izan beharko ditu; banaka zein batera. Eta azken kasu 

horretan, nortasun juridikoa duten udalaz gaindiko erakundeak barnean hartuta, hautatutako proiektu 

bakoitzak 20.000 biztanle iraunkorretik gorako biztanleriari eskainiko dio zerbitzua.  

 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-lanza-ayudas-de-200-millones-de-euros-para-digitalizar-los-abastecimientos-urbanos-y-mejorar-la-eficiencia-en-el-uso-del-agua/tcm:30-545954
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A mota (PLANGINTZA): Aurkeztutako proposamenean jasotako udal-mugarteetako edozein lurralde-

eremutan uraren hiri-zikloaren eraginkortasuna hobetzea sustatzen duten estrategiak, planak, 

eraikuntza-proiektuak edo azterlanak egitea/eguneratzea; besteak beste, honako hauek barnean 

hartuta: karakterizazio digitaleko lanak, zenbakizko ereduak, ura hartzeko, hornitzeko, saneatzeko, 

isurtzeko eta arazteko sistemen diagnostikoa, uraren kalitatearen kudeaketa oro har, eta ingurumen-

arriskuak. 

 

B mota (EZARPENA): Uraren hiri-zikloaren eraginkortasuna eta digitalizazioa hobetzeko esku-hartze 

espezifikoak: ura hartzeko azpiegiturak eta erabilera publikorako entrega-puntuak (azalekoak zein 

lurpekoak) helburu dituztenak, zein hornikuntza, saneamendu eta arazketa sisteman zentratutakoak. 

Esku-hartzeek sistemaren kudeaketa eta irakurketa telematikoak sustatuko dituzte eta, hala badagokio, 

hondakin-urak isurtzeko puntuetan ere jarduketak egin ahal izango dira, bai isurketak eguraldi 

lehorrean, bai prezipitazio-aldietan egiten direnean. Proiektuan aurreikusitako efizientzia hobetzeko 

beharrezkoak diren jarduketak sartu ahal izango dira, bai eta ur-hornikuntza, saneamendu eta 

tratamendu sistemetan konponketak eta hobekuntza teknikoak ezartzea ere, baldin eta aurrez 

aipatutako elementuak behar bezala sentsorizatzea, tratatutako bolumenak handitzea eta galerak 

gutxitzea ahalbidetuko badute, besteak beste. Horrez gain, jarduketa horiek garatzeko beharrezkoak 

diren komunikazio-tresna guztiak ere txerta daitezke, Internet of things (IoT) informazio-teknologiak 

ezartzera bideratutakoak bereziki. 

B.1. Urak jabari publiko hidraulikoan hartzeko eremuan zentratutako digitalizazio-jarduketak. 

B.2. Hornidura-sistemaren gaineko digitalizazio-jarduketak, bai edateko uraren arazketa aurreko 

hodietan, bai arazketa, banaketa zein erabiltzaileentzako hornidura azpiegituretan ere, sistemaren 

kudeaketa eta irakurketa telematikoa sustatze aldera. 

B.3. Saneamendu eta arazketa sistemaren gaineko digitalizazio-jarduketak: kolektoreen sarean, 

saneamendu-sistemetan dauden azpiegituretan eta hondakin-urak arazteko estazioen zein 

saneamendu-sistemako gainerako azpiegituren prozesu guztietan. 

B.4. Hondakin-urak jabari publikora isurtzeko puntuetan digitalizazio-jarduketak egitea, bai isurketa 

eguraldi lehorrean egiten bada, bai eta prezipitazio-aldietan soilik egiten bada ere.  

Lau jarduketa-tipologia horiek aurrez aipatutako elementuak behar bezala sentsorizatzeko 

ezinbestekoak diren egiturazko jarduerekin osatu ahal izango dira, bai eta horiek garatzeko 

beharrezkoak diren komunikazio-tresna guztiekin ere, eta, bereziki, Internet of Things (IoT) 

informazioaren teknologiak ezartzera bideratutakoekin. 

 

C mota (INFORMAZIOAREN KUDEAKETA): Tratamenduari, B motako jarduketetatik lortutako datuak 

berrerabiltzeari eta sortutako informazio guztiari balioa emango dioten plataforma, informazio-sistema 

zein tresna digitalak garatzea/eguneratzea, baldin eta uraren hiri-zikloaren barne-kudeaketa hobea 

ahalbidetuko badute, efizientziaren hobekuntza, ur-galeren murrizketa, arazketa-azpiegituren 

kudeaketaren hobekuntza eta kudeaketaren gardentasuna zein zibersegurtasuna sustatuta. 

 

Aurkeztutako proiektu guztiek B.1. edo B.4 jarduketak izan beharko dituzte, eta proiektuak, gutxienez, 

hobekuntza ekarri beharko du jabari publiko hidraulikotik hartutako ur-bolumenaren digitalizazioan edo 

hondakin-uren isurketei lotutako informazioaren digitalizazioan. 

B2 proiektu guztiek barne hartu beharko dituzte banaketa-sareetako eta udal-titulartasuneko eta 

kudeaketako harguneetako egiturazko ihesak kontrolatzeko eta kudeatzeko ekintzak. 

 

Era berean, urteko batez besteko energia-kontsumoa gutxienez %10 murrizteko helburu orokorrari 

laguntzeko diseinatuko dira jarduketak; proiektuan sartutako azpiegiturak hobetu eta berritzearen bidez 

zein ohiko aukerekin alderatuta ezarritako proposamenen bidez. Aurrezpen horiek lortzeko, energia-

eraginkortasuneko neurriak aplikatuko dira, horretarako energia-eraginkortasuneko klausulak eta 

irizpideak sartuko dira deialdi honen ondoriozko jarduketetan, edo efizientzia eta digitalizazioa 

hobetzeko prozesuarekin lotutako energia berriztagarria ekoizteko instalazioak jarriko dira martxan. 
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Proiektuek honako ekintza hauek jaso beharko dituzte, nahitaez eta zeharka proposamen osoan zehar:  

a) Langileen gobernantza, partaidetza eta prestakuntza plana. 

b) Komunikazio- eta sentsibilizazio-plana. 

c) Adierazleen neurketa eta jarraipenerako plana. 

 

Gastuetarako aldi hautagarria  
Aurkezten denetik 2025eko abenduaren 31ra arte (gehienez ere 2026/06/1era arte luzatuta).  

2020ko otsailaren 1etik aurrera hasi eta deialdiaren hasieran amaitu ez diren jarduketek ere laguntzak 

jaso ahal izango dituzte. 

 

Esleitu ondoren, gutxienez 5 urtez mantendu beharko dira proiektuak. 

 

Laguntzen zenbatekoa eta mota 
3-10 M €-ko laguntza proiektu bakoitzeko. 

Laguntzaren zenbatekoa (diru-laguntza): 

a) 5.000 biztanle baino gutxiagoko herrietako jarduketak, % 80ra bitarte. 

b) B3 edo B4 jarduerak (saneamendua, arazketa eta isurketen kudeaketa) % 80raino. 

c) Gainerako jarduketak, % 60raino. 

 

Osagarriak (metagarriak):  

• Proiektu integratua (udalerri bateko B tipologia guztiak barne hartzen dituzten jarduketak): % 

5eko gehigarria udalerri horretako jarduketetan.  

• Taldeak edo onuradun bakarra izanik, 5 udalerri baino gehiagoko lurralde-eremua: % 5 gehiago 

jarduketa guztietarako.  

 

Emandako diru-laguntzaren urteko bakoitzaren % 80ko aurrerakina eskatzeko aukera, eta hurrengo 

urteari dagokion aurrerakina eskatzeko unean jasotako aurrerakinaren zenbatekoaren % 60 gutxienez 

esleitu dutela justifikatu beharko da. 

 

Diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak 
a) Langileen gastuak: 

a. Proiekturako berariaz kontratatutako langileak, % 100era arte. 

b. Gainerako langileak, proiektuari eskainitako dedikazioaren arabera, (gehienez ere % 85). 

c. Era berean, ekonomikoki mendekoak diren langile autonomoak (TRADE) ere egotzi ahal 

izango dira aurreko baldintzetan. 

b) Bidaiak eta mantenua. 

c) Kanpoko laguntzak eta kontratuak: 

a. Kanpoko laguntzak eta kontratuak (azpikontrataziorik ez): erakunde onuradunak bere 

kabuz egin ezin dituenak, hala nola, kudeaketa, ingeniaritza, inplementazio, jarraipen eta 

obra zibileko zerbitzuak. Baita komunikazioen gastuak ere. 

b. Kanpoko laguntzak eta kontratuak (azpikontratazioa): laguntzaren xedearekin bat 

datozen edo, onuradunak egin baditzake ere, kanpora ateratzen diren kanpoko 

zerbitzuak azpikontrataziotzat hartuko dira. Gehienez % 90. 

d) Material inbentariagarria: 

a. Aktibo material eta immaterial oro erostea, leasinga, rentinga eta eskuratzea, horien 

artean, ekipoak, sentsoreak, softwarea, aplikazio informatikoak, ekipamendu 

teknologikoak, zerbitzarien kudeaketa eta mantentzea edo on line informazioa 

biltegiratzea, betiere jarduerarako soilik bada eta eskuratutako ekipamendua egoki 

erabiltzeko aukera ematen badu. 
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b. Instalazioen eta material inbentariagarriaren errentamenduak finantzatzeko, dagokion 

kontratua eta faktura edo antzeko agiria aurkeztu beharko dira, bai eta dagokion 

ordainketa-egiaztagiria ere (amortizazio-taula). 

c. Proiektuaren esparruan garatutako software edo aplikazio informatikoek ezin izango 

dute diru-sarrerarik sortu erakundearentzat, salbu eta horiek aplikazioa bera 

mantentzera eta hobetzera bideratzen badira, erakundearentzat etekin ekonomikorik 

sortu gabe. 

e) Material suntsikorra (eskuratutako materialak, baldin eta haien bizitza baliagarriak ez badu 

gainditzen proiekturako onartutako egikaritze-kronograma). 

f) Jarduketaren ondoriozko beste kostu batzuk, proiektua egikaritzeko beharrezkoak direnak, eta, 

hala badagokio, jarduketen eragiketa edo mantentze-gastuak, proiektua gauzatzen den 

bitartean. 

g) Zeharkako kostuak: gastu zuzenen % 4 arte. 

h) Auditoreak justifikazio-kontua berrikustea: emandako laguntzaren % 5era arte. 

 
 


