
Identificación

Código del registro: 529849
Cod. Referencia: ES CAV
Nivel de descripción: FUNTSA
C. Clasificación: AU - URAK
Título: URAK
Fecha Inicio: 1850/01/01 Fecha Fin:
Soporte: Papera / Elektronikoa
Volumen:

Contexto

Productor: 810 - AVA
Historia Institucional:
1866an estatuak urei buruzko lehen legea eman zuen eta, hala, jabari publiko hidraulikoa, aprobetxamendua
eta kontrola arautzen hasi zen. 1926an Konfederazio Hidrografikoak sortzearen ondotik EAEko egungo uren
kudeaketa banatu egin zen: iparraldeko kudeaketa eta Ebroko kudeaketa. 1994an estatuak Euskal Autonomia
Erkidegoari uren arloa transferitu zion, erkidegoaren barruko urei zegokienez eta, ondoren, erkidego arteko
arroetan jarduerak kudeatzeko manu bat egin zen. Uren Zuzendaritza eratu zen, 2001-09-18ra arte Garraio
eta Herri Lan Sailari atxikita egon zena, gero Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailera pasatu zen. Urei
buruzko 1/2006 Legeak Uraren Euskal Agentzia sortu zuen, 233/2007 Dekretuak ezarritakoari jarraikiz
2008ko urtarrilaren 1ean martxan jarri zena, lehen Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak gauzatzen
zituen uraren arloko eskumenak gain hartuz.
Historia Archivística:
1994. urtean ur-arloa transferitzearen ondorioz, Konfederazio Hidrografikoak administrazio autonomoari
lanen baimenen eta erkidego arteko arroen emakiden agiriak helarazi zizkion. Uren Zuzendaritzak TYPSA
enpresarekin espedienteen berrikuspena eta legeztapena kontratatu zituen eta, horren ondorioz, ur-gune
bakoitzari edo lan bakoitzari lotutako espedienteak kode faltsu batekin batu ziren. 1996an amaitu zen
zeregin hori. 2002an, Artxibo Orokorrak agiri horiek berrantolatu zituen. Lan hori 2005ean amaitu zuen.
Data horretatik aurrera agiriak aldizka transferitzen dira
Forma de Ingreso:
Ohizko transferentzia

Contenido y Estructura

Alcance y contenido:
Zenbait eskumen baliatzean Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioak egindako agiriak
taldekatzen dituen funtsa. Eskumen horiek: aprobetxamendu hidraulikoak, kanalak eta lur ureztatuak, urak
EAEtik bakarrik igarotzen direnean, ur mineralak eta lurpeko urak, itsasertzaren antolamendua eta
azpiegitura hidraulikoko herri lanak, baita erkidego arteko arroetako uren kudeaketaren manuaren bidez
egindakoak ere. Eskumen-arlo hori esleituta izan duten sailek eta erakunde-administrazioak gauzatu dituzte
horiek guztiak.
Fecha propuesta de expurgo (NO PREVISTO):
Notas:
Descriptores:
URAK;LAN HIDRAULIKOAK;JABARI PUBLIKO HIDRAULIKOA;ITSAS-LEHORREKO JABARI
PUBLIKOA;ISURKETAK
Onomásticos:
Lugares:

Condiciones de Acceso

Acceso y reproducción:
Eskuratze librea. Erreprodukzioa Artxibo Sistemaren Arautegia ezartzen duen 2005eko abenduaren 19ko
Aginduan xedatutakoaren menpe egongo da (2006-02-17ko 34. EHAA)
Estado de conservación: Ona
Lengua/Escritura de los documentos:
1994. urterarte Gastelaniaz. Hortik aurrera Gastelaniaz /Euskeraz
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Condiciones de Acceso
Características físicas y requisitos técnicos:
Instrumentos de control/descripción:

Documentación Asociada

Originales y Copias:
Unidades de descripción relacionadas:

Nota de publicación:

Control de Descripción

Fecha de descripción: 2006/06/05
Archivero: Zumalde Igartua, Irune
Revisión:
Reglas o Normas:
ISAD(G) 2000
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