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1 Hitzaurrea 

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2007ko urriaren 23ko 2007/60/EE 
Zuzentarauak, uholde-arriskuaren ebaluazioari eta kudeaketari buruzkoak 
(aurrerantzean Uholdeei buruzko zuzentaraua), uholdeen arazoak analizatu eta 
kudeatzeko tresnak garatzeko beharra ezartzen du; izan ere, Europar Batasuneko arrisku 
natural nagusia da. Zuzentarau horren Espainiako ordenamendu juridikorako transposizioa 
uztailaren 9ko 903/2010 uholde-arriskuaren ebaluazio eta kudeaketari buruzko Errege 
Dekretuaren bidez egin zen. 

903/2010 Errege Dekretuaren xede nagusiak honako hauek dira: alde batetik, uholdeekin 
erlazionatutako ezagutza handitzea eta ebaluazio egokia egitea, eta, bestetik, uholdeen 
ondorio negatiboak murriztu ahal izateko, administrazio publikoen eta gizartearen arteko 
jarduketa koordinatua lortzea. Errege Dekretu horren 7. artikuluak ezartzen duenez, uholde-
arriskuaren aldez aurretiko ebaluazio bat egingo dute arroko organismoek, autonomia-
erkidegoetako babes zibileko agintariekin, Estatuko administrazio orokorrarekin edo 
autonomia-erkidegoetako beste organo eskudun batzuekin elkarlanean, edo erkidegoarteko 
arroen eskumena duten administrazioek. Horrez gain, kostaldeen arloko eskumena duten 
administrazioen ebaluazioa integratu beharko dute, kostaldeetako urek eta trantsizio-urek 
eragindako uholdeen kasuetan. Errege Dekretu berak 21. artikuluan dio uholde-arriskuaren 
atariko ebaluazioa beranduenez 2018ko abenduaren 22an egingo dela, eta, ondoren, sei 
urtean behin. 

Uholdeei buruzko zuzentarauak eta 903/2010 Dekretuak ezarritakoari jarraikiz, garapenaren 
lehen mugarria Uholde-arriskuaren Atariko Ebaluazioa (UAAE) da. Bertan, egoeraren 
diagnostiko orokorra egin eta Uholde-arrisku Handiko Eremuak (UAHE) ezartzen dira. 

Eremu horietan uholde-arrisku handia dagoela edo uholdeak egiatan gertagarriak direla 
ondorioztatu da. Diagnostiko hori demarkazio hidrografiko mailan egingo da. Gauzak 

horrela, UAAEa garrantzi handiko dokumentua da, izan ere, uholde-arriskuen ebaluazioaren 
eta kudeaketaren esparru-arauaren ondorengo bi mugarrien edo faseen eremuak definitzen 
ditu: uholdeen arriskugarritasun eta arrisku-mapak eta Uholde-arriskua Kudeatzeko 
Plana (UAKP). 

Uholdeei buruzko zuzentarauaren aplikazioa sei urteko zikloetan berritzen den prozesu 
periodikoa da. Ziklo horietako bakoitzean demarkazio hidrografikoko arazoak berraztertzen 
dira, kudeaketa-neurriak ahal bezain eraginkorrak izan daitezen. 

1.1 Xedea eta aplikazio-eremua 

Honako dokumentu honen xedea Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko 
Espainiako aldeko Uholde-Arriskuaren Atariko Ebaluazioa (UAAE) berrikusi eta 
eguneratzea da, bigarren zikloko UAHEak hautatzeko. UAHE deritze uholdeei buruzko 

zuzentarauan adierazitako baldintzen arabera, uholde-arrisku handia dutela edo uholdeak 
egiatan gertagarriak direla ondorioztatu den eremuei. Funtsean, lan hau plangintzaren lehen 
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zikloan identifikatutako UAHEn berrikuspena egitea da. Era berean, UAAEa onartu zenetik 
sortutako informazioari jarraikiz, beste UAHE batzuk definitzeko aukera ere aztertzen du.  

Aplikazio-eremuari dagokionez, uholdeei buruzko 2007/60/EE Zuzentarauak honela 
definitzen du uholdea: «Normalean urez estalita ez dauden lursailen behin-behineko 
urpetzea. Termino horren barruan jasotzen dira ibaiek, mendietako uharrek, Mediterraneoko 
ur-korronte etenek eta itsasoko urek kostaldean eragiten dituzten uholdeak. Kanpo gera 
daitezke estolda-sareek eragindakoak». 

Zentzu horretan, 903/2010 Errege Dekretuaren 2. artikuluak bere aplikazio-eremua 
definitzen du: 

«Errege Dekretu honetako xedapenak ibaien, mendietako uharren eta gainontzeko ur-

korronte edo ur-korronte etenen gainezkatzeak eragindako uholdeetan izango dira 

aplikagarri, bai eta itsasoko urek kostaldean eta ibaiek eta itsasoak trantsizio-eremuetan 

eragindakoetan ere». 

Horrenbestez, UAHEen deklarazioa ur-korronteen gainezkatzeek eta kostaldean itsasoak 
eragindako uholdeetarako egin behar da. 

Zuzentarau honen ezarpen-prozesuan zehar, identifikatu egin ziren uholdeen jatorri edo iturri 
posibleak Europako Batzordearen koordinazio-lanetatik abiatuz. Normalean uholdeak 
prezipitazio handiko gertakarien ondorio dira, eta «in situ» kalteak eragin edo ibilguen edo 
beste ur-korronte batzuen gainezkatzeak eragin ditzakete, arro hidrografikoan prezipitazio 
horiek oso ugariak direnean. Elurra urtzeari, arroko azpiegitura hidrologikoei eta itsas-
ekaitzak daudenean itsasoa kostaldean sartzeari lotuta ere egon daitezke. Praktikan 
gertatzen dena da, itsas-uholdeetan izan ezik, hainbat jatorri egon daitezkeela uholde-
gertakari batean, eta horrek larritu egin ditzake uholdeen eraginak.  

Dokumentu honetan ibaien eta beste ibilgu edo korronte batzuen gainezkatzeak (ibai-
uholdeak) aztertzen dira, eta horri azpiegitura hidraulikoen kudeaketa eta euriteek 
eragindako uholdeak (euri-uholdeak) gehitzen zaizkio. Izan ere, azken horiek ibai-uholdeak 
eragin ditzakete, bereziki korronte txikien eta itsasoak eragindako uholdeen kasuan. Hori 
guztia 903/2010 Errege Dekretuak ezarritakoaren arabera egin da. 

Aipatutakoari jarraikiz, ez dira 2007/60/EE Zuzentarauaren eremuan aplikatzekoak estolda-
sareen gainezkatzeek eragindako uholdeak; izan ere, hirigintzako eta lurralde-
antolamenduko administrazioen araudi espezifikoen pean daude. Gauza bera gertatzen da 
presak hautsi edo gaizki dabiltzalako sortutako uholdeekin, apirilaren 11ko Jabari publiko 
hidraulikoko Erregelamendua onartzen duen 849/1986 Errege Dekretuko VII. tituluak 
ezarritakoaren pean baitaude. Era berean, ez dira aplikagarriak izango tsunamiek eta 
itsasikarek eragindako uholdeak, azaroaren 20ko Itsasikaren arriskuaren aurrean babes 
zibilaren plangintzaren oinarrizko zuzentaraua onartzen duen 1053/2015 Errege 
Dekretupean baitaude. 

Proiektua honako apartatu hauek osatzen dute:  

• Sarrera: lanen motibazioa eta aurrekariak. 
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• 2011-2018 epealdian gertatutako uholdeen laburpena: lehen zikloko UAAEa 
onartu zenetik gertatu diren uholdeen deskribapena. 

• UAHEak berrikusi eta eguneratzerako metodologia orokorra: UAAEa berrikusi 
eta eguneratzeko eta UAHEak proposatzeko jarraitu diren aspektu metodologikoen 
deskribapena. 

• Uholde-arriskuan klima-aldaketak izan duen eragina: klima-aldaketak 

demarkazioko uholde-arriskuan eta UAAEaren berrikuspenean eta eguneraketan izan 
ditzakeen efektu posibleen analisia.  

• UAHEen emaitzak eta eguneratze-proposamena: lortutako emaitzak eta bigarren 
zikloko UAHEen proposamena aurkeztea. 

• Eranskinak  

• 1. eranskina: Uholde-gertakarien erregistroa 

• 2. eranskina: Demarkazioko Uholde-arrisku Handia duten eremuen (UAHE) 
lokalizazio-mapa 

• 3. eranskina: UAHEen fitxak 

1.2 Arau-esparrua 

Uholdeei buruzko zuzentarauak aldatu egin du uholde-arriskuaren ebaluazio- eta kudeaketa-
paradigma, eta horrek aldaketa handiak ekarri ditu arauetan. Laburbilduz, zuzentarau honen 
aplikazioa eta 903/2010 Errege Dekretuaren bidezko transposizioa hiru oinarrizko elementuz 
osatuta daude: 

AGIRIA EDUKIA ONARPENA 

Uholde-arriskuaren 
Atariko Ebaluazioa 
(UAAE) 

Uholde-arrisku Handia duten 
Eremuak (UAHE) zehaztea 
eskuragarri dagoen 
informazioa baliatuz 

Ebazpena, 2011ko abenduaren 13koa, Uraren 
Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena. 
Honen bidez, Kantauri Ekialdeko Demarkazio 
Hidrografikoan Euskal Autonomia Erkidegoak 
eskumena duen eremuko Uholde Arriskuaren 
Atariko Ebaluazioaren (UAAE) dokumentua 
onartzen da 

Uraren Zuzendari Nagusiaren onarpena, 
2011ko abenduaren 14koa, erkidegoarteko 
arroen Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioa 
(UAAE) onartzen duena 

Uholde-
arriskugarritasunaren 
eta arriskuaren mapak 

Uholde-arriskugarritasunaren 
(uholdeak izateko 
probabilitatea eta sakonera) 
eta arriskuaren mapak (kalte 
potentzialak) 

Uholde-arriskugarritasunaren eta arriskuaren 
mapen aldeko txostena, Kantauri Ekialdeko 
Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldean 
eskumena duten agintarien batzordeak emana 
2015eko martxoaren 17an 

Erabiltzaileen Batzarrak 2013ko abenduaren 
19an emandako aldeko txostena 

Uholde-arriskua 
kudeatzeko planak 
(UAKP) 

UAHE kontsideratzen diren 
eremuetako ondorio 
negatiboak murriztera 

Urtarrilaren 15eko 20/2016 Errege Dekretua, 
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko 
eta Kantauri Mendebaldeko Demarkazio 
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zuzendutako jarduketen 
definizioa. 

Hidrografikoko Espainiako aldeko uholde-
arriskua kudeatzeko planak onartzen dituena 

 

Dokumentu horien onarpenaren aurretik hainbat prozesu publiko egin ziren dokumentuen 
edukia jakinarazi eta inplikatutako agenteen parte-hartzea sustatzeko. UAAEari eta uholde-
arriskugarritasunaren eta arriskuaren mapei hiru hilabeteko kontsulta publikoa egin zitzaien. 
Are gehiago, mapen kasuan luzapen bat ere egin zen. Bestalde, UAKPa jendaurreko 
informazio gisa eskaini zen hiru hilabetez. 

Uholdeei buruzko zuzentarauaren lehen aplikazio-zikloari buruzko informazio guztia 
Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren (KKH) eta Uraren Euskal Agentziaren sareko 
atarietan dago eskuragarri. 

Uholdeei buruzko zuzentaraua hertsiki loturik dago Uraren Esparru Zuzentarauarekin 
(UEZ). Bi zuzentarau horiek hertsiki loturik daude, ez bakarrik denborari eta osatzen 
dituzten dokumentuen onarpen-moduari dagokienez bakarrik, baita ingurumen-xedeei 
eta arauen garapenari dagokienez ere. Alde batetik, UAKPan ezarritako neurriak 
bateragarriak izan behar dira ur-masen egoera ekologikoa babestu eta hobetzeko Uraren 
Esparru Zuzentarauak finkatutako xedeekin. Bestetik, koordinatu egin behar dira bi 
zuzentarau horien aplikazio-egutegiak, jarraian datorren irudian ikus daitekeenez:  

 

 

1. irudia. UEZaren eta uholdeei buruzko zuzentarauaren mugarrien kronograma 

Uholdeei buruzko zuzentaraua UEZaren zikloa jada martxan zegoenean onartu zen. 
Uholdeei buruzko zuzentaraua aplikatzeko lanak lehen plangintza-zikloko plan hidrologikoak 
onartu ostean hasi ziren, eta UAKParen onarpena eta plan hidrologikoaren berrikuspena aldi 
berean egin ziren. Azkenik, UAKParen berrikuspena eta plan hidrologikoaren ondorengo 
berrikuspenak ere aldi berean egingo dira. Honako hau da uholdeei buruzko zuzentaraua 
osatzen duten hiru dokumentuen berrikuspen-egutegia: 
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• Uholde-arriskuaren Atariko Ebaluazioa berrikusi eta eguneratu egingo da, 
beranduenez, 2018ko abenduaren 22an, eta ondoren sei urtero behin. 

• Uholde-arriskugarritasun eta -arriskuaren mapa berrikusi, eta beharrezkoa balitz, 
eguneratu egingo dira, beranduenez, 2019ko abenduaren 22an, eta ondoren sei 
urtero behin. 

• Uholde-arriskua Kudeatzeko Planak berrikusi eta eguneratu egingo dira, 
beranduenez, 2021eko abenduaren 22an, eta ondoren sei urtean behin. 

Jabari publiko hidraulikoko erregelamendua onartzen duen apirilaren 11ko 849/1986 Errege 
Dekretua aldatzen duen urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretuaren bidez sortu zen 
Uholde-arriskua duten eremuen kartografia sistema nazionala (UAEKSN). Sistema 

horrek Ingurumen Ministerioak eta arroetako organismoek dagokien autonomia-erkidegoekin 
eta, hala behar izanez gero, kaltetutako toki-administrazioen laguntzarekin, uholdeak 
jasateko arriskuaren inguruan egindako ikerketa guztiak biltzen ditu. UAEKSNa uholdeen 
informazio kartografikoa koordinatzeko oinarrizko tresna da, eta horregatik biltzen ditu 
demarkazioko arriskugarritasunaren eta arriskuaren mapak. UAEKSNaren kartografia 
koordinaturik dago Kantauriko Konfederazio Hidrologikoaren eta Uraren Euskal Agentziaren 
bisoreekin.  

9/2008 Errege Dekretuak uholdeak jasan ditzakeen espazioa mugatzearekin zerikusia duten 
berritasun tekniko batzuk ere ekarri zituen. Alde batetik, lehentasunezko fluxu-gune 
kontzeptua sortu zen. Kontzeptu horrek mugatu egiten ditu kopuru jakin batetik gorako 
uraren sakonera eta abiadura duten ibai-tarteak. Tarte horiek babestea ezinbestekoa da 
inguruko uholdeak jasateko arriskua larritu ez dadin. Horrez gain, 09/2008 Errege Dekretuak 
ibilgu kontzeptua ere osatu zuen: guztiz hidraulikoa zen definizio bat izateari utzi eta irizpide 
geomorfiko eta historikoak hartu zituen.  

Lehen zikloko lanak hasi zirenetik, arroetako organismoak eta autonomia-erkidegoak era 
koordinatuan aritu dira elkarlanean Espainiako Uholde Taldea izenekoaren gidaritzapean. 
Azken hori Uraren Zuzendaritza Nagusiak (UZN) koordinatzen du. Lantalde horrek 
koordinatu egin ditu plangintzaren lehen ziklo osoan zehar zuzentaraua ezartzeko egin diren 
lanak, horretarako irizpide eta metodologia komunak ezarriz. UAAEaren berrikuspenari eta 
eguneratzeari begira, Espainiako Uholde Taldeak esfortzu nabarmena egin du klima-
aldaketak uholde-arriskuan izan ditzakeen eraginen analisian aurrerapausoak emateko. 

1.3 Lurralde-eremua 

Urtarrilaren 14ko 29/2011 Errege Dekretuak Uraren Esparru Zuzentarauaren (2000/60/CE) 
preskripzioei jarraikiz definitzen du Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko 
Espainiako aldea. Demarkazio hidrografiko horrek barne hartzen ditu Kantauri itsasora 
isurtzen diren ibaien eremua, Barbadun ibaiaren arrotik Oiartzun ibaiarenera, baita La 
Sequilla errekastoaren eta Barbadun ibaiaren arroartea eta beren trantsizio-ur eta kostaldeko 
ur guztiak, Bidasoa ibaiaren Espainiako aldeko eremua eta haren trantsizio-urak ere 
(Urdazuri eta Errobi). Kostaldeko uren mendebaldeko muga 2. orientazio-lerroa da, 
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Cobaroneko Puntatik igarotzen dena, eta, ekialdekoa, berriz, Espainiaren eta Frantziaren 
arteko itsas eremua.  

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldeak barne hartzen ditu honako 
autonomia-erkidego hauek: Nafarroako Foru Komunitatea, Euskal Autonomia Erkidegoa eta 
Gaztela eta Leon. Demarkazio horretako arroetako plangintza hidrologikoa eta uraren 
kudeaketa Estatuko administrazio orokorrak eta Euskal Autonomia Erkidegoak egiten dute 
era koordinatuan, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eta Uraren Euskal Agentziaren 
bitartez, hurrenez hurren. Azken hori da eskumena duen administrazio hidraulikoa 2006ko 
ekainaren 23ko Euskal Autonomia Erkidegoko Uren Legeak xedatutakoari jarraikiz. 

 

2. irudia. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldearen eremua. 

Demarkazio hori osatzen duten arro hidrografikoak erlatiboki txikiak dira, eta erliebe malkarra 
dute. Horri esker, erantzun azkarra ematen diete uraldiei prezipitazio ugariko gertakariak 
daudenean. Demarkazio horretan, Kantauriko kostaldeko 209 km ere badaude, uholdeak 
jasan ditzaketen kostaldeko eremu nagusietan dauden itsasadarrak barne. 

Bakoitzaren eskumenak erabiliz, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal 
Agentziak elkarrekin koordinatuz garatu eta aurkeztu nahi dute demarkazioko UAAEa. 
Horretarako, UAHEen kasuan erabilitako analisi-metodologiaren antzeko metodologia bat 
erabili dute, baita antzeko hautapenerako irizpideak ere. Beraz, honako dokumentu hau bi 
organismoek adostu eta izenpetu dute. Gainera, dokumentu honen prestaketan Euskal 
Autonomia Erkidegoko Larrialdiei aurre egiteko Zuzendaritzak eta Nafarroako eta Gaztela 
Leongo segurtasun zibileko zerbitzuek ere hartu dute parte.  
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1.4 Lehen zikloko UAAEaren emaitzak 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldearen lehen zikloko UAAEak 
honako hauek aztertu zituen: ibai-eremuen, ibai eta itsas arteko eremuen eta kostaldeko 
eremuen uholde-arriskua. Analisi horren emaitza demarkazio osoan zehar 92 UAHE 
definitzea izan zen. Horietatik 81 ibai-eremuak dira guztiz, 8 ibai eta itsas arteko eremuak, 
eta, azkenik, 3 UAHE kostaldeko eremuak. 

Honako hau da Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan identifikatutako 92 UAHEen 
kokapena autonomia-erkidego bakoitzeko: 

• Euskadi (76) 

• Nafarroa (15) 

• Gaztela eta Leon (1) 

Lehen zikloko UAAEak ohartarazten zuen UAHE gisa sailkatu gabeko ibai- eta kostalde-
eremuak ez zeudela uholde-arriskutik salbu. Nahiz eta eremu horietako uholde-arriskua 
UAHEak definitzeko erabilitako mugaren azpitik egon, bertan bazegoen oraindik hondar-
arrisku nabarmena, eta horregatik esaten zuen etorkizunean xeheago aztertu beharko 
zituztela uholdeei buruzko zuzentarauaren etorkizuneko ezarpen-zikloetan. 

1.5 Europako Batzordearen gomendioak 2. zikloko UAAErako 

Uholdeei buruzko Zuzentarauak hainbat mekanismo ezartzen ditu estatu kideek hiru 
faseetako bakoitzean egindako dokumentazioa (UAAE, mapak eta UAKP) emateko 
Europako Batzordeari. Aipatutako Zuzentarauaren 15. artikuluan adierazitakoaren arabera, 
uholde-arriskuaren atariko ebaluazioa Europako Batzordera bidali beharko da hiru hilabeteko 
epean ebaluazioa amaitzeko ezarritako datetatik hasita. Lehenengo zikloaren kasuan, data 
hori 2011ko abenduaren 22a izan zen, Zuzentarauaren 4.4 artikuluan zehazten denaren 
arabera. 

Estatu kideek UAAEari eta UAHEak hautatzeari buruz emandako informazioa aztertu 
ondoren, Europako Batzordeak Europar Batasuneko prozesu osoaren txosten orokor bat 
egin zuen, eta banakako txosten batzuk herrialde bakoitzaren arabera. Txosten horietan 
guztietan, eman diren dokumentuen alderdi nabarmenenak jartzen dira agerian eta hainbat 
gomendio ematen dira Zuzentarauaren bigarren zikloa garatze aldera. Dokumentazio hori 
lotura honetan kontsulta daiteke:  

http://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/overview.htm 

Jarraian, Europako Batzordearen txostenak Espainiako demarkazio hidrografikoei buruz 
ateratako ondorio nagusien laburpena egin da, Kantauri Ekialdeko Demarkazio 
Hidrografikoaren kasu partikularrari buruzko xehetasun batzuekin: 
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1. Ikuspegi metodologikotik begiratuta, estatuko agintaritzek bermatzen dute Uholdeei 
buruzko Zuzentaraua aplikatuko dela, eta arroko erakundeek zorrotz bete dituzten 
hainbat jarraibide ezarri dira. 

2. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako zatiaren UAAEa 
egiteko, UAAEaren informazioa trukatu da Frantziarekin, Toulouseko Akordioaren 
esparruan. 

3. Uholde mota guztiak sartu dira ebaluazioan. 

4. Uholdeei buruzko Zuzentarauaren 4. artikuluko alderdi guztiak UAAEetan landu dira 
azterketa zabal batean oinarrituta. Azterketa horretan hainbat informazio-iturri barne 
hartu dira, hala nola fitxategiak, txostenak, azterlanak, larrialdi-planak, prentsa-zatiak, 
elkarrizketak eta inkestak.   

5. Uholdeen aurkako ondorio-kategoria guztiak hartu dira kontuan. 

6. UAAEak egiteko, uholde-gertaera historikoen aurkako ondorioak hartu dira kontuan. 
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako zatiaren kasuan, uholde 
historikoen datu horiek urriak zirela pentsatu zen. 

7. Klima Aldaketari Buruzko Gobernuarteko Taldearen (IPCC) azterketen arabera, ez da 
ezagutzen klima-aldaketak zer eragin duen uholdeetan, bereziki aldaketen 
kuantifikazioari dagokionez. Horregatik, klima-aldaketaren eragina ez da balioetsi 
uholde-emarien estatistika-probabilitatean. Klima-aldaketak uholdeen maiztasuna 
areagotzea ekar lezake, baina uholdeen magnitudeari eragin gabe. Era horretan, 
egungo UAAEak baliagarria izan beharko luke etorkizunean.  

8. Uraren Esparru Zuzentarauarekiko elkarrekintza defentsarako azpiegituren 
azterketan zehazten da batez ere, arroaren plan hidrologikoetako presio-azterketetan 
oinarrituta. 

1.6 Nazioarteko koordinazioa 

125/2007 Errege Dekretuaren arabera, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoak eta 
Aturri-Garona barrutiak partekatzen dituzten ibaiei dagokienez, Espainiaren eta Frantziaren 
arteko lankidetza bi herrialdeetako akordioen bitartez artikulatzen da. 

2006. urteko otsailean Espainiaren eta Frantziaren arteko administrazio-akordioa –uraren 
kudeaketari buruzkoa– sinatu zen Toulousen. Helburu horretarako, kontuan hartuta 
Frantzian eta Espainian barrena elkarrekin ibiltzen diren ur-ibilguen luzera txikia dela eta 
garrantzi gutxi daukatela, eta Uraren Esparru Zuzentarauaren 3. artikuluan aipatzen diren 
oharrak aztertu ondoren, agintari eskudunek ez zuten beharrezkotzat jo nazioarteko barruti 
hidrografiko bat mugatzea, ezta nazioarteko batzorde hidrografiko bat sortzea ere.  

Horren ordez, erabaki zen bi estatuek bi herrialdeetatik ibiltzen diren ur-ibilguetako uraren 
kudeaketa jasangarria eta integratua egitea, Uraren Esparru Zuzentarauaren, eta, 
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hedaduraz, Uholdeei buruzko Zuzentarauaren eskakizunak aplikatzeko garaian koordinatuta 
lan eginez. Administrazioen arteko koordinazio hori sustatzeko, mugaz gaindiko ur-ibilguen 
kudeaketaren jarraipena egiteaz arduratuko den koordinazio batzorde bat sortu da. 

Uholdeei buruzko Zuzentarauak ezartzen du nazioarteko demarkazio hidrografikoen 
UAAEak egitean bermatu behar dela informazioaren trukea egokia izatea eraginpeko 
estatuen artean. Bestalde, 903/2010 Errege Dekretuaren 20. artikuluan Uholdeei buruzko 
Zuzentaraua aplikatzeko behar den nazioarteko lankidetza deskribatzen da. Frantziaren 
kasuan, honako hau ezartzen da: «Lankidetza- eta koordinazio-mekanismoak bateratuko 
dira uholde-arriskuaren kudeaketa-planen helburuak lortzeko, beste herrialde batzuekin 
partekatutako arro hidrografikoei dagozkien Demarkazio Hidrografikoetan sartzen ez diren 
ibaiak barne». 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoarekin muga duen Frantziako zonako kudeaketa 
hidrologikoaren unitatea Aturri-Garona arroa da. Arro horren UAAEan UAHEen baliokideak 
diren 19 TRI (Territorie à risque important d’inondation) definitzen dira. Bidasoa, Urdazuri eta 
Errobi ibaien arroak Côtier Basque TRI delakoaren eraginpean daude, zeinak uholde 
mistoen eta kostaldeko uholdeen eraginpeko hainbat estuario-zona eta kostaldeko tarte 
dituen kostaldeko zerrenda zabal bat hartzen baitu. 

Lehenengo zikloko UAAEak hamabi UAHE definitu zituen demarkazioko nazioarteko 
arroetan. UAHE horietatik hamar Bidasoaren arroan daude eta bi Urdazuri ibaiaren arroan. 
Bidasoaren arroko UAHE gehienak arroaren erdiko tartearen eta goiko tartearen arabera 
banatuta daude, guztiak ere Espainiako lurretan. Aitzitik, ES017-GIP-BID-01 UAHEa, Irun 
eta Hondarribia eraginpean hartzen dituena, Bidasoaren estuarioaren barnean dago, eta 
bertan uholdeak Frantziako ibaiertzarekin partekatzen diren arazoak dira. Ibaiertz horretan 
Hendaia dago, Côtier Basque TRI delakoaren eraginpean dagoen herria. Azkenik, Urdazuri 
ibaiaren arroko UAHEek Urdazubi (ES017-NAF-1-1) eta Dantxarinea (ES017-NAF-1-2) 
hartzen dituzte eraginpean, arroaren goi-ibarrean. Urdazuri ibaiaren arroaren behealdea ere 
Côtier Basque TRI delakoak hartzen du eraginpean. 
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3. irudia. UAHEen eta TRI delakoaren arteko harremana, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 

nazioarteko zatian 

Aurreko guztia kontuan hartuta, nazioarteko koordinazioari begira, Uholdeei buruzko 
Zuzentarauaren esparruan dagoen eremurik nabarmenena Bidasoaren estuarioa da, 
uholde-arriskua duten ondoz ondoko bi zona baitaude (ES017-GIP-BID-01 UAHE eta 
Côtier Basque TRI) eta haiek kudeatzeko komenigarria da neurri koordinatuak izatea. 
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2 2011-2018 epealdian gertatutako uholdeen laburpena 

Uholde historikoen erregistroak informazio garrantzitsua ematen du uholdeen problematikari 
buruz; izan ere, gertaera horiek irauten duten bitartean esku hartzen duten prozesuei 
buruzko alderdi zehatzak erakusten ditu eta plubiometroek eta ur-emaria neurtzeko 
estazioek normalean erregistratzen dituzten epealdiak baino handiagoak diren epealdien 
ezaugarriak zein diren jakitea ahalbidetzen du. Nolanahi ere, informazio hori kontuz erabili 
behar da, informazioaren zehaztasuna ez delako homogeneoa lurralde osoan; oso 
subjektiboa da eta balioa galtzen du eraginpean hartutako eremuetan aldaketa 
morfologikoak gertatzen direnean. 

Lehenengo zikloko UAAEaren uholde historikoen azterketa bi dokumentu hauek kontuan 
hartuta egin zen batez ere: 

1. Barne Arazoetako Ministerioaren Babes Zibilaren eta Larrialdien Zuzendaritza 
Nagusiak garatutako «Catálogo Nacional de Inundaciones Históricas» (CNIH) 
(«Uholde Historikoen Katalogo Nazionala»). 

2. Uholdeengatiko Larrialdietarako Batzorde Teknikoak (ULBT) idatzitako «Cuenca del 
Norte de España Inundaciones Históricas y Mapa de Riesgos Potenciales» 
(«Espainia iparraldeko arroa, uholde historikoak eta arrisku-mapa»). Batzorde horrek 
Espainiako penintsulako arro hidrografikoetan gertatutako uholdeei buruzko 
informazioa bildu eta sailkatu zuen 1983. urtetik 1986. urtera bitartean. 

3. «Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen Ziozko Larrialdiko Plan Berezia» 
(Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza - 1999). Plan horretan 
uholde-gertaera desberdinei buruzko informazioa biltzen da, bereziki 1983ko 
abuztuan gertatutakoei buruzkoa. 

4.  Hemerotekatik eta hainbat web-orritatik eratorritako informazioa. 

UAAEa berrikusteko eta eguneratzeko lan honetarako, lehenengo zikloko UAAErako 
egindako uholde historikoen erregistroa eguneratu da. Berrikusketa-lan honetarako, 
Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoaren (AKP) informazioa eta SAI Informazioaren 
Sistema Automatikoak emandako informazioa baliagarriak izan dira, uholde-gertaerak 
hemeroteketan bilatzeko ekintza bideratzeko. Era berean, nabarmendu behar da 2010eko 
abendura bitarteko Uholde Historikoen Katalogo Nazionala eguneratu dela. Katalogo hori, 
gainera, kontsulta geografikoak egitea ahalbidetzen duen web-bisore batean txertatu da 
duela gutxi (ikus 3.2.2. atala). 

Bildutako informazio guztia datu-base batean biltegiratu da modu homogeneoan eta 
sistematikoki. Gertaera bakoitza gertatu den dataren, eraginpean hartutako biztanle-
entitateen eta uholdea eragin duen ibai-ibilguaren (edo ibilguen) arabera sailkatu da. 
Erregistratutako uholde-gertaera guztiak deskribatzen dira dokumentu honetako 1. 
eranskinean.  
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2011-2018 epealdian erregistro honetan sartzeko adinako garrantzia duten 15 uholde-
gertaera izan dira. Izandako gertaera guztietatik, bereziki hiru izan ziren nabarmenak. 
Lehenengoa 2011ko azaroan gertatu zena da; azken 20 urteetako gehieneko historikoak 
gainditu zituzten prezipitazioek, eta kalte material garrantzitsuak izan ziren. Bigarren 
gertaera garrantzitsua Baztan ibaiaren goi-ibarrean gertatu zen 2014ko uztailean, 
Nafarroako Foru Komunitatean. Gertaera horretan, Elizondo herria, beste herri batzuen 
artean, urak hartu zuen; uholde horiek dira, hain zuzen ere, 2013-06-02az geroztik herri 
horretan izandako uholde larrienak. Hirugarren gertaera aipagarria 2018ko urtarrilekoa izan 
zen; leku mugatu batean gertatu bazen ere, kalte oso garrantzitsuak eragin zituen.  

Ondorengo grafikoan uholde horien denbora-banaketa ikus dezakegu. 

 

Oharra: 2018ko ekainean bi gertaera desberdin izan ziren 

4. irudia.  2011-2018 epealdiko uholde-gertaeren denbora-lerroa. 

Ondorengo irudian 2011-2018 epealdiko uholde-gertaeren espazio-banaketa ikus dezakegu. 
Errazago ikusteko, gertaera bakoitzaren hedadura ibai-sarearen 500 metroko luzerako 
tarteen arabera irudikatu da. Izandako kalte gehienak lehenengo zikloko UAAEan 
zehaztutako UAHEen barruan gertatu ziren. Dokumentu honetako 5.1. eta 5.2.1. ataletan, 

sakonago aztertuko dugu emaitza horiei buruz egiten den interpretazioa, UAAEa berrikusi 
eta eguneratze aldera. 
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5. irudia. Sare hidrografikoko lekuak, 2011-2018 epealdirako uholdeen erregistroa dutenak, Kantauri Ekialdeko 

Demarkazio Hidrografikoan. 

Jarraian, 2011-2018 epealdian erregistratutako uholde-gertaera nabarmenenak deskribatuko 
ditugu: 

• 2011ko azaroaren 3tik 10era bitarte trumoi-ekaitzen gertaera bat luzatu zen eta 
normalean bi hilabetetan egiten duen euria egin zuen bi egunetan, eta, prezipitazioen 
jarraitutasuna eta magnitudea zirela medio, emarien ur-goraldia orokorra izan zen 
Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan (baita Kantabrian ere Kantauri 
Mendebaldeko Demarkazio Hidrografikoan). Gipuzkoako leku askotan 200 l/m2 
gainditu ziren; eragin berezia izan zuen ekialdeen dagoen aldean, 300 l/m2 gainditu 
baitziren alde horretan. Bizkaian, balioak neurrizkoagoak izan ziren, baina Butroeren 
arroan ere gainditu ziren 200 l/m2-ko balioak. Prezipitazioak bereziki handiak izan 
ziren azaroaren 6an: balioak 100 eta 150 l/m2 artekoak izan ziren Gipuzkoan, eta 60 
eta 90 l/m2 artekoak Bizkaian. Gertaera horren ondorio nagusiak honako hauek izan 
ziren: 

o Guztira, 30 pertsona irtenarazi zituzten beren etxeetatik Donostialdean. 

o Gutxi gorabehera 20.000 pertsona egon ziren argi-horniduran izandako etetearen 
eraginpean. 

o Errepideak eten ziren ur-jausien eta ur-baltsen ondorioz: N-634 Zarautz eta 
Getaria artean, A-15 Berastegin, N-636 Lintzirinen eta Euskotren Elgoibarren eta 
Usurbilen. 

o Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoaren arabera, 3.887 kaltetuk 60 milioi 
euroko kalte-ordainak eskatu zituzten. 

• 2014ko urtarrilaren 22tik 30era bitarte Kantauri itsasoko ertzean prezipitazio oso 
iraunkorrak eragin zituzten fronte hotz batzuk sartu ziren, astebetean 100-150 mm 
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gainditu ziren, eta erregistro handienak Kantauriko alde ekialdeenean eta kostaldetik 
hurbilen dagoen aldean jaso ziren. Ondorio nagusiak honako hauek izan ziren: 

o Kalte materialak izan ziren Zarauzko, Bermeoko, Bakioko, Lekeitioko, 
Ondarroako, Getxoko eta Plentziako itsas pasealekuetan eta Donostiako Alde 
Zaharrean.  

o Erandion 7 pertsona aterarazi zituzten etxeetatik itsasadarrak gainezka egin 
zuelako itsasgorarekin batera. 

o N-634 errepidea eten egin zen Getariatik Zarautzera bitarteko tartean. 

• 2014ko uztailaren 3an eta 4an intentsitate handiko euri-gertaera bat izan zen Baztan 
ibaiaren goi-ibarrean, Nafarroako Foru Komunitatean. 01:40tik 10:10era bitarte, hau 
da, 8,5 orduko epealdian, Gorramendiko meteorologia-estazioan 121,1 l/m2 pilatu 
ziren. Zona horretako ibai-sistemek emariaren bat-bateko igoera izan zuten; bat-
bateko gehienekoa 2014-07-04ko 07:50ean jaso zen Oharrizko ur-emaria neurtzeko 
estazioan: 359 m3/s. Ur emaria neurtzeko estazioa duela ia 30 urte sortu zen, eta 
ordutik erregistratu den bat-bateko emaririk altuena izan zen hori. Hurrengo 
gertakariak 296 m3/s-ko bat-bateko gehieneko emaria erregistratu zuen 2011-11-
06an. 2014-07-04ko eguneko batez besteko emaria 107 m3/s-koa izan zen. 
Hemerotekan, El Paísen berri hau azaltzen da: 

https://elpais.com/politica/2014/07/04/actualidad/1404463141_296876.html 

• 2015eko otsailaren 23tik 28ra 100 mm-tik 200 mm-ra bitarteko prezipitazioak izan 
ziren, gradientea positiboa izanik ekialderantz eta barnealderantz. Intentsitate 
handieneko egunak 25a (asteazkena) eta 26a (osteguna) izan ziren. Prezipitazio 
horiek kalte hauek eragin zituzten: 

o Andoainen 3 pertsona erreskatatu behar izan zituzten lur-jausi baten ondorioz. 

o Martutenen eta Txomin Enean (Donostia) hogeita hamar pertsona ebakuatu 
zituzten. 

o Hernanin, Txirrita eskola itxi zuten eta Portutik Karabelera bitarteko errepideak 
eten ziren Fagollagan eta Akarregin.  

o GI-3452 eten zen bidearen albo bat erori zelako, eta N-634, GI-3440, A-3302, A-
4010 eta A-4157 bideak ere eten ziren. 

• 2018ko urtarrilaren 11n eta 12an eurite torrentzialen gertaera bat izan zen, eta 
8,5 l/m2 egin zituen 10 minutuko tarte laburrean. Euriteak batez ere Oka eta Butroe 
ibaien arroetan bildu ziren, eta eragin berezia izan zuten Muxikako udal-mugartean. 
Honako kalte hauek izan ziren: 

o Hogei pertsona beren autoetatik erreskatatu behar izan zituzten Muxikan. 

o Gainezkatzeek eta ur-baltsek 1 m-rainoko ur-sakonerako uholdeak eragin zituzten 
Muxikako eta Gernikako lokaletan eta garajeetan.  

o Gernikatik Muxikara bitarteko BI-635 errepidea eten zen, eta baita Muxika-
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Gernika lineako trenbidea ere. Butroe ibaiak Gatikan gainezka egin zuenez, BI-
634 errepidea eten zuen; Mungian BI-2120 eta BI-631 errepideak eten ziren. 

o EAEko eremuaren barnean, 54 abisu jaso ziren errepideetan ur-baltsak 
zeudelako eta 17 abisu lur-jausiak zeudelako. 
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3 UAAEa berrikusteko eta eguneratzeko metodologia 
orokorra 

903/2010 Errege Dekretuan ezarritako xedapenen aplikazio-eremuaren arabera eta 
dokumentu honetako 1.1 puntuan adierazi denez, uholdeen jatorriak edo iturriak era 
askotakoak badira ere, UAAE hau berrikusteko eta eguneratzeko esparruan kategoria 
hauetan elkartu dira: 

• Ibai-uholdeak: ibaien gainezkatzeetatik, mendi-uharretatik eta gainerako korronte 

etengabe edo aldizkakoetatik datozenak, arroan dauden azpiegitura hidraulikoen 
kudeaketa kontuan hartuta. Uholde horiek kalte garrantzitsuak eragiten dituzte, 
uraren sakontasunarengatik eta abiadurarengatik ez ezik, korronteak berekin 
eramaten dituen jalkinak eta bestelako materialak garraiatzen direlako ere. Kategoria 
honetan ez dira sartzen presak hautsi edo gaizki dabiltzalako sor daitezkeen 
uholdeak, Jabari publiko hidraulikoko Erregelamendua onartzen duen Errege 
Dekretuko VII. tituluak ezarritakoaren pean baitaude. 

• Euri-uholdeak: prezipitazio-intentsitate altuetatik sortzen direnak dira, kalteak eragin 

ditzaketenak «in situ», eta aldaketak izan ditzaketenez, uholde esanguratsuen 
sorburu izan daitezkeenak jariatze-ura magnitude txikiko korronteetan bildu, eta 
gainezkatzeak eragiten baditu. Arestian adierazi dugunez, 903/2010 Errege 
Dekretuaren aplikazio-eremuaren arabera, kategoria honetan ez dira sartzen hiriko 
estolderia-sareek edukierarik ez izatetik soilik eratorritako uholdeak, ezta korronte 
iraunkor edo eten baten gainezkatzetik eratortzen ez direnak ere. 

• Itsasoak eragindako uholdeak: itsas ekaitzak daudenean kostaldean itsas kota 
igotzean eta horren ondorioz barruko uretara hedatzean sortzen direnak. Kasu 
honetan ere ez da uste Zuzentarauaren esparruan aplikatu behar direnik egon 
litekeen tsunami edo itsasikara batek sortutako uholdeak, fenomeno hori gertatzeko 
oso aukera gutxi dagoelako. 

Arestian azaldu dugunez, jatorri horiek, askotan, gainjarri egiten dira; izan ere, euri-uholdeak 
eta ibai-uholdeak aldi berean gerta daitezke, esate baterako, arro etenetan, arro txikietan 
edo uharretasun handiko gertaeretan. Gauza bera gertatzen da itsasotik hurbil dauden 
ibilguetako eta korronteetako gertaeretan, kasu horietan uholdeen ondorioak euritik eta 
ibilguetatik datorren uraren eta itsasoko uraren mailen arteko elkarrekintzaren mende 
baitaude. Maila horiek, gainera, ibilguek husteko duten ahalmena baldintza dezakete. 

Horregatik, nahiz eta puntu honetan kategoria horien jatorriak landuko diren, praktikan, soilik 
itsasoak eragindako uholdeetan izan ezik, gainerako jatorriak elkarrekin jardun dezakete eta 
uholdeen hainbat jatorri izan ditzaketen UAHEak daude. 

Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoaren 1. zikloko UAAEan jarraitutako metodologiak 
Ingurumen, Landagune eta Itsas Inguruetako Ministerioak egindako «Guía Metodológica 
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para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables - Evaluación 
Preliminar del Riesgo» izeneko gidaren gomendioei jarraitu zien. 

A) Erkidego arteko esparrua 

Ondorengo irudian ikus daitekeenez, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 
estatu-eskumenaren eremuan, UAAEa 6 fasetan garatu zen, aipatutako gida 
metodologikoan bildutako eskema orokorrari jarraikiz. Eskema orokorra bera bada ere, ikus 
daiteke fase desberdinak Kantauriko Ur Konfederazioaren ezaugarrietara, eta, bereziki, 
eskuragarri dagoen informaziora egokitu direla UAAEa garatu ahal izateko: 

GIDA METODOLOGIKOAREN ESKEMA                  LANETAN JARRAITU DEN ESKEMA 

 

6. irudia. Lehenengo zikloko UAAEa egiteko faseetan eta lanetan jarraitu den eskema metodologikoa (erkidego 

arteko eremua). 

B) Erkidego barruko eremua 

Erkidego barruko eremuan, lehenengo zikloko UAAEa garatzeko metodologiak bi ikuspegi 
biltzen zituen arriskua zenbatesteko: iraganean izandako uholdeen eraginak kuantitatiboki 
aztertzea eta egungo esposizio-maila aztertzea. Demarkazioan dauden erregistroak ez ziren 
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nahikotzat hartu egungo uholde-arriskua azalduko duen azterketa historiko kuantitatiboa 
egiteko; horregatik, azalpen-metodoa erabiltzea erabaki zen, informazio historikoa emaitzen 
kontraste gisa erabiliz. Ondorengo irudian metodologia hori laburbilduko da. 

 

7. irudia. Lehenengo zikloko UAAEan aplikatutako metodologia UAHEak identifikatzeko 

Labur-labur esan behar dugu erkidego barruko eskumen-eremuan erabili zen UAHEen 
definizioa ondorengo fase hauei erantzuten zien azterketa batean oinarritu zela: 

• 1. fasea: Informazioa biltzea 

• 2. fasea: Azterketa-sarearen definizioa 

• 3. fasea: Arriskugarritasuna ebaluatzea 

• 4. fasea: Kalteak zenbatestea eta eraginak balioestea 

• 5. fasea: Atalaseak definitzea 

• 6. fasea: UAHEei lehentasuna ematea eta hautatzea. 

Egikaritze-fase desberdinen garapenaren ondorioz lortutako emaitzak Administrazio 
Hidraulikoetako eta autonomia-erkidego interesdunetako babes zibileko zerbitzuetako aditu 
teknikoen judizio kritikoaren mende utzi ziren. 

Kostaldeko uholde-arriskuen ebaluazioa Obra Publikoen Azterketa eta Esperimentaziorako 
Zentroaren (CEDEX) eta Kostaldearen eta Itsasoaren Jasangarritasun Zuzendaritza 
Nagusiaren laguntzarekin egin zen. Zona litoralean lan honetan erabili zen metodologia 
demarkazioko gainerako zonetan erabilitakoarekin alderatu ahal izan zen eta emaitzak 
UAAEa osoan txertatu ziren. 
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UAAEa berrikusteko eta eguneratzeko lan honek 1. zikloko emaitzak hartzen ditu oinarritzat. 
0. atalean ibaietatik, kostaldetik eta jatorri mistotik (ibaia-kostaldea) datozen uholdeen 
problematika aztertzen da, horiek baitira demarkazioko uholde mota nabarmenenak eta 
lehenengo zikloko UAHEak definitzea eragin zutenak. Ibaitik datozen UAHEetan estuarioak 
ere sartzen dira, zeinetan uholdeak ibai-prozesuen eta itsas prozesuen arteko 
konbinazioaren emaitza baitira. Bestalde, 0. atalean ibaitik datozen uholdeen problematika 
aztertzen da. Nahiz eta ez duen ematen uholde mota horrek, a priori, arrisku-egoera 
garrantzitsuak sortzen dituenik demarkazioan, komenigarritzat hartu da uholde mota hori 
aztertzea lehenengo zikloko UAAEaren diagnostikoa osatzeko eta Europako Batzordearen 
kontsiderazioak kontuan hartzeko (ikus 1.5. atala). 

3.1 Ibaietatik, kostaldetik eta jatorri mistotik datozen uholdeak 

Ibaietatik datozen UAHEak, 1. zikloko UAAEan definituta daudenak, UAHEak argitaratu 
zirenean eskuragarri zeuden uholde historikoen erregistroen eta uholde-azterketen arabera 
definitu ziren. Harrezkero, problematika hori askoz hobeto ezagutzen da, lehendabizi 
demarkazioko arriskugarritasun- eta arrisku-mapak eginez (2013ko abendua) eta, ondoren, 
UAHEetatik kanpoko ibai-tarteen arriskugarritasun-kartografia eginez. 

Ibaietatik datozen UAHEak irizpide hauek kontuan hartuta berrikusi dira: 

1. Lehendabizi, uholde-arriskugarritasunaren kartografia berrikusi da UAHEetatik 
kanpoko tarteetan eta aztertu da uholde-arriskua duten zonak ote dauden –elementu 
kalteberen kontzentrazio esanguratsua dutenak eta lehendik dauden UAHEetan 
sartzea edo UAHE berriak sortzea justifikatzen dutenak–. 

2. Bigarrenik, 2011-2018 aldian izandako uholdeen espazio-banaketa UAHEen 
banaketarekin alderatu da eta UAHEetatik kanpoko zonak identifikatu dira (kalte 
esanguratsuak izan dituztenak). 

3. Hirugarrenik, KKHak berak erregistratutako informazioa aztertu da, zehazki, 2014. 
urtean Nafarroan egondako uholdeen eraginak murrizteko jabari publiko hidraulikoan 
egindako jarduketen eta izandako eraginen deskribapena egin da. 

4. Laugarrenik, Babes Zibileko agintariek emandako informazioa gogoratu da eta 
agintari horien ustez uholde-arriskuak dauden ibai-tarteak adierazi dira. 

5. Azkenik, aztertu da UAKPan biltzen diren uholde-arriskua kudeatzeko neurriek 
justifikatzen ote duten lehenengo zikloko UAAEaren UAHEetako mugaketan 
aldaketaren bat egitea. 

3.2 Ibai-jatorriko uholdeak 

1. zikloko UAAEan ez zen ibai-uholdeari buruzko azterketa espezifiko eta zehatzik egin. 
Lehenengo ziklo horretan ibaietatik, itsasotik eta jatorri mistotik datozen uholdeek kaltetutako 
eremuetan jarri zen arreta, uholde horiek baitira, erregistro historikoen arabera, kalte 
handienak eragiten dituztenak. UAAEaren berrikusketa eta eguneratze honetan proposatzen 



 Uholde-arriskuaren atariko ebaluazioaren berrikusi eta eguneratzea. (2. zikloa) 

UAAEaren berrikusi eta eguneratzea - 2. Zikloa - Kantauri Ekialdeko DHa Pág. 20 de 75 

 

da fenomeno horren azterketa espezifikoa egitea, UAHE berriak egitea edo lehendik 
daudenak aldatzea justifikatzen ote duen erabakitzeko. 

3.2.1 Alderdi metodologikoak 

Euri-uholdeak prezipitazio-intentsitate altuetatik sortzen direnak dira, kalteak eragin 
ditzaketenak «in situ» eta aldatu ez ezik, uholde esanguratsuen sorburu ere izan 
daitezkeenak jariatze-ura magnitude txikiko korronteetan biltzen bada, eta gainezkatzeak 
eragin ditzaketenak. Arestian adierazi dugunez, 2007/60/EB Zuzentarauaren aplikazio-
eremuaren arabera, kategoria honetan ez dira sartzen hiriko estolderia-sareek edukierarik ez 
izatetik soilik eratorritako uholdeak, ezta korronte baten –iraunkorra edo etena– 
gainezkatzetik eratortzen direnak ere. 

Ibai-uholdeak izateko arrisku handiena duten eremuak identifikatzeko, hiru faktore hartu dira 
kontuan beren azterketekin: 

• Azterketa historikoa 

• Azterketa topografikoa 

• Karakterizazio hidrometeorologikoa 

Ibai-uholdeak izateko arrisku handiena duten eremuak hiru faktore horiek eta arrisku 
handiena duen lurzoruaren erabileren arteko elkarketatik abiatuta identifikatuko lirateke. Hau 
da, beren ezaugarri topografikoengatik (lur gaineko drainatzerik ez duten eremuak), 
meteorologikoengatik eta hidrologikoengatik hainbat eremuk ibai-uholdeen gertaerak paira 
ditzakete. Bestalde, ibaien eraginarengatik iraganean gertatu diren eta etorkizunean eremu 
beretan berriro gerta daitezkeen uholdeak hartu behar dira aintzat. Hori guztia, eremu 
horietako lurraren erabilerak arriskuko erabilerak direla kontuan hartuta (azterketa honetan, 
hiri-erabilerak dira). Faktore horiek ez dute zerikusirik saneamendu-sareen egoerarekin eta 
edukierarekin, nahiz eta horiek ere ibai-uholdeak eragin ditzaketen, baina azterketa honen 
eremutik kanpo geratzen dira. Ondorengo irudian ibai-uholdeen azterketa honetan kontuan 
hartu diren alderdiak eta erabilitako metodologiaren eskema laburtu bat ikus daitezke:  
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1. irudia. Euri-uholdeen azterketa honetako metodologiaren eskema. Euri-uholde arrisku handiena duten eremuak 

identifikatzeko kontuan hartu diren alderdiak eta aztertutako informazioa azaltzen dira.  

3.2.2 Azterketa historikoa (2005-2017) 

Azterketa historikoan azken urte hauetan Demarkazioan izandako euri-uholdeak aztertu dira, 
uholde-gertaerei eta eragindako kalteei buruz eskuragarri dagoen informazioaren arabera. 
Dokumentu honetako 2. atalean 2011-2018 epealdiari buruzko informazio historikoaren 
gainean egindako azterketa deskribatu da, eta informazio-iturri nagusia Aseguruen 
Konpentsaziorako Partzuergoarena izan da. 

Honako hauek dira azterketa historikoa egiteko erabilitako informazio-iturriak: 

� Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoa (AKP). 2005. urtetik 2017. urtera bitarteko 
datuak, 2. atalean daudenak, aztertu dira. Aseguruen Konpentsaziorako 
Partzuergoak aintzat hartzen dituen uholdeak «ohiz kanpoko uholdeetara» mugatzen 
dira, «kostaldeko/itsasoaren oldarreko» uholdea ez du kontuan hartzen, baina ibai-
uholdea eta euri-uholdea ez ditu bereizten. Ibai-uholdeagatiko gertaera eta euri-
uholdeagatiko gertaera bereizteko, azterketak egin beharko dira geroago, eta beste 
iturri batzuk kontsultatu beharko dira. Iturri horietan, batzuetan, uholdearen kausari 
buruzko informazioa (adibidez, ibilgu baten gainezkatzea) bilduko da, baina 
bereizketa hori ezin da beti egin. 

� Beste iturri batzuk:  
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o Babes Zibilaren eta Larrialdien Zuzendaritza Nagusiaren (BZLZN) Uholde 
Historikoen Katalogo Nazionala (UHKN), bere web-plataformaren bitartez. 
2010eko abenduan eguneratua.  

o Lehenengo zikloko uholde-arriskuaren atariko ebaluazioa, uholde historikoen 
bilketa. Oro har, demarkazio bakoitzean 2010. urtera bitarte gertatutako 
uholdeak jasotzen dira. 

o Uholdeen arriskuaren aurrean Babes Zibila antolatzen duten plan berezi 
autonomikoak. Plan horietan «in situ» prezipitazioagatiko arrisku-eremuak 
identifika ditzakegu, edo uholde historikoen bilduma bat. 

o 2009ko urritik 2011ko irailera bitarteko uholde-gertaeren laburpen 
exekutiboak, Ingurumen, Landagune eta Itsas Inguruetako Ministerioarenak 
(ILIM). Argitalpen horiek astero egiten ziren eta arro bakoitzean izandako 
uholde-gertaera nagusiak eta eragindako kalteak biltzen zituzten. 

o 2016ko UAKPen jarraipen-txostenak. Txosten bakoitzean atal bat dago, 
zeinetan urte horretan izandako uholde-gertaera garrantzitsuenak 
deskribatzen baitira. 

Jarraian, iturri horiek banan-banan deskribatzen dira. 

Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoaren informazioa 

Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoak azterketa honetarako bidalitako tauletan 
probintzia bakoitzean 2005-2017 epealdian gertatutako ohiz kanpoko uholdeagatiko 
ezbehar-datu guztiak (espedienteak) sartzen dira, eta honako datu hauek azaltzen dira: 
ezbeharraren data, kokapena (posta-kodea, udalerria/herria, probintzia eta erkidegoa), 
kausa (ezbehar mota) eta arriskua (kaltetutako ondasuna).  

Kaltetutako ondasun motaren barnean ondasun higiezinak (etxebizitzak eta jabekideen 
erkidegoak, bulegoak, industrialak, saltokiak, biltegiak eta gainerako arriskuak) eta obra 
zibilak sartzen dira. Ondasun horietatik, etxebizitzak eta jabekideen erkidegoak dira, alde 
handiz, jasotako ezbeharren kopuru handiena dutenak. Ibilgailu automobilak ez dira kontuan 
hartu ezbeharren azterketan, uholdea non gertatu den jakitea ahalbidetzen ez dutelako 
(espedienteak ezbeharra gertatu zen lekuaren arabera kokatu ordez automobilak 
konpontzen diren lantegiaren arabera kokatzen dira) eta ezin dira ondasun higiezinekiko eta 
obra zibilekiko modu homogeneoan/gehigarrian aztertu. Beraz, kaltetutako lurzoruen 
erabilerek hiri-erabilerak (elkartua edo sakabanatua), industria-erabilerak, azpiegiturak (obra 
zibila) eta udal-ekipamendua (kirol-azpiegitura, azpiegitura soziala eta abar) izan behar dute; 
nekazaritza-erabilerak ez dira kontuan hartuko, erabilera horiek ENESA erakundearen 
aseguramendu-eremuak estaltzen baititu.  

Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoak igorritako datuak posta-kodearen arabera (PK) 
gehitu dira 2005-2017 epealdian, betiere kontuan hartuta hainbat udalerrik hainbat posta-
kode izan ditzaketela, edo posta-kode bat hainbat udalerritara heda daitekeela. Erabili diren 
posta-kodeen kartografia 2015ekoa da.   
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Adibidez, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikorako ondorengo ezbehar-mapa hau 
lortu da posta-kodearen arabera, lehenengo zikloko UAHEekin alderatu da eta Bilboko eta 
Donostiako zonetarako eta haien inguruetarako zehaztu da, ezbehar gehien izan dituzten 
posta-kodeak dituztenetarako, alegia. Datu hauek biltzen dituen taula bat ere gehitu da: 
ezbehar gehien (300 baino gehiago) izan dituzten posta-kodeak, izandako ezbehar gehienak 
(300 baino gehiago) gertatu diren data zehatzak eta 20014 posta-kodean (Donostia) 2011ko 
azaroaren 6ko gertaeran ezbeharrak jasan zituzten ondasun moten datuak ematen dituen 
adibide bat (posta-kode batean, 2005-2017 epealdian, data jakin batean izandako ezbehar 
kopuru handienekoa). 

 

KODE 
POSTALA 

UDALERRIA PROBINTZIA 
EZBEHAR 
KOPURUA 
2005-2017 

20014 Donostia-San Sebastián Gipuzkoa 1565 

20115 Astigarraga Gipuzkoa 882 

48960 Galdakao Bizkaia 653 

48991 Getxo (Algorta) Bizkaia 546 

48992 Getxo (Algorta y Neguri) Bizkaia 538 

48990 Getxo Bizkaia 513 

20120 Hernani Gipuzkoa 434 

31700 Baztán (Elizondo) Nafarroa 423 

48100 Mungia Bizkaia 359 

48370 Bermeo Bizkaia 358 

48860 Zalla (Mimetiz) Bizkaia 352 

48640 Berango Bizkaia 326 

48510 Valle de Trápaga-Trapagaran Bizkaia 322 

48950 Erandio  Bizkaia 306 

 Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan uholde bakoitzeko ezbehar kopuru handiena (300 baino 

gehiago) izan duten posta-kodeak, Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoak 2005-2017 epealdian 

erregistratuak. Udal-mugarteak eta, hala badagokio, posta-kodeak hartzen dituen herriak edo lekuak aipatzen 

dira. 

DATA EZBEHAR KOPURUA 

01/06/2008 4057 
504 en el CP 48991, 478 en el CP 48990 y 402 
en el CP 48992 (pertenecientes a Getxo) 

06/11/2011 3726 
966 en el CP 20014 (Donostia-San Sebastián) 
y 605 en el CP 20115 (Astigarraga) 

16/06/2010 1027 193 en el CP 48960 (Galdakao) 

27/01/2009 849 
82 en el CP 48510 (Valle de Trápaga-
Trapagaran) 

30/01/2015 779 241 en el CP 48860 (Zalla) 

18/09/2009 564 343 en el CP 48370 (Bermeo) 
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DATA EZBEHAR KOPURUA 

31/01/2015 374 103 en el CP 48860 (Zalla) 

04/07/2014 352 290 en el CP 31700 (Baztán) 

 Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoaren arabera, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan, 2005-

2017 epealdian, ezbehar kopuru gehien (300 baino gehiago) izan diren egunak. Eskuineko zutabean data 

bakoitzean ezbehar gehien izan dituzten posta-kodeetan izandako ezbehar kopurua nabarmentzen da. 

CP 20014 (DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN). 2011/11/06  

erregistroak 

Comercios, almacenes y resto de riesgos 117 

Industriales 15 

Oficinas                                 5 

Viviendas y comunidades de propietarios 829 

Total siniestros 966 

 2011ko azaroaren 6an 20014 posta-kodean (Donostia) izandako gertaeran kaltetutako ondasun motari eta 

ezbeharrei buruzko informazioaren adibidea. 

 

9. irudia. Uholdeengatiko ezbeharrak, Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoak 2005-2017 epealdian eta 1. 

zikloko UAHEek Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan uholdeen arabera bildutakoak. 
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10. irudia.  Uholdeengatiko ezbeharrak, Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoak 2005-2017 epealdian Bilboko 

eremuan eta inguruetan uholdeen arabera bildutakoak. 1.
 
zikloko UAHEak eta GINen raster mapa ere erakusten 

dira atzealdean. 

 

11. irudia.  Uholdeengatiko ezbeharrak, Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoak 2005-2017 epealdian 

Donostiako eremuan eta inguruetan uholdeen arabera bildutakoak. 1.
 
zikloko UAHEak eta GINen raster mapa ere 

erakusten dira atzealdean. 
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Bestelako informazio historikoa 

� Uholde Historikoen Katalogo Nazionala (UHKN) 

UHKNaren uholde-gertaerei buruzko informazioa osatu samarra izaten da, baina 2010. 
urteko abendura bitarte ematen da azken eguneratze-data gisa, hau da, azken urteetako 
gertaerak (2011-2017) ez dira azaltzen. Gainera, desberdintasuna dago erregistratutako 
gertaeren magnitudearen harremanean, xehetasun-maila gertaera bakoitzean aldakorra da 
eta datu-eremu guztiek ez dute informazioa; kalteei buruzko informazioa udalerrien arabera 
banatuta dago (ez da zehazten kaltetutako herria edo hirigunea) eta ez da uholde tipologia 
bereizten (euritik datorrena, ibaietatik datorrena eta abar), informazio hidrologikoa 
eskuragarri egon daitekeen arren.  

Eskuragarri dagoen informazioaren zati bat Aseguruen Konpentsaziorako Partzuergoaren 
datuetatik datorrenez, informazio hori errepikatu egiten da Aseguruen Konpentsaziorako 
Partzuergoak emandako tauletan. Taula horietako informazioa osatuagoa eta zehatzagoa 
da. Horregatik, informazio hori azterketa historiko honetan garrantzitsua ez denez, UHKNak 
kalte-ordainei eta diru-laguntzei buruz duen informazioa ez da gehitu. 

2005-2010 epealdian, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoari dagokionez, UHKNan 
9 uholde-gertaera daude erregistratuta. Informazio hori UHKNaren web-aplikazioan kontsulta 
daiteke. 2007ko abendura bitarte erregistratutako 4 gertaeren datuak kontuan hartu ziren 
lehenengo zikloko UAAEan. Ondorengo taulan, aplikaziotik ateratako informazioa 
transkribatuko dugu.  

Hasiera-
data 

Amaiera-
data 

Izendapena Iruzkinak Udalerriak 

 

  

Prezipitazioen 
gertaera. 
 
 

Ibaiak gainezka egin zuenez, 
uholdeak eragin zituen eta 
errepideetako hainbat leku moztu 
egin ziren trafikorako. 
Deban futbol-zelaia urak hartu zuen 
Mutriku-Deba zubian egiten ari diren 
obra batzuengatik. Bizkaia: 
Galindon (Trapagaran) hiru familia 
isolatuta geratu ziren beren familia 
bakarreko etxeetan Ballonti ibaiaren 
ur-goraldiarengatik. Pobeñan 
(Muskiz) Barbadun ibaiak eta haren 
errekek gainezka egin zuten. 
Petretxan (Alonsotegi) Kadagua 
ibaiak gainezka egin zuen eta 
hainbat lokal eta ukuilu urez bete 
ziren. 

 

 

  
2007ko maiatzeko 
uholdeak 

  

 

  
2007ko abuztuko 
uholdeak 
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Hasiera-
data 

Amaiera-
data 

Izendapena Iruzkinak Udalerriak 

  Euriteak 

Urumea ibaiak urez bete zituen 
Hernaniko udalerriko futbol-zelaia 
eta errugbi-zelaia eta Bidasoa 
eskualdeko Jauzubea errekak urez 
bete zituen baratzeak Hondarribiko 
udalerrian. San Anton edo Endara 
urtegiak 20 m3/s-ko emaria darama. 
Añarbeko urtegiak emaria arindu du 
37 m3/s-ra. 

 

 

  
2008ko ekaineko 
uholdea 

  

 

  
2009ko urtarrileko 
uholdea 

  

 

  
2009ko otsaileko 
uholdea 

  

 

  
Uholdeak 
Gipuzkoan. 

  

 

  
2009ko azaroko 
uholdea 

  

 UHKNan, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan, 2005-2010 epealdian erregistratutako uholde-

gertaeren laburpena. 

� 1. zikloko UAAEak 

Lehenengo zikloko UAAEaren dokumentuetan gertatutako uholde historikoei buruzko 
azterketa bat biltzen da. Gertaeren bilduma hori kontsultatu da 2005etik 2010era bitarte 
gertatutakoei dagokienez, baina, oro har, ibai-uholdeetara mugatzen dira.  

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren kasuan, UAAEak ez ditu zehazten eta ez 
ditu aipatzen gertatutako uholde historikoak, baina aipatzen da aztertutako informazio 
historikoak honako iturri hauek barne hartzen dituela: UHKN; Indurotek Elorrion, Zallan, 
Elizondon eta Donezteben egindako azterketa historikoak; 1983ko abuztuan izandako 
uholdearen mugaketa; «Lluvias torrenciales Agosto 1983 Cuantificación de la Catástrofe» 
izeneko liburua argitaratzea; eta hemerotekak eta web-orriak. 

� Uholdeen arriskuaren aurrean Babes Zibila antolatzen duten plan berezi 
autonomikoak. 

Plan berezi autonomikoetan egiten den arriskuari buruzko azterketan litekeena da «in situ» 
izandako prezipitazioaren arabera identifikatutako arrisku-eremuak aurkitzea; uholde mota 
hori plan bereziek aztertu behar dute Uholdeen arriskuaren aurrean Babes Zibila antolatzen 
duen oinarrizko jarraibidearen arabera, eta euri-uholdeak kontzeptuaren antzeko kontzeptua 
izango da. Plan berezietan uholdeen azterketa historikoa egin ohi da eta arrisku-eremuak 
identifikatzen dira; gainera, lotutako kartografia ere gehitu daiteke. 
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Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren eremuan, hiru autonomia-erkidego hauetan 
daude onartuta plan bereziak arrisku-egoeraren aurrean: Gaztela eta Leonen, Nafarroan eta 
Euskadin. Euri-uholdeei edo euri-uholdeengatiko arrisku-eremuei buruzko informazio 
garrantzitsuena ondoren laburbilduko dugu:  

− Gaztela eta Leongo autonomia-erkidegoan uholdeen arriskuaren aurrean babes zibila 
antolatzen duen eta 2010. urtean onartu zen planean («Inuncyl») in situ 
arriskugarritasunari buruzko azterketa bat egiten da (Memoriaren 2.3.2.1 apartatua), 
zeinetan in situ prezipitazioek eragindako uholdeak aztertzen baitira modu 
kualitatiboan eta kartografia bat sortzen da arriskugarritasun handiena duten 
lurraldeak lokalizatuz. Kartografia hori ez dago jendeak online eskuratzeko moduan, 
baina Inuncyl memorian labur-labur azaltzen da kartografia hori egiteko erabili den 
metodologia, eta metodologia hori interesgarria denez, ondoren aipatuko dugu:  

«Uholde mota hori prezipitazioak intentsitate handikoak direnean eta lurraldea ura 

azkartasun berarekin drainatzeko gai ez denean sortzen da. Beraz, prezipitazioaren 

intentsitatea faktore erabakigarria da, baita lurraldearen geomorfologia ere; eremu lau 

eta konkaboetan baitago prezipitazio mota hori izateko arrisku gehien. 

De Salas Regalado egilearen datuak (2005) oinarritzat hartuta, urteko gehieneko 

intentsitateetarako (mm) kartografia bat sortu da ordu 1erako eta 12 ordurako eta 

errepikatze-denbora desberdinetarako (T=2, 10, 50 eta 100 urte), 1 x 1 km-ko 

espazio-bereizmenarekin (bereizmen hori nahikoa da, aldagai horrek ez baitu 

espazio-aldaketa garrantzitsurik izaten). 

Era berean, lursail-kurbaduraren mapa bat egin da 25 x 25 m-ko espazio-

bereizmeneko lursailaren eredu digitaletik (MDT) abiatuta. Mapa horretan, lursailak 

forma konkaboa izango du balioak negatiboak badira, forma konbexua 0tik gorako 

balioen kasuan eta laua 0ren pareko balioen kasuan. 

Azterketa honetan kontuan izan den azken aldagaia Lurzoruaren gutxieneko 

infiltrazio-tasa (fc) izan da. Horretarako, Ferrer-ek egindako mapa (2003) erabili da, 1 

x 1 km-ko espazio-bereizmenarekin. 

In situ prezipitazioei dagokienez (intentsitate eta errepikatze-denbora 

desberdinetarako), lurraldeko eremu zailenak zein diren erabakitzeko, lehenago 

gainjartze-eragiketen bitartez aurkeztutako aldagaiak Geografia-informazioko 

sistemarekin (GIS) konbinatu dira; horretarako, honako adierazpen hau erabili da: 

(Intentsitatea > fc) eta (kurbadura ≤ 0) 

Azterketaren ondorio gisa, prezipitazioen intentsitate-mapa bat sortu da iraupen eta 

errepikatze-denbora desberdinetarako, lurralde osorako (IIM mapak), malden mapa 

(% 3tik beherako edo pareko malda dutenak hartzen dira arriskugarritasun handiena 

duten eremutzat) eta ≤ 0-ko kurbadura». 

- Nafarroako Foru Komunitatean uholdeen aurrean abian jarri behar den larrialdiko 
plan berezian, hots, 2011n onartu zen planean, arrisku handiena duten eremutzat 
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hartzen direnak ibilguekin lotzen dira; izan ere, «Uholdeen tipologia eta kausak» 
izeneko 2. eranskineko 2.2 apartatuan azaltzen denaren arabera: «Eurite 

torrentzialek eragindako uholde-arriskua duten tokiko eremuak ez dira kontuan hartu, 

eurite horiek lurraldeko beste edozein lekutan izan dezaketelako eragina, eta hiri-

eremuetan izandakoak beren larritasunarengatik nabarmendu dira». Baina honako 
hau ere aipatzen da: «Nafarroako Foru Komunitatean gehien errepikatzen den kausa 

ekaitz ziklonikoek eta orografikoek eragindako uraldiak izan da; ondoren, hirietako 

ibilgu-oztopoak eta euri-drainatzearen urritasunak daude».  

- Euskal Autonomia Erkidegoan 2015. urtean onartu zen Uholdeen ziozko larrialdiko 
plan berezian arriskuaren azterketa bat egin da, Uraren Euskal Agentziak 
Zuzentarauaren lehenengo ziklorako egindako lanetan oinarrituta batez ere, eta Plan 
berezirako egindako aurreko lanekin osatu da. Beraz, Kantauri Ekialdeko UAAEan 
bezala, hemen ere ez dira ia kontuan hartu euri-uholdeak. 

� Ingurumen, Landagune eta Itsas Inguruetako Ministerioak egindako uholdeei buruzko 
laburpen exekutiboak, 2009ko urritik 2011ko irailera bitartekoak 

Lehengo Ingurumen, Landagune eta Itsas Inguruetako Ministerioak (ILIIM) uholde-gertaerei 
buruz egindako laburpen exekutiboak astero argitaratzen ziren. Laburpen horietan arro 
bakoitzean gertatutako uholde-gertaera nagusiak biltzen ziren, baita eragindako kalteak ere. 
2010eko martxoaren 10eko astetik 2011ko urriaren 10eko astera bitarte argitaratu ziren, 
baina 2010eko irailaren 29ko asteko txostenean 2009-2010 urte hidrologikoan (2009ko urritik 
2010eko irailera bitarte) erkidego artean eta erkidego barruan izandako uholde guztien 
laburpena eta uholde horiek eragindako ondorioak bildu ziren.  

Laburpen exekutibo horietan aipatzen diren gertaera guztietatik ez da bakar bat ere gertatu 
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan. 

� 2016. urteko UAKPen jarraipen-txostenak. 

2016ko uholde-gertaerei dagokienez, uholde-gertaera garrantzitsuenei buruzko informazioa 
Demarkazio bakoitzak UAKPen «2016. urteko uholde-gertaera nagusiak» izeneko 3. 
apartatuan egin zituen jarraipen-txostenetan aurki daiteke. Kantauri Ekialdeko Demarkazio 
Hidrografikoaren UAKParen jarraipen-txostenaren kasuan ez da uholde-gertaera 
garrantzitsurik aipatzen 2016an. 

3.2.3 Azterketa topografikoa 

Azterketa topografikoan eremu endorreikoak eta lur gaineko drainatzerik ez duten eremuak –
euri-uholdearen arriskua izan dezaketenak– identifikatu nahi dira. Horretarako, bi azterketa 
desberdin egin dira: alde batetik, MDT25 oinarritzat hartuta, sakonuneak eta haiekin lotutako 
arroak identifikatu dira, eta, bestetik, arro endorreikoak. Bi azterketetan arrisku handieneko 
eremuak direla erabakitzea hiri-lurzoruen erabilerak izatearekin lotuta dago, eta BCN200 
oinarriaren datuen arabera, hiriguneak izango dira.  

Informazio-iturriak 
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Jarraian, azterketa topografikoa egiteko erabilitako informazio-iturriak (informazio 
kartografikoa nagusiki) deskribatuko dira bi azterketetako bakoitzean behar diren datuen 
arabera. Datu kartografiko guztiak ETRS89 eta 30. eremua erreferentziako sistema 
geografikoarekin tratatu dira.  

� MDT25 ereduaren azterketa 

- MDT25 (Lursailaren Eredu Digitala, 25 metroko tartearekin). Azterketa hori 
Geografiako Institutu Nazionalak (GIN) egin du eta eskuragarri dago Informazio 
Geografikoko Zentro Nazionaleko (CNIG) deskargen zentroan eta, CNIG 
zentroaren arabera, Aireko Ortofotografiaren Plan Nazionalaren LIDAR hegaldien 
lursail motak oinarritzat hartuta, interpolaziotik datorren 5 m-ko tarteko MDTen 
interpolazioaren emaitza da, Aireko Ortofotografiaren Plan Nazionalaren hegaldi 
fotogrametrikoen esterokorrelazio automatikoaren bitartez lortutakoak.  

- BCN200 (Oinarri Kartografiko Nazionala 1:200.000 eskalan). CNIG zentroko 
deskargen zentroan dago eskuragarri eta azken bertsioa 2011koa da. Hainbat 
gairi buruzko informazioa ematen duten shape geruza asko ditu: muga 
administratiboak, erliebea, hidrografia, lurzoruaren erabilerak (daturik gabe), 
eraikuntzak eta hiriguneak, komunikazio-bideak, eroanbideak eta erpinak. 
Azterketa hau egiteko «BCN200_0501S_NUC_POB» geruza (poligonala) hartu 
da kontuan, hots, Espainia osoko biztanleguneak dauzkan geruza (hirigune 
bakoitzaren izena, biztanleria, EIN kodea eta abar jasotzen dituena), azterketa 
hau egiteko nahikoa bereizmen eta xehetasun duela uste delako. GINen BCN200 
datu-hiztegiaren arabera, eta EINek definitzen duena kontuan hartuta, «kaleak, 

plazak eta bestelako herri barruko bideak osatzen dituen gutxienez hamar 

eraikuntzako multzo bat hartzen da biztanlegunetzat. Salbuespen gisa, eraikin 

kopurua 10 baino txikiagoa izan daiteke, betiere zuzenbidezko biztanleria 50 

biztanletik gorakoa bada».  
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12. irudia.  Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko BCN200 biztanleguneak eta altuerak (MDTaren 

arabera). 

� Arro endorreikoak 

- Pfafstetter aldatuaren arabera sailkatutako ibai osoak. Kartografia horrek 
kilometro batetik gorako luzerako ibai-zati guztiak biltzen ditu, Pfafstetter metodo 
aldatuaren arabera sailkatuta, GINaren 1:25.000 kartografia aldatua oinarritzat 
hartuta. Eskuragarri dago Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen 
Ministerioaren IDEren webgunean, shape formatuan, Espainia osorako. Azken 
bertsioa 2018ko martxokoa da eta CEDEXek Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta 
Ingurumen Ministeriorako 2013an egindako lan baten emaitza da.  

- Pfafstetter aldatuaren arabera sailkatutako ibai osoen azpiarroak. Hori ere 
eskuragarri dago Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren 
IDEan; kartografia hori arestian aipatutako ibai osoen kartografiatik eratortzen da.  

- BCN200. Biztanleguneak, gorago adierazitakoaren arabera. 

- CORINE Land Cover 2012 (CLC2012). Espainiako lurzoruaren okupazioaren 
mapa hori 2012ko bertsioa duen CORINE Land Cover (CLC) Europako 
proiektuari dagokio, eta eskuragarri dago CNIG zentroko deskargen zentroan 
1:100000 eskalan. Hiri-erabilerak arrisku-erabilera gisa soilik edukiko dira 
kontuan. 

- GINaren Aireko Ortofotografiaren Plan Nazionala (AOPN) proiektuaren aktualitate 
gehieneko ortofotoa. Eskuragarri dago CNIG zentroko deskargen zentroan 
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- GINaren kartografia raster 1:25000 eskalan. Mapa Topografiko Nazionalaren 
rasterizazio digitalaren bidez sortu da 1:25000 eskalan (MTN25). 

- MDT25. Arestian aipatutakoaren arabera. Arro endorreikoetako eremu baxuenak 
eta hustulekuak dauden tokiak identifikatzeko erabiliko da. 

 

MDT25 metodoaren azterketa: sakonuneak eta haiekin lotutako arroak identifikatzea 

Drainatzerik ez duten eremuak identifikatzeko MDT25 metodoaren gainean GIS azterketa 
bat egin da ArcGIS programaren «Depression Evaluation» tresnaren bitartez. Tresna horri 
esker sakonune (edo hustuleku) bakoitza identifika daiteke MDTn (bere inguruneko gelaxkak 
dauden altuera baino altuera txikiagoan dagoen gelaxka), baita haren drainatze-eremua ere. 
Hau da, gainerako sare hidrografikotik deskonektatuta dauden eta beste arro batera 
drainatzen ez duten arroak (ura hustulekuan metatuko litzateke) identifikatzen dira. 
Hautatutako sakonune-arroak sakonune-tokiak (edo hustulekuak) biztanlegune baten 
barruan arriskua duen lurzoruaren erabilera gisa dituztenak izango dira.  

Laburbilduz, MDT25 metodoaren azterketan honako urrats hauek egin dira:  

1. ArcGISen «Depression Evaluation» tresna egin da MDT25 metodoaren gainean 
Demarkazio Hidrografiko bakoitzerako (MDT «bete gabe»). «Depression Evaluation» 
tresnak honako urrats hauek egiten ditu:  

� MDT betetzen du eta sakonunea (edo hustulekua) sortzen du MDTa betetako 
MDTari kenduz (kenketa).  

� Betetako MDTarekin lotutako fluxu-norabideak sortzen dira. 

� Sakonunearekin lotutako drainatze-eremuak sortzen dira fluxu-norabideak 
erabiliz. 

2. BCN200 oinarriko biztanleguneekin gurutzatzen da: arriskua duten lurzoruaren 
erabilerekin lotutako sakonune-arroak identifikatuko dira, hau da, itxiera (hustulekua 
edo sakonunea) biztanlegune horretan dutenak (drainatzerik ez duen eremua 
biztanlegunearen barruan egongo da). 

3. Identifikatutako sakonuneak eskuz berrikusiko dira xehetasun-topografiarekin 
alderatuz. Benetako sakonune topografikoak izan ordez lurzoruaren eredu digitalaren 
artefaktuak diren eremuak kendu egin dira. 

4. Sakonune-arroen eta BCN200 oinarriko biztanleguneen ebakidura egin da, 
biztanleguneen inguruarekin ebakiz, arriskua duten azalerak soilik lortzeko.  

MDT25 metodoaren azterketa honetan kontuan hartu behar da 25 metroko bereizmena 
nahikotzat hartzen dela egon litezkeen sakonune-arroak aldez aurretik identifikatzeko, baina 
litekeena da sakonune horiek datuen bereizmenean akatsak daudelako sortzea eta 
lursailean dauden benetako hustulekuak ez izatea. Gainera, biztanleguneetan aurkitutako 
sakonune guztiak barne hartu dira, beren ingurunearekin alderatuta daukaten altuera-
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desberdintasuna bereizi gabe. Litekeena da alde hori MDT25 metodoaren altueraren 
bereizmena baino txikiagoa izatea.  

Arro endorreikoak 

MDT25 metodoaren azterketaren osagarri gisa, arro endorreikorik ote dagoen aztertuko da 
(urak ez dauka ibai-irteerarik beste arro baterantz edo itsasorantz) «Pfafstetter metodo 
aldatuaren arabera sailkatutako ibai osoak» eta «Pfafstetter aldatuaren arabera sailkatutako 
ibai osoen azpiarroak» izeneko kartografiak oinarritzat hartuta. Kartografia horiek 
Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak egin zituen.  

Ibairik gabeko arro endorreikoak eta ibaia duten arro endorreikoak bereizten dira. Ibaia duten 
arroek ibaien kartografian identifikatuta dagoen drainatze-sarea daukate, baina hustuleku 
batera joaten dira, ez, ordea, urak itsasora isurtzen dituen ibai-sare batera (arro horiek ibaien 
kartografiaren azterketatik lortzen dira). Ibairik gabeko arroek ez daukate ibaien kartografian 
identifikatutako drainatze-sarerik (gutxienez kilometro bateko luzerako ibaia GINaren 
1:25000 eskalako kartografia oinarritzat hartuta) eta halaxe identifikatuta daude azpiarroak 
kartografian.  

Arro endorreiko horiek MDT25 metodoaren azterketan identifikatutakoak baino handiagoak 
dira (azterketa hori zehatzagoa da), eta hustulekuan edo hustulekutik hurbil edo arro 
endorreikoen eremu baxuetan (prezipitazioen ura metatuko den lekuetan) dauden hiri-
erabilerak ikusten diren arroak soilik (ibaia dutenak nahiz ibairik ez dutenak) aztertuko dira. 
Horretarako, hiri-erabilerak biztanleguneen kartografiak oinarritzat hartuta identifikatuko dira, 
hala nola BCN200, Corine Land Cover 2012 (hiri-lurzoruaren erabilerak), aktualitate 
handieneko AOPN ortofotoa eta GIN rasterra 1:25000. Arrisku-erabileren azterketa hori 
zehatzagoa da; izan ere, hustulekua dagoen tokietan euri-uholdea izateko arrisku handia 
egon daiteke (arro handiak direlako, eremu menditsuak daudelako edo eremu lauak diren 
hustulekuetara joango diren euri torrentzialak izateko arriskua dagoelako, eta abar). 
Horregatik, arau orokor gisa, BCN200 oinarriko biztanlegune gisa jasota dauden hiri-
erabilerak soilik hartu dira kontuan, baina salbuespenak ere egon daiteke euri-uholdea 
izateko arrisku handia izan dezaketen hiri-erabilera sakabanatuak edo industrialak 
identifikatzen badira.  

� Ibairik gabeko arro endorreikoak 

Ibairik gabeko arro endorreikoak «Pfafstetter aldatuaren arabera sailkatutako ibai osoen 
azpiarroak» izeneko kartografia oinarritzat hartuta lortzeko, «Cuen_tipo» (arro mota) 
esparruan «Ibairik gabeko arro endorreikoak» direla adierazten diren arroak soilik hartu dira 
kontuan:  
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13. irudia.  «Pfafstetter aldatuaren arabera sailkatutako ibai osoen azpiarroak» kartografiarekin lotutako 

informazio alfanumerikoa.  

� Ibaia duten arro endorreikoak 

Ibaia duten arro endorreikoak Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak 
egindako «Pfafstetter aldatuaren arabera sailkatutako ibai osoak» kartografiaren azterketa 
oinarritzat hartuta identifikatu dira. Horretarako, GISaren bitartez, kartogafria horretako ibaien 
ibai-ahotik hasita ibaien goi-ibarretara igotzen da, konektatuta dauden ibaiak kentzen dira eta 
deskonektatuta daudenak (eta haiekin lotutako arroak) –itsasora joan ordez hustuleku batera 
joaten direnak– lortzen dira. 

3.2.4 Demarkazioaren karakterizazio hidrometeorologikoa 

Euri-uholdeak prezipitazio handiek eragindakoak direnez, lurraldea behar adina drainatzeko 
gai ez den eremuetan (topografia dela medio edo lurzoruaren erabilerak direla medio), 
prezipitazio handienak, intentsitate gehiagorekin, gerta daitezkeen eremuak eta/edo jariatze 
handiena gertatzen den eremuak identifikatu behar dira. Izan ere, gerta daiteke eremu batek 
topografikoki joera handiagoa izatea euri-uholdeak izateko (drainatzerik ez duelako), baina 
eremu horretan prezipitazio handirik ez izatea eta/edo jariatze-uren muga handia izatea. 
Esate baterako, prezipitazio handiak izateko joera handia duen eremu bat Espainiako eremu 
mediterraneoa da (ekialdeko kostaldea eta Balear Uharteak), eremu horietan tanta hotzak 
edo goi-geruzetan isolaturiko aire-masa hotzak (ekaitz handiak sortzen dituztenak) izateko 
joera dagoelako.  

Horrela, Demarkazioaren karakterizazio hidrometeorologikoan hiru faktore hartuko dira 
kontuan. Faktore horiek bakoitza bere aldetik aztertuko dira, eta honako hauek dira: jariatze-
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uren muga (P0), eguneko prezipitazioak T10 (10 urteko errepikatze-denbora) eta 
uharretasun-faktorea (I1/Id). 

Informazio-iturriak 

Hiru faktore hidrometeorologikoetarako informazio-iturria (P0, prezipitazioak eguneko 
gehienekoak 10 urteko errepikatze-denborarako eta I1/Id) CauMax izan da, 2.3 bertsioa 
(2014ko maiatza). CauMax GISaren gainean egindako aplikazio informatiko bat da, 
CEDEXek Nekazaritza, Arrantza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioarentzat egindako 
Gehieneko Emarien Mapatik eratorria. CauMaxen erkidego arteko arroen 
hidrometeorologiarekin lotutako hainbat raster geruza daude eskuragarri, 500 metroko 
bereizmenarekin. CauMaxen jendearentzat eskuragarri ez dauden erkidego barruko arroen 
eremuari dagokionez, CEDEXek bere garaian CauMaxentzat egindako beharrezkoa den 
informazio hidrometeorologikoa utzi du azterketa hau egiteko.  

 

14. irudia.  CauMax instalatzen den direktorioan biltegiratutako geruzen eta direktorioen egitura. Iturria: 

Erabiltzailearen eskuliburua Cau MAx 2.3 bertsioa. 

P0 jariatze-uren muga 

Lur gaineko Drainatzeari buruzko 5.2-IC arauaren arabera (FOM/298/2016 Agindua, 
otsailaren 15ekoa), P0 jariatze-uren muga jariatze-urak sortzen hasteko arroaren gainean 
erori behar duen gutxieneko prezipitazioa (mm-tan) da. 

CauMaxen txosten teknikoaren arabera, P0 jariatze-uren muga «“Análisis de nuevas fuentes 

de datos para la estimación del parámetro número de curva del modelo hidrológico del SCS: 

Datos de perfiles de suelos y teledetección” izeneko doktorego-tesian (Ferrer, 2003) 

erabilitako metodologiari jarraituz egin da, Corine Land Cover 2000 lurzoruaren erabileren 

mapa eta infiltrazio-datu eguneratuak oinarritzat hartuta». Jariatze-uren muga ez dago 
koefiziente zuzentzailearekin (β) kalibratuta.  
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Beraz, uholdeei buruzko azterketa egiteko, arrisku handieneko eremuak jariatze-uren muga 
txikia dutenak izango lirateke, zeinetan jariatze-urak berehala sortzen baitira. CauMaxen 
eskuragarri dagoen mapako P0 (mm-tan) jariatze-uren mugaren balioak 0 mm-tik 152 mm-ra 
bitartekoak dira, nahiz eta normalean ez dituzten 50 mm-ak gainditzen. Horrela, mugaren 
balio horiek errazago aztertzeko, maparen balioak bost kategoriatan sailkatu dira:  

� Oso txikia (0-10 mm)  

� Txikia (10-20 mm)  

� Ertaina (20-30 mm) 

� Handia (30-40 mm) 

� Oso handia (>40 mm) 

Jariatze-uren muga ematen diren erabilera moten eta dagoen lurzoru motaren araberakoa 
da (lurzoruak gehiago edo gutxiago draina dezake). Izan ere, balio txikiak dituzten eremuak 
honako arrazoi hauengatik izan daitezke: hiri-erabilerak, landaredi urriko eremuak, ur-
azalerak (horiek 0 balioa dute). Balio handiko eremuak basoetan, laborantza ureztatuetan 
(fruta-arbolak, urteko laborantzak...), hondartza eta dunak (horiek 152ko balioa dute), eta 
abar.   
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15. irudia. Jariatze-uren muga zehazten duten taldeak eta lurzoruaren talde hidrologikoen banaketa. Iturria: Lur 

gaineko drainatzeari buruzko 5.2-IC araua. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren P0 jariatze-uren mugaren balioak 
ondorengo irudian ikus daitezke. Egiazta daiteke demarkazioko erliebearekin oso bat 
datorrela, P0 balio txikiak edo ertainak daudelako urbanizatuago dauden eta lehorreko 
laborantzak edo larreak dituzten haraneko eremuetan (adibidez, Bilboko itsasadarrean 
(Bizkaia), Oriako haranean eta Donostian (Gipuzkoa) edo Mena Haranean (Burgos)). Balio 
txikiak daude Aralar mendilerroan ere (Gipuzkoaren hego-ekialdea). Aitzitik, balio handiak 
dituzten eremu handiak daude Demarkazioan baso asko daudelako. 
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16. irudia.  P0 jariatze-uren muga Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan. 

 

17. irudia.  Balioen banaketa CauMaxen P0 jariatze-uren mugaren mapan Kantauri Ekialdeko Demarkazio 

Hidrografikoan. Gelaxka bakoitza 500x500 metroko pixel bat da. Ez dago 48tik 151ra bitarteko balioak dituen 

gelaxkarik.  

Eguneko gehieneko prezipitazioak 10 urteko errepikatze-denboran 

CauMaxen txosten teknikoaren arabera, «eguneko gehieneko prezipitazioen balioak 

“Máximas Lluvias Diarias en la España Peninsular” izeneko lana oinarritzat hartuta egindako 
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prezipitazio-mapen bitartez lortu ziren. Lan hori CEDEXek egin zuen Errepideetako 

Zuzendaritza Nagusirako (EZN, 1999)».  

Azterketa horretan 10 urteko errepikatze-denbora aukeratu da prezipitazioetarako, zalantza 
gutxiago sortzen dituelako eta azterketa historikoaren errepikatze-denborarekin gehiago bat 
datorrelako (2005-2017). Gainera, eguneko gehieneko prezipitazioengatik arrisku potentzial 
gehien duten eremuak AEMET Meteorologiako Estatu Agentziaren Meteoalertak 12 ordutan 
bildutako prezipitazioetarako ezarritako mugekiko bat-etortzetik lortuko dira (Aurkako 
fenomeno meteorologikoak iragartzeko eta zaintzeko plan nazionala), eta errepikatze-
denbora hori gehiago egokitzen da muga horietara, eta muga hori gainditzen denean babes 
zibileko erakundeek uholdeengatiko abisuak jartzen dituzte abian.  

 

18. irudia.  Eguneko gehieneko prezipitazioa 10 urteko errepikatze-denborarako Espainiako penintsulan. 

Meteoalertako mugak eta gehieneko prezipitazioak ez lirateke guztiz baliokideak izango; izan 
ere, gehieneko prezipitazioak egunekoak dira (24 ordu) eta Meteoalertaren mugak, aldiz, 12 
ordutarako dira. Meteoalertarekin muga ezartzean, segurtasun-marjina bat hartuko litzateke; 
izan ere, 24 ordutan 12 ordutan baino prezipitazio gehiago egongo lirateke.  

12 ordutan metatutako prezipitazioei buruzko Meteoalertaren (6. bertsioa, 2015eko irailekoa) 
mugak –AEMETen abisu horia/laranja/gorriaren mailak abian jartzen dituztenak– beheko 
maparen arabera banatzen dira. Ikus daitezkeenez, Mediterraneoaren ekialdeko eremuan, 
Balear Uharteetan eta Kanariar Uharteen mendebaldean balioak Espainiako gainerako 
lekuetan baino handiagoak dira.  
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19 irudia.  12 ordutan metatutako prezipitazio-mugak, Meteoalertaren arabera. Ekialdeko eremuan, Balear 

Uharteetan eta Kanariar Uharteen mendebaldean abisu horia abiarazten da 60 mm gaindituko direla aurreikusten 

bada, abisu laranja 100 mm gaindituko direla aurreikusten bada, eta abisu gorria 180 mm gaindituko direla 

aurreikusten bada. Espainiako gainerako eremuetan, balio horiek 40, 80 eta 120 mm-ra jaisten dira abisu 

horirako, laranjarako eta gorrirako.  

Eguneko gehieneko prezipitazioen eta Meteoalertaren arabera 12 ordutan metatutako 
prezipitazioengatiko mugen arteko bat-etortzeak kontuan izan du ekialdeko eremurako eta 
Espainiako gainerako eremuetarako mugen arteko aldea. Horrela, lau kategoriako mapak 
lortu dira, kontuan hartuta 10 urteko errepikatze-denborako gehieneko prezipitazioek eremu 
bakoitzeko mugak gainditzen dituzten ala ez: berdea (ez du muga horia gainditzen), horia 
(muga horia gainditzen du), laranja (muga laranja gainditzen du) eta gorria (muga gorria 
gainditzen du). Beraz, arrisku handieneko eremuak gorriz azaltzen direnak izango dira eta 
arrisku gutxienekoak berdez azaltzen direnak.  

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoari dagokionez, 10 urteko errepikatze-
denborarako eguneko gehieneko prezipitazioaren balioak ondorengo irudian azalduko dira, 
gehienekoa 172 mm izanik eta gutxienekoa 70 mm. Gehienekoak Gipuzkoaren eta 
Nafarroaren arteko iparraldeko mugan daude, bereziki Aiako Harria Parke Naturalaren 
inguruan, 140 mm-ko balioak biltzen baitira. Demarkazioaren gainerako eremuetan, 90-100 
mm inguruko balioak daude, eta hego-ekialdean zertxobait txikiagoak dira. 
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20. irudia.  Eguneko gehieneko prezipitazioa 10 urteko errepikatze-denborarako Kantauri Ekialdeko Demarkazio 

Hidrografikoan. Balioen maila 70 mm-tik 172 mm-ra bitartekoa da.  

Demarkazioko Meteoalertaren mugekiko konparazioan (muga horia – 40 mm, muga laranja – 
80 mm eta muga gorria – 120 mm), ondorengo mapa erakutsiko dugu gehieneko 
prezipitazioengatiko arriskuaren arabera sailkatutako eremuekin, muga horiek gainditu 
izanaren arabera. Ikus daiteke Demarkazioaren zati gehienean muga laranja gainditzen dela, 
muga hori gainditzen ez duen eremu txiki bat dagoela hegoaldeko muturrean (muga horia), 
eta muga gorria gainditzen duen beste eremu bat ipar-ekialdean. Ez dago eguneko 
gehieneko prezipitazioak muga horitik beherakoak dituen eremurik, gehieneko 
prezipitazioaren gutxieneko balioak muga horitik gorakoak baitira (40 mm). 

 

21. irudia.  10 urteko errepikatze-denborarako eguneko gehieneko prezipitazioaren konparazioa 12 ordutan 

metatutako prezipitazioetarako Meteoalertak ezarritako mugekin.  
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I1/Id uharretasun-indizea 

Cau Maxen txosten teknikoaren arabera, l1/Id uharretasun-indizea edo -faktorea ordubeteko 
iraupenari dagokion prezipitazioaren intentsitatearen (I1) eta eguneko prezipitazioaren 
intentsitatearen (Id) artean dagoen harremana da. Balio adimentsionala da eta Témezek 
proposatutako isopleta-mapa (1987) oinarritzat hartuta lortu da CauMaxen. Erkidego arteko 
arroei dagokienez, mapa hori beheko irudian erakusten dena da. Balioak 8tik 11ra 
bitartekoak dira, eta baliorik handiena (11), hau da, uharretasun handiena duena (eta beraz, 
arrisku gehien) Mediterraneoaren ekialdeko eremuan dago.  

 

22. irudia.  I1/Id uharretasun-faktorea Espainiako penintsulan.   

Kantauriko Demarkazio Hidrografikoaren eremuan, uharretasun-faktorea 9 da lurralde 
osoan, eta, beraz, esan dezakegu balio ertaina dela Espainiako gainerako eremuarekin 
alderatzen badugu. 
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4 Klima-aldaketak uholde-arriskuan duen eragina 

Klima-aldaketara egokitzea lehentasunezko helburua izan da Espainiarako, Espainiako 
kostaldearen urrakortasuna handia delako klima-aldaketaren eta klima-aldakortasunaren 
aurrean. 2006. urtean Klima-aldaketara egokitzeko plan nazionala onartu zen, klima-
aldaketaren alorreko Espainiako koordinazio-organo nagusiak, hau da, Klima-aldaketari 
buruzko Politikak Koordinatzeko Batzordea eta Klimaren Kontseilu Nazionala tartean sartu 
zituen prozesu luze baten ondoren. 

Uholdeei buruzko Zuzentarauak eta 903/2010 Errege Dekretuaren bitartez egindako haren 
transposizioak ezartzen dute UAAEa egiteko garaian klima-aldaketaren ondorioek 
uholdeetan izan dezaketen eragina kontuan hartu behar dela, baita ondorengo zikloetan 
egiten diren berrikuspenak eta eguneratzeak ere. Lehenengo zikloko UAAEan 
ondorioztatu zen, demarkazioaren eremuaren barruan, ez zegoela behar adinako 
ebidentzia zientifiko-teknikorik uholde-arriskuaren diagnostikoaren aldaketa 
justifikatzeko klima-aldaketaren aurreikuspenen arabera. Lehenengo zikloko UAAEa 
onartu zenetik, gehiago dakigu klima-aldaketari buruz eta uholdeen problematikan izan 
ditzakeen ondorioei buruz. 

2014. urtean, Klima Aldaketari Buruzko Nazioarteko Taldeak (ingelesezko siglak: IPCC) 
Ebaluazioari buruzko Bosgarren Txostena (AR5 bezala ezagutu ohi dena; honen siglak 
dira: 5th Assessment Report) amaitu zuen. Txosten horretan klima-aldaketaren alderdi 
zientifikoei, teknikoei eta sozioekonomikoei buruzko ezagutza eguneratu zen. Biodiversidad 
Fundazioak, Klima Aldaketaren Espainiako Bulegoak, Meteorologiako Estatu Agentziak eta 
CENEAM Ingurumen Heziketako Zentro Nazionalak gidaliburu laburtu batzuk egin zituzten 
elkarrekin. Gidaliburu horietan AR5 txostenaren alderdi zehatzak nabarmendu ziren. 

Oro har, AR5 txostenak eguneratu egin du IPCCren laugarren txostenaren azterketa ohar 
berriekin, klima-eredu hobetuekin, prozesuak hobeto ulertuz eta klima-sistemaren 
atzeraelikadura berriekin. Uholdeen problematikari dagokionez, AR5 txostenak AR4ak atera 
zituen ondorio nagusietatik bi berresten ditu: 

1. Erregistro klimatikoek agerian jartzen dute aldaketak daudela prezipitazio-
gertakarien maiztasunean eta magnitudean, baina ur-emarien erregistroek ez 
dute erakusten uraldi-emarien maiztasunari buruzko legeak nabarmen aldatu 
direnik. 

2. Egiaztatu da itsasoaren batez besteko maila, orokorrean, 0,19 m igo zela 1901-
2010 epealdian, eta igoera-tasa azkartu egin dela azken bi mendeetan. 

Etorkizuneko aurreikuspenei dagokienez, AR5 txostenak honako hau ondorioztatzen du: 

1. Latitude ertainetan, muturreko prezipitazio-gertaerak handiagoak izango dira eta 
maizago gertatuko dira seguruenik. Demarkazioaren eremuan, eskualdeko 
azterlanek balioesten dute prezipitazio-gertaera handien magnitudea areagotu egingo 
dela, konfiantza-maila txikia bada ere. 
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2. Muturreko gertaerak xehetasun handiagoz aztertzen dituen IPCCren «Managing the 
Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation» 
txosten berezian balioesten da oraindik zalantza asko daudela klima-aldaketak 
uholdeen maiztasunean eragiten duen ondorioa zenbatesteko garaian. 

3. Oso litekeena da itsasoaren mailaren igoera-tasa 1971-2010 epealdian ikusitakoa 
baino handiagoa izatea XXI. mendean klima-aldaketaren eszenario guztietarako. 
2100 horizonterako, kalkulatzen da itsasoaren maila 0,53tik 0,74ra igoko dela batez 
beste RCP4.5 eta RCP8.5 eszenarioetan, hurrenez hurren, aipatzen den mailarekin 
alderatuta. 

Apartatu honetan klima-aldaketak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako 
aldearen uholdegarritasunean izan dezakeen eragina aztertu da. Lehendabizi, klima-
aldaketak uraldi-emariengatik sortutako uholdeetan –ibaietatik eta jatorri mistotik datozen 
UAHEei eragiten dietenak– eduki dezakeen eraginari buruz eztabaidatu da. Bigarrenik, 
itsasoaren mailaren igoeraren ondorio gisa uholdegarritasunean sor litezkeen aldaketak –
kostaldetik eta jatorri mistotik datozen UAHEei eragiten dietenak– aztertu dira. 

4.1 Klima-aldaketak ibai-uholdeetan duen eragina 

Apartatu honetan klima-aldaketak demarkazioko uraldi-emarietan izan dezakeen eragina 
aztertu da eta eztabaidatu da aldaketa horrek uholde-arriskuan izan dezakeen ondorioa hain 
esanguratsua ote den ezen lehenengo zikloko UAHEen mugaketan aldaketak justifikatu ahal 
izango diren. Horretarako, demarkazio-eremuaren barnean modu independentean 
garatutako azterketen emaitzak aztertu dira. 

4.1.1 Klima-aldaketak emarien maiztasunari buruzko legean duen eraginaren 
azterketa kualitatiboa 

2017. urtean, Uraren Zuzendaritza Nagusiak (UZN) «Evaluación de los efectos del cambio 
climático en la gestión de los riesgos de inundación» izeneko azterketa garatu zuen PIMA-
Adapta planaren esparruan. Azterketa horretan klima-aldaketak uholdeen problematikan 
duen eragina aztertu zen demarkazio hidrografiko desberdinetan banatutako 5 UAHEtan. 
Azterketa horretako emaitzak oinarritzat hartuta, Uraren Zuzendaritza Nagusiak, UAAEa 
berrikusteko eta eguneratzeko lanen esparruan, azterketa zabalago bat garatu du 
demarkazio hidrografiko guztietarako. Ondoren, azterketa honetako emaitzei buruz 
eztabaidatu da Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldeari aplikatuta. 

Azterketa hau egiteko abiapuntu gisa erabili den informazioa «Tasas de cambio en los 
cuantiles de precipitación diaria máxima anual esperables en situación de cambio climático a 
escala nacional» izeneko lana izan zen. Lan hori Madrileko Unibertsitate Politeknikoak 
garatu zuen eta 2011-2100 denbora-tarterako RCP 4.5 eta RCP 8.5 eszenario 
klimatikoetarako eguneko gehieneko prezipitazio-erregimenean izandako aldaketak aztertu 
ziren. Kalkulua EURO-CORDEX proiektuko klima-ereduen (globalak eta eskualdeetakoak) 
12 konbinazioren simulazioen bilduman oinarrituta dago (MCR—MCR) eta 12.5 km-ko sare-
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bereizmena dauka. Erreferentziatzat hartu zen prezipitazio-egoera eguneko gehieneko 
prezipitazioa izan zen 100 urteko errepikatze-denborarekin. 

Azterlanean ondorioztatu zen RCP 4.5 eszenariorako, demarkazioaren barruan, 100 urteko 
errepikatze-denborari lotutako eguneko gehieneko prezipitazioan ez dela aldaketa 
esanguratsurik izango. Aitzitik, RCP 8.5 eszenarioari dagokionez, desberdintasun 
esanguratsuak aurkitu ziren aldagai honetan. RCP 8.5 eszenariorako eguneko gehieneko 
prezipitazioan aldaketak izango direla adierazten duen zenbatespen hori demarkazioaren 
eremu osoan sartu zen. 100 urteko errepikatze-denborarako eguneko gehieneko 
prezipitazioaren egungo banaketa egiteko erreferentzia Obra Publikoen Azterketa eta 
Esperimentaziorako Zentroaren (CEDEX) «Gehieneko Emarien Mapan» biltzen dena da. 
Mapa hori, halaber, «Máximas lluvias diarias en la España peninsular» izeneko lanean 
oinarrituta dago. Lan hori ere CEDEXek egin zuen 1999an. Ondorengo irudian aldagai 
horrek egungo egoeran duen banaketa eta eszenario klimatiko honetan 2100 horizonterako 
egiten den zenbatespena alderatu dira. 

 

23. irudia. Eguneko gehieneko prezipitazioa 100 urteko errepikatze-denborarako egungo kliman (ezkerraldean) 

eta 2100 horizonterako RCP 8.5 eszenario klimatikoan (eskuinaldean). 

Aurreko irudian ikusten diren emaitzek erakusten dute demarkazioaren eremuan normalean 
ikusten diren prezipitazioen espazio-banaketaren gradiente naturalekin bat ez datozen 
etenaldiak daudela. Kalkulatzeko erabilitako sarearen ondorio da hori. Sare horrek, arestian 
adierazi dugunez, 12,5 km-ko bereizmena du. Horrenbestez, azterketa honetako emaitzak 
kontu handiz interpretatu behar dira, prezipitazioek demarkazioan duten benetako banaketa 
kontuan hartuta, banaketa hori ez baitago soilik aldagai atmosferikoen mende, orografiaren 
mende ere bai baitago. 

Lan honen arabera, RCP 8.5 eszenarioak eguneko gehieneko prezipitazioaren igoera 
nabarmena izango du demarkazioaren erdialdeko eremuan eta Kadagua ibaiaren goi-
ibarrean. Kantauri itsasoko ertzaren eskualde horretako prezipitazioen gradiente naturalak 
kontuan hartuta, logikoa da eguneko gehieneko prezipitazioan izandako igoera horrek 
eragina izatea, gutxiago edo gehiago, demarkazioko erdialdeko eta mendebaldeko eremuko 
arro gehienetan. 
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Eguneko gehieneko prezipitazioetan izandako aldaketen emaitzak kontuan hartuta, Uraren 
Zuzendaritza Nagusiaren azterlanak aldaketa horrek uraldi-emarietan izango zukeen eragina 
aztertu zuen. Ariketa hori demarkazioko sei arro hidrografikotan –15-46 km2-ko azalerak 
dituztenetan– egin zen. 100 urteko errepikatze-denborari dagokion uraldi-emaria, egungo 
egoeran nahiz etorkizuneko eszenarioan, CAUMAX tresnaren bitartez aldatutako metodo 
arrazionala erabiliz kalkulatu zen. Azterketaren azken emaitza da eguneko gehieneko 
prezipitazioetan izandako aldaketak 100 urteko errepikatze-denborako emariaren 
igoera oso esanguratsuak (% 33-47) eragingo zituela azterketaren xede diren arro 
guztietan. 

4.1.2 Klima-aldaketak EAEko ibaien ur-goraldien maiztasunean eta 
magnitudean duen eraginaren zenbatespena 

UAKPa garatzeko lanen esparruan, Uraren Euskal Agentziak «Estimación del efecto del 
cambio climático en la frecuencia y magnitud de las crecidas fluviales en la CAPV» azterlana 
garatu du. Azterlan horren helburua Euskal Autonomia Erkidegoko ibaietako emarien 
maiztasunari buruzko legeetan egin litezkeen aldaketak aztertzea da. Azterlan horrek arreta 
Euskal Autonomia Erkidegoko ibilguetan jarri bazuen ere, azterketa hidrologikoak 
autonomia-erkidego honetatik kanpo kokatuta dauden Ibaizabal, Oria eta Urumea ibaien 
ibilguen goi-ibarrak ere barne hartu zituen. Hori guztia kontuan hartuta, analisi horren 
azterketa-eremuak Kantauri Ekialdeko Demarkazioko Espainiako zatiaren % 83 inguru hartu 
zuen; horregatik, uste dugu azterketa horren emaitzak demarkazioko gainerako eremuetara 
estrapola daitezkeela. 

Azterketaren abiapuntua uraldi-emariak azterketaren xede den hainbat tartetan 
karakterizatzeko erabili den eredu hidro-meteorologikoa da. Eredu hori Uraren Euskal 
Agentziak ibai-sare osoaren diseinu-emariak lortzeko egin zuen «Euskal Autonomia 
Erkidegoaren muturreko emarien inguruko azterlanean» oinarrituta dago. Nahiz eta emari 
horiek ez etorri bat demarkazioko erkidego arteko arroetan kokatutako UAHEetako uraldi-
emariekin, baliagarria da emari horiek egungo egoeraren erreferentzia gisa erabiltzeko 
klima-aldaketaren eszenarioekin alderatzeko. 

Eredu meteorologikoa honetan datza: ordutegi-mailako prezipitazio-serieen estokastika 
lortzea 500 urteko epealdian eta espazio-banaketa sendoarekin. Simulazio klimatikoa 234 
estaziotako eguneko erregistro klimatikoen estatistika-ezaugarrietan oinarritu zen, eta 
ezohiko eurite-egoerak sortu zituen aurreikusitako eredu klimatikoaren arabera, baina 
errepikatze-denboraldi handietako fenomenoetara estrapolatuta. 

Lanean tenperaturen etengabeko serieen sorrera ere sartu zen ordu-eskalan 500 urteko 
simulazio-aldi bererako. Tenperatuaren espazio-aldagarritasuna txikiagoa denez, serie 
horiek sortzeko estazio-eredu harmoniko bat kalibratzea erabaki zen 23 estaziotako 
datuetatik abiatuta. Tenperaturaren etengabeko serie hori azterketaren xede den eremu 
osoaren ebapotranspirazio potentziala kalkulatzeko erabili zen. 

Azkenik, prezipitazioen eta ebapotranspirazioaren serieak TETIS eredu hidrologikoan sartu 
ziren. Eredu hori «Euskal Autonomia Erkidegoaren muturreko emarien inguruko azterlana» 
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izeneko lanaren esparruan egin zen. Eredu horrekin 10, 100 eta 500 urteetako errepikatze-
denboretarako uraldi-emariak kalkulatu ziren, RCP 4.5 eta RCP 8.5 eszenarioak kontuan 
hartuta. ECONADAPT proiektuaren buru den East Angliako Unibertsitateak egin zituen bi 
eszenarioen hipotesiak eta eszenario horiek EAEko eskalara erregionalizatu zituen. Proiektu 
horren helburua azterketa ekonomikoa egiteko metodologiak ematea da, klima-aldaketara 
egokitzearekin lotutako erabakiak hartzeko. 

Azterlan horretan demarkazioaren eremuaren barnean klima-portaera homogeneoa zuten bi 
eskualde bereizi ziren. Lehenengo eskualdeak demarkazioko erdialdeko eta mendebaldeko 
arroak hartzen ditu; bigarren eskualdean, aldiz, ekialdeen dauden arroak sartzen dira, batez 
ere Oria, Urumea, Oiartzun eta Jaizubia ibaien beheko zatiak. Azterlana egin zenean ikusi 
zen desberdintasun nabarmenak zeudela eguneko gehieneko prezipitazioaren maiztasunari 
buruzko legeetan klima-aldaketaren bi eszenarioei dagokienez. Ondorengo irudian ikus 
daitekeenez, aldaketa horiek nabarmenagoak dira demarkazioaren erdialdeko eta 
mendebaldeko eremuan ekialdeko arroetan baino. Oro har, ikusten da eguneko gehieneko 
prezipitazioen magnitudea igo egin dela; kontuan hartuta urteko batez besteko prezipitazioek 
ez dutela aldaketa oso garrantzitsurik izan, horrek esan nahi du uharretasun-maila igo egin 
dela prezipitazioen erregimenean. Ebapotranspirazioari dagokionez, azterlanean 
aurreikusten da aldagai hori igo egin dela orokorrean batez besteko tenperatura igo egingo 
delako. 

 

24. irudia.  Eguneko gehieneko prezipitazioaren aldaketak demarkazioko erdialdeko eta mendebaldeko 

eremuetarako (ezkerraldea) eta ekialdeko arroetarako (eskuinaldea). Aldagai horrek egungo egoeran eta 

aztertutako klima-aldaketaren bi eszenarioetan duen banaketa alderatu da. 

Azterlanaren azterketa hidrologikoak ondorioztatu zuen prezipitazio-erregimenean eta 
ebapotranspirazioan izandako aldaketa horiek, 2100 horizonterako, aldaketa 
nabarmenak ekarriko zituztela uraldi-emarietan; errepikatze-denbora laburren kasuan 
(10 urte), uraldi-emarietan ez zen ia aldaketarik izango edo gutxitzeko joera txiki bat 
izango zuten; aitzitik, errepikatze-denbora luzeagoen kasuan (100 eta 500 urte), 
ereduek aurreikusten dute uraldi-emariak igo egingo direla. Errepikatze-denbora txikiko 

emarien portaera ebapotranspirazioa igotzearen ondorio da, ebapotranspirazioak hezetasun-
maila murriztu egingo baitu, eta horrek, era berean, arindu egingo du arroen erantzun 
hidrologikoa prezipitazio handien gertaeretan. Errepikatze-denbora luzeagoei dagokienez, 
ebapotranspirazioaren igoera horrek ez du gehieneko prezipitazioen igoera konpentsatzen 
eta ondorio garbia uraldi-emariak igotzea da. Demarkazioaren erdiko eta mendebaldeko 
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eremuan, aurreikusten da 100 eta 500 urteetako errepikatze-denboraren emariak % 5-9 eta 
% 10-11 igoko direla, hurrenez hurren; aitzitik, ekialdeko arroetan, aldaketa-tasen marjinak 
% 7-15 eta % 8-25 dira errepikatze-denbora beretarako. 

4.1.3 Emaitzei buruz eztabaidatzea eta UAAEa berrikustea 

Deskribatu diren bi azterlanetan balioesten da 2100 horizonterako demarkazioko uraldi-
emarietan aldaketa desberdinak izango direla klima-aldaketaren ustezko eszenario baten 
aurrean. Emaitzetan dauden desberdintasunak alde batera utzita, bi lanetan adierazten da 
klima-aldaketaren ondorioetako bat uraldi-emarien igoera izan litekeela, gutxienez 100 
urteko errepikatze-denborarako. Emarietan izango den igoera horrek ekar lezake 
uholdegarritasunak okerrera egitea nabarmen, okertze hori uholde-azaleren eta garrantzi 
handiko balioen eta korrontearen abiaduraren igoeratzat hartuta, eta, horrenbestez, arriskua 
handiagoa izatea. Ondorio hori bat dator demarkazioko ibai-zati batzuetan egindako 
xehetasun-azterketa batzuetako ondorioekin («Aportaciones desde la economía de la 
adaptación a la toma de decisiones sobre Cambio Climático: un ejemplo para la Comunidad 
Autónoma del País Vasco»). 

Baina UAAEa berritze eta eguneratze aldera, azterlan horien emaitzekin lotutako 
ziurgabetasun-maila handia dela hartu behar da kontuan: 

1. Muturreko prezipitazio-balioen iragarpen klimatikoek ziurgabetasun handia dute, bai 
eredu klimatiko globaletan, bai balio horien erregionalizazioetan. 

2. Uraldi-emarien kalkulu hidrologikoak emaitzak baldintzatzen dituzten sinplifikazio 
batzuk egiten ditu: 

a. Uraren Zuzendaritza Nagusiak egindako azterlanaren kasuan, ez dira kontuan 
hartzen ebapotranspirazio potentzialean izandako aldaketak, ezta arroetako 
lurzoruaren hezetasun-egoeran izandakoak ere, baina aldaketa horiek 
funtsezkoak dira uraldiak sortzeko demarkazio hidrografikoan. 

b. Uraren Zuzendaritza Nagusiak egindako azterlanak eta Uraren Euskal 
Agentziak egindakoak onartzen dute arroek oraingo arroen antzeko 
ezaugarriak dituztela lurzoruaren erabilerei, landare-estalkiari eta lurzoruei 
dagokienez. Hala eta guztiz ere, oso litekeena da arroen ezaugarri horiek 
aldatzea epe laburrean eta luzean eta ez soilik klima-aldaketaren ondorioz, 
baita prozesu ekologiko eta sozioekonomikoen ondorioz ere. Ziurgabetasun-
iturri hori bereziki garrantzitsua da demarkazioaren eremuan; izan ere, arroek 
prezipitazio-egoera handietan ematen duten erantzun hidrologikoa asko 
baldintzatzen du lurzoruen aurreko egoerak. 

Bestalde, uraldi-emarietan izan daitezkeen igoera horiek ez dute esan nahi 
uholdegarritasuna ere proportzionalki igoko denik. Ibilguek gainezka egiteko aukera eta 
uraldiek uholde-lautadetan duten portaera faktore askoren araberakoak dira. Faktore horiek, 
halaber, aldaketak izan ditzakete klima-aldaketaren testuinguru batean. Ildo horretan, 
ibilguek garraiatzen duten karga solidoa nabarmen du behar da, karga horrek zeregin oso 
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garrantzitsua betetzen baitu uraldien portaeran eta aldaketa garrantzitsuak izan baititzake 
klima-aldaketaren testuinguru batean lurzoruaren erabilerak aldatu direlako, nekazaritza-
praktikak aldatu direlako, landare-komunitateak bilakatu direlako, eta, oso bereziki, baso-
suteen intentsitatea eta maiztasuna areagotzearen ondorioz; proiekzio klimatikoen arabera, 
baso-suteak gerta daitezkeen eszenarioak dira. 

Klima-aldaketak uraldi-emarietan daukan eraginari dagokionez ziurgabetasuna oso handia 
denez, ondorioztatzen dugu, lehenengo zikloan gertatu zen bezala, ez dagoela behar 
adinako ebidentzia zientifiko-teknikorik klima-aldaketa aldagaia UAAEaren ibai- eta 
euri-uholdeen azterketan txertatzeko. Alde batetik, lehenengo zikloan definitutako 
UAAEak baliagarriak izango dira aurreikusitako klima-aldaketaren eszenarioan ere. Bestetik, 
demarkazioan indarrean dauden egungo UAAEek barnean hartzen dituzte biztanlegune 
nagusiak eta demarkazioko uholde-arriskua izan dezaketen eremuetako beste elementu 
urrakor batzuk; horregatik, oso nekez gertatuko da, dagoen ziurgabetasuna alde batera 
utzita, uraldi-emarien igoerak arrisku garrantzitsuko eremu berriak sortzea. Nahiz eta dauden 
ebidentziek ez justifikatu klima-aldaketaren ondoriozko UAHE berriak sortzea, aztertutako 
azterlan guztietan adierazten da litekeena dela uraldi-emariak igotzea; horregatik, klima-
aldaketaren eragina aztertzen jarraitu beharko da Uholdeei buruzko Zuzentaraua 
ezartzeko etorkizuneko zikloetan ere. 

Klima-aldaketaren inguruan gutxi aztertu den ondorio bat eremu menditsuetan (hori da 
demarkazio honen kasua) garatzen diren goi-ibarreko arroen uholde-dinamikan duen eragina 
da. EAEren eremuaren barruan, Uraren Euskal Agentziak «Identificación de zonas de riesgo 
torrencial potencial en la CAPV en previsión de un escenario de cambio climático» izeneko 
azterlana garatu zuen 2017an. Azterlan horretan gaur egun jarduerarik ez duten uhar-
izaerako metakinak identifikatzen dira, baina klima-aldaketako eszenario batean, prezipitazio 
trumoitsuak areagotzen badira, litekeena da uholdeak sortzea. Lan horrek mota horretako 
metakin asko identifikatu zituen azterketaren xede den eremuan, baina ez zuen aurkitu 
indarreko UAHEak aldatzea justifikatzen duten arrisku-egoeren ebidentziarik. 

4.2 Klima-aldaketak itsasoaren ondoriozko uholdeetan duen 
eragina 

Itsasoaren ondoriozko uholdeei dagokienez, ikuspegi juridikotik begiratuta, Itsasbazterraren 
babes eta erabilera jasangarriari buruzko eta Kostaldeei buruzko uztailaren 28ko 22/1988 
Legea aldatzen duen maiatzaren 29ko 2/2013 Legeak arauketa berezia sartu zuen klima-
aldaketak itsasbazterrean eragiten dituen ondorioen aurkako borrokari bermez erantzuteko. 
Beste gai batzuen artean, Lege horretako zortzigarren xedapen gehigarrian ezartzen da 
garai hartako Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioak estrategia bat egin behar 
zuela kostaldea klima-aldaketaren ondorioetara egokitzeko Legea indarrean jarri eta handik 
bi urtera. Era berean, xedapen gehigarri horretan adierazten da, alde batetik, ingurumen-
ebaluazio estrategikoa egin beharko dela, zeinetan itsasbazterraren urrakortasun-maila eta 
arrisku-maila adieraziko baitira, eta, bestetik, izan ditzakeen ondorioei aurre egiteko neurriak 
proposatu beharko direla. 
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Horrekin bat etorriz, garai hartako Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioko 
Kostaldearen eta Itsasoaren Jasangarritasun Zuzendaritza Nagusiak Espainiako 
Kostaldearen Klima Aldaketara Egokitzeko Estrategia idatzi zuen. Estrategia hori Ohiko 
ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozeduraren mende utzi zen, Ingurumen-ebaluazioari 
buruzko 21/2013 Legearen II. tituluaren I. kapituluaren 1. atalean aurreikusitakoaren arabera. 
2016ko abenduaren 12an, Ingurumeneko Estatu Idazkaritzak ebazpen bat eman zuen. 
Ebazpen horren bitartez, Espainiako Kostaldearen Klima Aldaketara Egokitzeko 
Estrategiaren aldeko Ingurumen Adierazpen Estrategikoa egin zen eta ondorioztatu zen, 
Ingurumen Adierazpen Estrategikotik ateratzen diren ingurumen-baldintzak betetzen badira, 
ez dela aurkako inpaktu nabarmenik izango. 

2017ko uztailean, Kostaldearen eta Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Nagusiak 
Espainiako Kostaldea Klima Aldaketara Egokitzeko Estrategia onartzea ebatzi zuen. 

Klima-aldaketak itsasoaren ondoriozko uholdeetan duen eragina aztertzerakoan, 
Estrategiaren lehenengo zatian azaltzen den diagnostikoa hartu behar da kontuan. 
Diagnostiko hori egiteko C3E (Klima-aldaketa Espainiako kostaldean) proiektuaren emaitzak 
erabili dira. 

C3E proiektutik atera diren ondorio nagusiak –bisore kartografikoan argitaratu direnak eta 
itsasoak eragindako uholdeekin zuzenean lotuta daudenak– honako hauek dira: 

� Kostaldeko sistemek, eta, bereziki eremu baxuek, hala nola Ebroren Deltak, ibaien ibai-
ahoek eta estuarioek eta padurek, aurkako inpaktuak izango dituzte: uholdeak kostaldean 
eta higadura itsasoaren maila igo delako eta aldaketak olatuen norabidean eta 
intentsitatean, adibidez. 

 

� Itsasoaren batez besteko maila igo den edozein eszenariori dagokionez, 
hondartzetako uholde-kotan ehunekoetan izango diren igoera handienak 
Mediterraneoko arroan gertatuko dira; termino absolututan, Kantauri eta Atlantikoko 
kostaldean eta Kanariar Uharteetako kostaldean izango da uholde-kota handiena. 

� Marea meteorologikoaren proiekzioek ziurgabetasun-maila handia duten arren, itsas 
mailaren igoerak muturreko uholde-gertaerak sustatuko ditu egoera horien 
intentsitatea eta bereziki maiztasuna areagotuz. 

� Kontuan hartuta itsasoaren batez besteko mailak 2040. urterako gora egiteko joera 
izango duela (gutxi gorabehera 6 cm), Kantauri eta Atlantiko itsasoetako ertzeko eta 
Kanariar Uharteetako iparraldeko hondartzetan atzeratzeak izango dira. Atzeratze 
horien batez bestekoak 3m ingurukoak izango dira, 2 m ingurukoak Cadizko golkoan, 
eta 1 m-tik 2 m-ra bitarteko batez besteko balioak izango dira gainerako fatxadetan. 
Adierazi behar dugu balio horiek kota txikiagoak direla. Alde batetik, horizonte 
horretarako IPCCaren azken txostenean proiektatutako itsas mailaren igoeraren 
balioa askoz txikiagoa duen joera-eszenarioa hartu dute kontuan; izan ere, azken 
txosten horretan proiektatu den eszenarioan gutxi gorabehera lau aldiz handiagoa da 
joera-balioa. Bigarrenik, atzeratze-balio horiek itsas mailaren igoeraren ondorioz 
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izandako uholde motelaren osagaiari soilik dagozkio, muturreko gertaerek eragin 
ditzaketen efektuak ez baitira kontuan hartzen. 

� Are gehiago, egiaztatu behar da joera-eszenarioak, hau da, behaketa historikoen 
estrapolaziotik lortutakoak erabiltzeak ziurgabetasuna sortzen duela arriskuak 
ebaluatzeko garaian, gutxietsi egiten baitu oraingo eta etorkizuneko emisioek itsas 
mailaren gainean izan dezaketen inpaktua. Horregatik, espero daiteke hondartzetako 
atzeratzeak joera-eszenarioei dagozkienak baino handiagoak izatea. 

 
� Biztanleriak, jarduerek eta ondasunen kokapenak igotzen jarraitzen badu Espainiako 

kostaldean, kostaldeko esposizioa eta urrakortasuna areagotu egingo dira. Muturreko 
uholde-gertaerak direla medio sistema sozioekonomikoan izandako arriskuek eta 
ondorioek jarraitu egingo dute gaur egun ere eta areagotu egingo dira klima-aldaketaren 
ondorioengatik eta bereziki itsas mailaren igoerarengatik. 
 

� Portuek aldaketak pairatuko dituzte beren operatibitate-baldintzetan. Itsas mailaren 
igoerak ekarriko du eragiketak egiteko erabilgarri dauden orduen kopurua murriztea 
orokorrean Espainiako portu guztietan. Halaber, olatuetan orain arte ikusitako 
aldaketen proiekzioa dela-eta, aurreikus daiteke 2040. urtean murriztu egingo dela 
Kantauriko, Kanariar Uharteetako hego-ekialdeko eta Mallorcaren iparraldeko 
portuetako operatibitatea eta Mediterraneoko portuetan, aldiz, igo egingo dela 
egokitze-neurriak hartzen ez badira. Egituren fidagarritasunari dagokionez, itsas 
mailaren igoerak murriztu egingo du Espainiako portuetako itsas obra gehienen 
fidagarritasuna, eta ondorio horri olatuen aldaketek egingo diote aurre kasu batzuetan 
(Mediterraneoan batez ere). 

� Itsasoaren batez besteko maila igotzearen ondoriozko inpaktu negatibo horiek 
sustatu egingo dira 2100 horizontean Espainiako portu guztietan edo kostaldeko 
azpiegituretan (energia, garraioa, hornidura, saneamendua, eta abar) aintzat 
hartutako itsas mailaren igoeraren edozein proiekziotarako, eta datozen 
hamarkadetan beharrezkoa izango da egokitze-neurriak sartzea. 

� 2081-2100 epealdian itsasoaren batez besteko mailaren 50 cm-ko igoerako 
eszenario batean, kostaldeko uholdeen aurka babesteko obren kotaren edo portuak 
defendatzeko azpiegituren igoera 40 cm-tik 60 cm-ra bitartekoa da Kantauri itsasoan. 
Igoera hori, gainera, ezinbestekoa da 1986-2005 epealdian uholde-gertaerengatik 
ikusitako gainditzeen maiztasun berari eusteko. 

� Ipar Atlantikoko kostaldean itsas maila eta urrakortasuna igotzeko joera duten 
eszenarioak kontuan hartuta, esan dezakegu 2040. urtean, etengabeko uholdearen 
eraginpean egongo den biztanleria Coruñako, Kantabriako eta Gipuzkoako 2008. 
urteko guztizko biztanleriaren % 2-3 inguru izango dela. 2100 horizontean itsasoaren 
maila batez beste 50 cm igotzeari dagokionez, Pontevedraren eta Gipuzkoaren 
arteko kostaldean zehar eraginpean hartutako pertsonen kopurua 2008ko 
biztanleriaren % 1etik % 4ra bitarte aldatzen da probintzia bakoitzeko eta banaketa 
irregularra da probintzien arabera. 2040. urterako eta 2100. urterako, proiekzioak 
egokitzapena kontuan hartu gabe egin dira. 
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� Kostaldeko fatxadan, Pontevedra eta Gipuzkoa probintzien artean, 2040. urterako, 
egokitzapenik gabeko etengabeko uholdearen proiekzio-joerak probintzia bakoitzeko 
2008ko urteko BPGaren % 0,4tik % 1,5era bitarteko kostuak ekarriko lituzke, % 3ko 
deskontu-tasa kontuan hartuta. 

� 50 urteko errepikatze-denboraren gaur egungo eta egokitzapenik gabeko muturreko 
uholde-egoera hartzen bada kontuan, ondorio ekonomikoak modu irregularrean 
banatuko lirateke Pontevedra eta Gipuzkoa probintzien artean, eta 2040an gertatuko 
litzatekeen muturreko egoera baliokide baten aurrean BPG probintzialaren % 0,4tik 
% 2,6ra bitarteko balioak lortuko lirateke. 

� Azpiegiturak aztertutako probintzia guztietan azaldutako aktibo nagusia dira. Ipar 
Atlantikoko fatxadan, 2100. urtean itsas mailak 85 cm-ko igoera globala izango duen 
eszenario baterako (IPCCak aurreikusitako eszenario okerrenetik gertu dagoena), 
azpiegiturei dagokien lurzoruaren % 10 baino gehiago eraginpean egon liteke 
Galiziako probintzietan. 

Bestalde, eredu klimatikoek aurreikusten dute, probabilitatea handia izanik, itsas maila igo 
egingo dela klima-aldaketaren eszenario guztietan. Ondorengo figuran Iberiar penintsularako 
2081-2100 epealdirako proiekzio erregionalizatuak erakusten dira RCP4.5 eta RCP8.5 
eszenario klimatikoetan. Demarkazioaren kostaldeko eremuaren barnean, itsas mailaren 
igoerak 40 cm-tik 60 cm-ra bitartekoak dira denbora-horizonte horretarako, nahiz eta 
eskualdeko beste azterlan batzuen arabera igoerak neurrizkoagoak izango diren: 30-50 cm 
ingurukoak (Chust et al., 2010). Mota horretako igoera batek inplikazio garrantzitsuak izango 
lituzke demarkazioko itsasbazterraren zerrenda osoan, tarteko eremuak ere barne. 

 

25. irudia.  Itsas mailaren igoeraren (m) proiekzio erregionalizatuak 2081-2100 epealdian (1986-2005 

epealdiarekin alderatuta) RCP4.5 (ezkerraldea) eta RCP8.5 (eskuinaldea) eszenarioetarako Espainiako 

kostaldeetan. Iturria: Espainiako kostaldearen klima-aldaketara egokitzeko estrategia. 

«Klima-aldaketak Bilboko itsasadarraren uholdegarritasunean duen efektuaren 
zenbatespena» azterlanak Bilboko itsasadarraren uholdegarritasuna aztertzen du 2100 
horizonterako klima-aldaketako RCP4.5 eta RCP8.5 eszenarioetarako, itsas mailaren 
igoerak eta uraldi-emarietan izan daitezkeen aldaketak konbinatuz izan daitekeen efektua 
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kontuan hartuta. Azterlan horrekin bat etorriz, uholdegarritasuna nabarmen igoko da. Hori 
gertatuko da, nagusiki, itsas maila igo egingo delako. Hala eta guztiz ere, azterlanak 
egiaztatzen du, halaber, lortutako emaitzek ziurgabetasun-maila handia dutela. 
Ziurgabetasun-maila hori, era berean, emaitza horien oinarri diren azterketen elkarren 
segidako faseei lotutako ziurgabetasunen baturaren emaitza da. 

Kontuan hartu behar da itsas mailak demarkazioaren eremuan izan duen igoera-tasa urte 
bakoitzeko 2 mm inguru izan dela azken hamarkada hauetan. Igoeraren batez besteko tasa 
hori bat dator ebidentzia geologikoekin, zuzeneko tresna-neurketekin eta sateliteko datuekin. 
Uholdeei buruzko Zuzentarauaren zikloetako denbora-horizontea 6 urtekoa denez, epealdi 
horretan metatutako batez besteko igoera 12 mm ingurukoa da. Itsas mailaren batez besteko 
igoera hori garrantzitsua bada ere, ez da nahikoa demarkazioko kostaldeetako UAHEak 
sakontasunez berrikusteko. Alde batetik, lehenengo zikloan definitutako itsasbazterreko 
UAHEak uholde-arriskuko eremuak dira oraindik ere; horregatik, bigarren zikloan ere 
egon behar dutela uste dugu. Bestetik, itsas mailan izandako igoera-tasak ez du 
justifikatzen Uholdeei buruzko Zuzentaraua ezartzeko bigarren ziklorako UAHE berriak 
sortzea. 

Dena den, oso litekeena da itsas mailaren igoerak epe luzean inpaktu argia izatea 
demarkazioaren kostaldeko zerrendaren uholdegarritasunean, munduko itsasbazterreko 
beste eremu batzuetan esposizio- eta urrakortasun-maila handiagoak egiaztatu diren bezala. 
Beraz, Uholdeei buruzko Zuzentarauaren etorkizuneko zikloak ezartze aldera, komenigarria 
da aldagai hori monitorizatzen jarraitzea eta uholdegarritasunean etorkizunean izaten diren 
aldaketen balioespenean aurrera egitea. 
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5 Emaitzak eta Uholdea-Arrisku Handiko Eremuak 
eguneratzeko proposamena 

Atal honetan UAAEaren berrikuspenaren eta eguneratzearen emaitzak aztertzen dira 3. 
atalean deskribatutako metodologiari jarraikiz. 

5.1 Ibaietatik, kostaldetik eta jatorri mistotik datozen UAHEen 
berrikuspena 

Metodologiari buruzko kapituluan aipatu bezala, indarrean dauden UAHEen berrikuspena 
egin da honako irizpide hauei jarraikiz: 

• Lehen zikloko UAAEa eta gero egindako arriskugarritasun-kartografiaren analisia. 

• 2011-2018 epealdian gertatutako uholdeen analisia. 

• Nafarroan 2014an egon ziren uholdeen eraginak murrizteko afekzioei eta jarduketei 
buruzko informazioaren analisia. 

• Babes zibileko agintariek emandako informazioa. 

• UAKPko neurrien eraginaren ebaluazioa. 

5.1.6 apartatuan Bidasoaren itsasadarraren kasu berezia aztertzen da; izan ere, 
demarkazioaren nazioarteko eremua izanik, uholde-arriskua kudeatzeko, Frantziaren eta 
Espainiaren artean koordinazio handiagoa behar da. 

Tal y como se ha mencionado en el capítulo metodológico, se ha llevado a cabo una revisión 
de las ARPSIs vigentes en base a los siguientes criterios: 

1. Análisis de la cartografía de peligrosidad posterior a la EPRI del primer ciclo. 

2. Análisis de las inundaciones ocurridas en el periodo 2011-2018. 

3. Análisis de la información sobre afecciones y actuaciones para paliar los efectos de 
las inundaciones ocurridas en el año 2014 en Navarra. 

4. Información facilitada por las autoridades de Protección Civil. 

5. Evaluación del efecto de las medidas del PGRI. 

5.1.1 Arriskugarritasun-kartografiaren analisia 

UAEKSNak erakusten duenez, demarkazioko arriskugarritasun-kartografiak lurralde 
honetako ibai nagusiak hartzen ditu barnean, baita ibai-ahoak eta ibaiadarrak ere. 
Kartografia horri jarraikiz, biztanlegune gehienak eta beste elementu urrakor batzuk 
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(industria-eremuak nagusiki) lehen zikloko UAAEko UAHEetan daude. Dena den, kartografia 
horren analisiak erakusten du UAHEetan gehituta ez dauden eremu urrakor batzuk ere 
badaudela, eta horien arrisku-mailak UAHEetan daudenen parekoak direla. Horrenbestez, 
komeni da eremu horiek bigarren zikloko UAAEan txertatzea. Eremu horiek jada ezarrita 
dauden UAHEetatik gertu daudenez, askoz ere komenigarriagoa dirudi lehenagotik dauden 
UAHE horiek handitzea identifikatutako eremu berriak barne hartu arte. Hona hemen 
proposatutako aldaketak: 

• ES017-GIP-15-3 UAHEa: UAHE honen barruan Ziako erreka gehitzea 
proposatzen da, Andoainen dagoen Oria ibaiaren itsasadarra (Gipuzkoa). Egun, 
ES017-GIP-15-3 UAHEak Oria ibaiaren uholdeak kaltetzen dituen lursailak soilik 
hartzen ditu barnean. Ziako errekaren uholdeek dakartzaten arazoen jakitun izanda, 
Andoaingo udalak «Ziako errekaren gaitasun hidraulikoa hobetzeko aurre-proiektua 
(Tartea: N1aren gurutzatzea - Oria Ibaia)» idazteko agindu zuen 2014an. Bertan 
Ziako errekaren beheko tartearen uholde-arriskugarritasunaren analisi xehea aurki 
daiteke. Ibaiaren tarte horren uholde-arriskugarritasuna gehiago handitzen du 
estaldura handi bat egoteak. Izan ere, udalerri horretako industria-eremu handi bati 
eragiten dio, eta horrek UAHEan sartzeko moduko arrisku-egoera bat dakar 
berarekin. 

 

26. irudia.  ES017-GIP-15-3 UAHEaren egungo muga eta muga hori handitzeko proposamena. 

• ES017-GIP-15-1 eta GIP-15-2 UAHEak: Bi UAHE hauek zabaltzea proposatzen 
da, horrela ES017-GIP-15-1 UAHEan Anoetako eta Irurako udal-mugarteetako 
uholde-arriskua duten hiri-eremuak eta ES017-GIP-15-2 UAHEan Tolosako 
udalerriko Usabal industria-eremua barne hartzeko. Zabaltze horrek indarrean 
dauden bi UAHEen artean kokatutako lursailak hartuko lituzke barnean, Oria ibaiaren 
uholde-arriskua dutelako eta oso okupaturik daudelako, batez ere industria-
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instalazioengatik. Bestalde, Usabal industria-eremua Araxes ibaiaren uholde-arriskua 
duen eremuan dago, eta horrek justifikatuko luke UAHEan gehitzea. Gainera, I. 
eranskineko uholde erregistroari jarraikiz, eremu horretan 2011ko azaroko eta 
2017ko urtarrileko gertakarietan kalteak egon ziren, eta horrek UAHEan sartzeko 
proposamena indartzen du. Mugapen berriak bi UAHEak, ES017-GIP-15-1 eta GIP-
15-2, bata bestearen alboko UAHE bihurtzen ditu. 

 

27. irudia. ES017-GIP-15-1 eta ES017-GIP-15-2 UAHEen egungo demarkazioa eta hedatzeagatik zabaltzeko 

proposamena. 

• ES017-BIZ-2-1 UAHEa: ES017-BIZ-2-1 UAHEa zabaltzea proposatzen da Dimako 
udal-mugartea barne hartzeko. Dimako udalak (Bizkaia) 2008an egin zuen 

«Dimako uholde-arriskuaren azterketa». Bertan, Ugarana udal-mugarteko hiriburuko 
uholdeen arazoa analizatzen zen. Nahiz eta kopuru absolutuetan hiri-eremu horretan 
uholde-arriskua txikia izan, uholde-arriskua duen eremuan badaude zenbait elementu 
urrakor, bereziki, pertsona nagusientzako egoitza bat, uholdeek jada kaltetu izan 
dituztenak. Horrexegatik uste da komeni dela eremu hori UAHEan gehitzea. 
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28. irudia. ES017-BIZ-2-1 UAHEaren egungo muga eta muga hori zabaltzeko proposamena. 

Lehen zikloko UAAEan definitutako UAHE batzuen mugek banatu egiten dituzte industria-
eremu eta beste elementu urrakor garrantzitsu batzuk. Muga horiek ez datoz bat 
arriskugarritasunean eta urrakortasunean egon diren aldaketa nabarmenekin: lehen zikloko 
UAHEak definitzeko erabili zen eskalaren ondorio baino ez dira. UAAEaren honako 
berrikuspen eta eguneraketa honetan eremu horiek UAHEetan gehitzea proposatzen 
da, jarraian datozen UAHEetan aldaketa txikiak eginez: ES017-BIZ-12-1, ES017-BIZ-12-
2, ES017-BIZ-7-1, ES017-BIZ-9-4, ES017-GIP-14-1, ES017-GIP-14-2, ES017-GIP-14-3, 
ES017-GIP-15-1, ES017-GIP-15-2, ES017-GIP-15-3 eta ES017-GIP-16-2. 

Azkenik, arriskugarritasunaren eta arriskuaren mapak berrikusi eta gero, ondorioztatu da ez 
dagoela uholdeak jasango dituen elementu garrantzitsurik Bidasoaren Irungo tarteko 
UAHEan (ES017-GIP-4-1) itsasoaren eraginagatik. Bestalde, ES017-GIP-4-1UAHEaren 
lurralde-eremu berean dagoen uholdeen jatorriagatik (ibaia/itsasoa) trantsiziokotzat 
hartutako ES017-GIP-BID-01 UAHEk uholde-arriskuak eragiten ditu, nagusiki, ibai-
uholdeenak, ES017-GIP-4-1 eremuan. Horrexegatik, arrazoizkoa dirudi trantsizioko 
(ibai/itsaso) UAHE bakarra kontsideratzea ES017-GIP-BID-01 kodearekin. 

5.1.2 Uholde historikoen azterketa 

2. apartatuan eta 1. eranskinean jasotako informaziotik ondorioztatu daitekeena da indarrean 
dauden UAHEetan erregistratu zirela lehen zikloko uholdeek eragindako kalte nagusiak. 
Horrenbestez, uholde historikoen erregistroak 1. zikloko UAAEak emandako UAHEen 
definizioa onesten du eta ez da funtsezko aldaketarik egin behar bigarren ziklorako. 

Kalte garrantzitsuak eragin dituen eta indarrean dauden UAHEetatik kanpo gertatu den 
uholde bakarra 2018ko urtarrilean izan zen, eta Kurtzero auzoari eragin zion, Muxikako udal-
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mugartean (Bizkaia). Uholde hori Muxika ibaiak eragin zuen, Oka ibaiarekin bat egiten duen 
puntutik gora. Oraindik kalte-ordainen inguruko datu ofizialik ez dagoen arren, badakigu 
gertakari horrek eragindako kalteak ehunka milaka euro batzuetakoa izan zela. Uholdearen 
ostean, eremu horretako uholde-arriskugarritasun ikerketak egin ziren. Emaitzek erakutsi 
zuten Kurtzero uholde-arrisku handiko eremua dela, bai eta Ugarteko udalerria ere, ibaian 
gora 1 km-ra dagoena. 

Kontuan hartuta 2018ko urtarrileko uholdea, beste UAHE bat sortzea proposatzen da: 
ES017-BIZ-OKA-04, uholde-arriskua duen Muxika errekaren eremua barne hartzen 
duena, Ugarte eta Kurtzero auzoen arteko tartean. 

 

29. irudia. 2018ko urtarrileko uholdean kalteak jasan zituen eremua, Muxikan, eta ES017-BIZ-OKA-04 UAHEa 

ezartzeko proposamena. 

5.1.3 2014an Nafarroan uholdeei aurre egiteko egindako jarduketen analisia 

KKHak erregistratutako informazioa aztertu da, zehazki, 2014an Nafarroako demarkazioan 
egondako uholdeen eraginak murrizteko jabari publiko hidraulikoan egindako jarduketen 
deskribapena. 

KKHak 2014ko uztailaren 3ko eta 4ko euriteengatik gertatutako uholdearen kalteak 
deskribatzen dira. 8,5 orduko epealdian, Gorramendiko meteorologia-estazioan 121,1 l/m2 
pilatu ziren. Fenomeno hori nahiko lokalizatua izan zen. Izan ere, tarte berean nabarmen 
prezipitazio gutxiago egon ziren hurbileko beste eremu batzuetan: Beran, esaterako, 
(Larretagañako meteorologia-estazioa) 28,8 l/m2 pilatu ziren egun hartan. Hori dela eta, 
eremu horretako ibaietako emaria bortizki hazi zen. Uraren bat-bateko gehienekoa 2014-07-
04ko 07:50ean izan zen Oharrizeko ur emaria neurtzeko estazioan, 359 m3/s-ko balioarekin. 
Ur emaria neurtzeko estazioa duela ia 30 urte sortu zen, eta ordutik erregistratu den bat-
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bateko emaririk altuena izan zen hori. Jarraian datorren gertakariak 296 m3/s-ko bat-bateko 
gehieneko maximoa erregistratu zuen 2011-11-06an. 2014-07-04 eguneko bataz besteko 
emaria 107 m3/s izan zen 2012 eta 2015 urteen artean, eta kasu gehienetan horrek 
eragindako kalteak murrizteko jarduketak egin behar izan ziren. Informazio hori uholde-
gertakarien bilaketak denboran zehar eta geografikoki zehazteko erabili zen, aztertutako 
gainontzeko iturrietako informazioarekin alderatuta. 

Baztan ibaiaren ur-goraldiak hiri-eremuak, azpiegiturak, isolatutako etxebizitzak, nekazaritza-
eremuak, etab. kaltetu zituen. Besteak beste, Elizondoko udalerria urpean geratu zen. Are 
gehiago, 1913-06-02tik izandako uholderik larrienak izan ziren, ordukoak larriagoak izan 
baziren ere. 

Jarraian datorren taula larrialdi-lanen ingurumen-txostenetik aterata dago, eta bertan 
definituta daude zeintzuk izan ziren uholde horiek eragindako 20 kalteak: 

 

5. taula. Nafarroako 2014ko uholdeak direla medio, KKHak hautemandako/identifikatutako kalte kopurua (Iturria: 

2014ko larrialdi-lanen ingurumen-txostena). 

Jarduketa gehienak indarrean dauden UAHEetan izan ziren; lehen zikloan egindako 
UAHEen hautaketaren egokitasuna berresten du horrek. 

5.1.4 Babes zibilaren informazioaren analisia 

Fase honetan, Gaztela eta Leongo Juntaren Sustapen eta Ingurumen Saileko Babes 
Zibilerako Agentziak emandako informazioa aztertu zen. Haien ustez, uholde-arriskua duen 
Cadagua ibaiaren tarte bat dago Burgosko Villasana de Menaren eta Euskal Autonomia 
Erkidegoaren mugaren artean. 
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Tarte hori kontuan hartu da uholde-arriskuari aurre egiteko hartu beharreko erabakiei 
dagokienez. 

5.1.5 UAKPak ezarritako neurrien analisia 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldeko UAKPak hainbat 
kudeaketa-neurri jasotzen ditu etorkizuneko arrisku egoerak saihesteko, egungo arriskua 
murrizteko, uholde-gertakarien kudeaketaren bidez kalteak murrizteko eta leheneratzea 
errazteko: 

• Prebentzio-neurriak: egungo uholde-arriskugarritasuna eta arriskua handitzea 
saihestera zuzendutako jarduketak. 

• Babes-neurriak: arrisku handia duten eremuetako arriskugarritasuna murrizteko 
egiturazko jarduketak eta uraldietan urtegien ustiapena kudeatzeko arauak jasotzen 
dituen neurri multzoa. 

• Prestakuntza-neurriak: alerta hidrometeorologikoko sistemak, larrialdietako 

jarduketa-protokoloak eta sentsibilizazio-lanak jasotzen dituen neurri multzoa. 

• Errekuperazio- eta ebaluazio-neurriak: uholdeak gertatu eta gero gauzatzen den 

neurri multzoa, bereziki larrialdi-lanak, kaltetutako biztanleriari laguntzea eta 
gertaeraren ondorengo analisia. 

Horietako neurri batzuek uholde-arriskugarritasuna asko murriztea lortu dute lehen zikloko 
UAAEaren aurreko egoerarekin alderatuta. Apartatu honetan aztertzen dena da ea 
arriskuaren murrizketek lehen zikloko UAHEen aldaketa justifikatzen duen. Eztabaida hau 
uholde-arriskugarritasunean inpaktu gehien izan duten bi neurrietan zentratzen da: 
defentsarako egiturazko lanak eta alerta-sistemak. 

Defentsarako egiturazko lanak 

Uholdeei buruzko zuzentarauaren aplikazioaren lehen zikloan zehar, aurrerapausoak eman 
dira uholdeei aurre egiteko hainbat proiekturen idazkeran eta betetze-mailan. Jarraian 
datorren taulak proiektu horiek biltzen ditu xehe-xehe, eta kokapena, inbertsioa eta 
eragindako UAHEa zein den adierazten du. Taulan jasotako proiektuak bukatuta daude, bi 
salbu: alde batetik, Cadagua ibaiari aurre egiteko defentsa-proiektua Zallan (egikaritzen) eta, 
bestetik, Asua ibaiari aurre egiteko defentsa-proiektua Sondikan (2018 amaieran hasiko dela 
aurreikusita dago). Jarduketa gehienak guztiz edo partzialki garatu dira UAHEetan; izan ere, 
arrisku handiena duten eremuak lehenesteko printzipioari jarraitu zaio. 
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  IZ LH/PROBINTZIA UAHE-AREN IZENA UAHE-AREN KODEA JARDUKETA 
AMAIERA-

URTEA 
INBERTSIOA 

(M€) 

1 Bizkaia - - Arratia Areatzan 2015 1.7 

2 Bizkaia Altamira ES017-BIZ-OKA-03 Amunategi eta Mape 
Busturian 2011 1.0 

3 Bizkaia Basauri ES017-BIZ-12-1 

Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren 
uholdeen kontrako defentsa. 
II. Fasea. 

2017 6.6 

Etxebarriko Euskotrenen 
zubia 2012 0.5 

Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren 
uholdeen kontrako defentsa. I. 
fasea. 

2012 16.1 

4 Bizkaia Getxo ES017-BIZ-IBA-03 

Fadurako tartea 2017 4.5 

Errekaganeko tartea 2016 14.5 

Etxezuri-Larrañazubi tartea 2012 3.2 

Salsiduko tartea 2011 1.2 

5 Bizkaia Igorre ES017-BIZ-2-1 Garakoi Igorren 2013 1.4 

6 Bizkaia Oka ES017-BIZ-OKA-01 Upeta Foruan 2014 0.4 

7 Bizkaia Zalla-Güeñes ES017-BIZ-6-1 
Mimetizen (Zallan) Cadagua 
ibaiaren uholdeei aurre 
egiteko proiektua 

2019 4.3 

8 Bizkaia Sondika-Erandio ES017-BIZ-IBA-05 
Asua ibaia Industrias Alba eta 
Sangronizko zubiaren artean 
bideratzeko proiektua, 
Sondikako udal-mugartean 

2019 2.9 

9 Gipuzkoa - - Añorga erreka, Errekalde eta 
Errotaburu artean, Donostian 2012 22.7 

10 Gipuzkoa Arrasate ES017-GIP-DEB-09 Arrasateko San Isidro zubia 
ordeztea 2014 0.9 

11 Gipuzkoa Urrestilla ES017-GIP-URO-03 Ibaieder ibaia, Urrestillan 2012 3.1 

12 Gipuzkoa Urumea-1 ES017-GIP-17-1 Hernaniko Karabel zubia 
ordeztea 2015 2.7 

13 Gipuzkoa Urumea-2 ES017-GIP-URU-01 

Urumea ibaiak Donostiako 
Martutene auzotik igarotzean 
sortzen dituen uholdeei aurre 
egiteko proiektuaren 1. fasea 

2017 19.0 

Loiolako ETSren zubia 
ordeztea, Donostian 2014 2.3 

14 Gipuzkoa Villabona ES017-GIP-15-1 
Oria ibaiaren 2. faseko 1. 
banakapena Villabona-
Zizurkildik igarotzean 

2016 3.3 

6.taula.- Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldean uholdeei aurre egiteko jarduketa-

zerrenda. 

Azpimarragarria da «Añorga erreka, Errekalde eta Errotaburu artean, Donostian» 
jarduketaren eragina jasaten duen tartea; izan ere, inbertsio ekonomikorik handiena izan 



 Uholde-arriskuaren atariko ebaluazioaren berrikusi eta eguneratzea. (2. zikloa) 

UAAEaren berrikusi eta eguneratzea - 2. Zikloa - Kantauri Ekialdeko DHa Pág. 62 de 75 

 

duena da, zehazki, 22,7 milioi euro, eta ez zen lehen zikloan UAHE gisa sailkatu hain zuzen 
proiektu horretan jasotako egokitzapen hidraulikoko neurriek UAHEak definitzeko ezarritako 
mugaren azpira murriztu zutelako uholde-arriskua. Azkenik, aipatu beharrekoa da honako 
proiektu hau ere: «Nerbioi ibaiaren uholdeei aurre egiteko proiektua, Laudioko (Araba) 
udalerriko hirigunetik pasatzean» (ES017-BIZ-10 UAHEa). Egun, izapidetze-fasean dago.  

Jarraian datorren irudian demarkazioko egiturazko jarduketak espazioan nola banatu diren 
ikus daiteke. Guztira, egindako jarduketek 112,3 milioi euroko balioa izan dute. Ikus 
daitekeenez, jarduketa gehienak guztiz edo partzialki garatu dira UAHEetan.  

 

30. irudia. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldean uholdeei aurre egiteko jarduketen 

kokalekua. Zenbakiak bat datoz 2.taulako IZ identifikatzailearekin. 

Proiektu horiek guztiek nabarmen murrizten dute jarduketen xede izan diren ibai-tarteen 
arriskugarritasuna, baita uholde-arriskua ere. Dena den, defentsarako xedeak ez dira ia inoiz 
iristen arriskugarritasuna guztiz murriztera, muga ekonomikoak eta ingurumen-baldintzak 
direla medio. Sarritan, ezarritako defentsa-xedea uraldiaren 100 urteko errepikatze-
denborarekin dator bat. Nahiz eta uholde-arriskua duen eremua guztiz ez murriztu 
(uraldiaren 500 urteko errepikatze-denbora), uraren sakoneran eta abiaduran murrizketa 
nabarmenak dakartza. Hori guztia kontuan hartuta eta jarduketa guztiak burututa, ez da 
ahaztu behar UAHEetan hondar-arriskua dagoela oraindik. Horregatik guztiagatik, 
UAAEaren berrikuspena eta eguneraketa gogoan, kontsideratzen da 2011-2018 aldian 
egindako defentsa-lanek ez dutela justifikatzen indarrean dauden UAHEn aldaketa. 

Alerta-sistemak 

Iragarpen- eta alerta-sistemak uholde-arriskuaren kudeaketarako funtsezko elementuak dira. 
Izan ere, lurraldearen urrakortasuna murrizten laguntzen dute biztanleriari abisu emanez eta 
larrialdi-zerbitzuak goiz eta era koordinatuan jardutea ahalbidetuz. Hiru arrazoirengatik dira 
arriskua murrizteko neurririk eraginkorrenak: kostu baxua dute, denbora gutxian ezartzen 
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dira eta eraginkorrak dira. Sistema horiek gai baldin badira huste-organo kontrolagarriekin 
urtegietako operazioak simulatzeko, erabakiak hartzen laguntzen duten sistema eta babes-
tresna aktibo bihurtzen dira. Izan ere, ibaian behera doazen emari maximoen gainean 
jardutea ahalbidetzen du, uholdeek sor ditzaketen kalteak murrizteko aukerak maximizatuz. 

Uholdeei aurre egiteko babes zibileko hainbat planetan jasotzen da alerta 
hidrometeorologikoko sistemak ezarri beharra, babes zibileko agintariei erabaki aurreratuak 
hartzen laguntzeko. Honako hauek dira demarkazioan funtzionamenduan dauden alerta 
hidrometeorologikoko sistemak: 

• Meteorologia-fenomeno kaltegarriak iragarri eta zaintzeko plan nazionala 
(Meteoalerta). 

• KKHaren informaziorako sistema automatikoa (SAI). 

• EAEko eremuan, Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako 
Zuzendaritzak ezarritako Meteorologia-fenomeno kaltegarriak iragartzeko, 
segimendua egiteko eta esku-hartzeko protokoloa. 

• EAEko eremuan, Uraren Euskal Agentziak ezarritako Aurreikuspen eta Alerta 
Hidrologikoen Sistema (UHATE). 

Sistema horiek uholdeetan gertatzen diren kalteak nabarmen murriztea ahalbidetzen dute. 
Sistema horiek eskaintzen dituzten estimazioei esker, inplikatuta dauden administrazioek 
hartu beharreko kudeaketa-erabakiak hobetzen dituzte, betiere indarrean dauden Uholdeen 
Ziozko Larrialdiko Plan Berezien testuinguruan. Dena den, uholdeek sorrarazitako kalte 
material gehienak ezin dira guztiz desagerrarazi, bereziki magnitude handiko gertakariak 
daudenean; beraz, alerta-sistema horiek ez dute guztiz deuseztatzen uholde-arriskua. Hori 
dela eta, kontsideratzen da alerta hidrometeorologikoko sistemek ez dutela indarrean 
dauden UAHEen aldaketa justifikatzen. 

5.1.6 Nazioarteko arroak 

1.6 apartatuan adierazten den bezala, Bidasoaren itsasadarrean ES017-GIP-BID-01 
UAHEak eta TRI Côtier Basquek dute eragina, hau da, demarkazioaren Espainiako eta 
Frantziako aldeek, hurrenez hurren. Bi eremuen arteko gertutasunak komenigarri bihurtzen 
du itsasadarraren uholde-arriskuaren kudeaketa integratua. 

2018ko maiatzean hasi zen garatzen «Bidasoa-Beherea ibaiko mugaz gaindiko azterketa 
hidraulikoa - Hidromorfologia eta alerta». H2O GUREA proiektuaren barnean dago, eta 
proiektu hori, berriz, Europako lurraldeen arteko POCTEFA 2014-2020 kooperazio-
proiektuan. Azterketa horren xedea da Bidasoa itsasadarraren uholde-arriskua aztertzea, 
horretarako kontuan hartuta uholdeei buruzko zuzentaraua aplikatzerakoan alde bietan 
gauzatu diren lanak. Azterlan horrek alde bietan aurreikusitako egiturazko babes-neurrien 
efektua ikertuko du, baita berriki egin direnak ere, «Jaizubia errekaren uholdeei aurre egiteko 
defentsa-proiektua Irungo Ikastolako eremuan, Hondarribiko udal-mugartean». Proiektu hori 
ere H20 GUREAK finantzatu du. 
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Mugaz gaindiko azterlan hori 2018ko amaiera baino lehen burutuko ez den arren, 
dokumentu honen kontsulta publikoarekin hasi aurreko emaitzek (2018ko iraila) erakusten 
dute ES017-GIP-BID-01 UAHEaren eta TRI Côtier Basqueren mugak Bidasoaren 
itsasadarraren testuinguruarekin koherenteak direla. 

5.2 Ibai-jatorriko UAHEak 

Metodologia-atalean azaldu bezala, euriek eragindako uholdeen azterketa hainbat 
ikuspuntutatik egin da: erregistro historikoen azterketa, analisi topografikoak eta 
karakterizazio hidrometeorologikoa. Jarraian datozen apartuetan analisi hori xehe-xehe 
azaldu eta laburtuko da, horrela uholde mota horrek egungo UAHEetan aldaketak egitea 
justifikatzen duen edo ez ezartzeko. 

5.2.1 Azterlan historikoa 

Demarkazioko uholdeen erregistroak (ikus 2. apartatua eta 1. eranskina) uholde horien 
ezaugarriak deskribatzen dituen kalte eta oharren apartatu bat du. Deskribapen horiei esker, 
uholdeen jatorri eta kausa orokorra identifikatu daiteke. 

Egindako azterlan historikoetan ez da aurkitu euri-urek eragindako uholdeei egindako 
erreferentzia argirik. Gertakari horietako batzuetan ur-putzu handien sorrera eta drainatze-
arazoak eta horri lotutako uholdeak dokumentatu dira. Hala ere, kasu gehienetan oso 
puntualak dira aldez aurretik ezarritako UAHEetan gertatutako arazoak. Behin gertakari 
horien inguruko informazio aztertuta, ondorioztatzen da uholde horien kausa nagusia 
ibilguen gainezkatzea dela, eta euri-urek gehiago larritu zutela. Horrenbestez, ez da dauden 
UAHEak aldatzea edo berriak sortzea justifikatuko lukeen euri-urek eragindako 
uholdeen ebidentziarik. 

Azpimarragarria da demarkazioko arriskugarritasun-mapei jarraikiz, eremu horretako UAHE 
askotan euri-urek eragindako uholdeak dituztela. Orokorrean, arazo hori jariatze-urak 
pilatzen diren eremuetara mugatzen da, lursailaren sakonune bat dagoelako edo euri jasa 
handiak daudenean ibaiaren ertzetan jariatze-urak ibilguetara bideratzea zailtzen duten 
luzetarako babesak daudelako. Euriak eragindako arazo hau existitzen den arren, UAHE 
horietako uholdeen osagai nagusia ibaiak edo osagai mistoak dira. 
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31. irudia. ES017-GIP-URO-04 UAHEaren uholde-mekanismoak (Azkoitia). Mapan euri-uholdeengatik gertatzen 

diren «metatze-eremuak» identifikatzen dira. Hala ere, UAHEaren uholde-mekanismo nagusia ibaietatik dator. 

5.2.2 Ikerketa topografikoa 

3.2.3 apartatuan azaldu da jada euriengatiko uholde-arrisku handia duten eremuen analisi 
topografikoa MDT25 lursailaren eredu digitalarekin egin dela. Eremu horrek bereizmen 
egokia du demarkazioan sakonune topografikoak identifikatzeko. Informazio geografikoko 
geruza horri esker, sakonune topografikoak automatikoki identifikatu daitezke. 
Sakonune topografikoak dituztela kontsideratuko da baldin eta lursail horietako 
lurrazaleko drainatzeak itsasorako irteerarik ez duen puntu batean elkartzen badira, 
eta, horrenbestez, euri-urek eragindako uholdeak jasateko arriskua baldin badute. 

Egiaztatu da analisi automatiko horretatik ateratako sakonune topografikoetako batzuk 
artefaktuak direla; hau da, ez direla sakonune errealak, baizik eta eredua sortzeko 
urratsetako baten ondorio. Horregatik izan da beharrezkoa analisi horiek eskuz berrikustea, 
artefaktuak alde batera uzteko. Alde batera utzitako artefaktu gehienak azpiegitura linealen 
eta ibilguak gurutzatzeatzeagatik sortuak dira. MDT25ak ez du kontuan hartzen gurutzaketa 
horietan zeharkako drainatzeak daudela, eta, beraz, drainatze eraginkorra duten sakonune 
topografikoak identifikatzen ditu. Nahiz eta puntu horietako asko uholdeen ondorioak 
larriagotzen dituzten estuguneak izan, uholde-mekanismo nagusia ibilguaren gainezkatzea 
da, eta, horrenbestez, ez dira euri-urek eragindako uholdeen arriskua duten eremu gisa 
kontsideratu behar. Baztertu egin dira sakonune topografiko horiek, zeharkako drainatzeak 
dituztela jakinez gero. 
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32. irudia. Artefaktu baten adibidea goratze-eredu digitalean. Errekasto eta lubeta bat trenbide batean 

gurutzatzeak sakonune topografiko faltsu bat identifikatzea dakar; izan ere, lursailaren eredu digitalak ez du 

kontuan hartzen lubetaren azpian drainatze bat dagoela.  Udalerria: Amurrio (Bizkaia) 

Azterketa hori eskuz berrikusi eta gero, demarkazioan sakonune topografiko ugari 
identifikatu dira, tipologia hauetan multzoka daitezkeenak: 

• Indusketak. Kategoria honen barruan sartzen dira meatze-erauzketako jarduketa 

guztiek eragindako sakonune topografikoak. 

• Betegarriak. Kategoria honen barruan sartzen dira betegarri artifizialek sortutako 

sakonune topografikoak, bereiziki meatzaritzarekin eta azpiegitura linealekin loturik 
daudenak. 

• Dolinak. Dolina deritze substratu harritsuaren disoluzioak sortzen dituen tamaina txiki 
edo ertaineko (orokorrean hektarea batzuk) sakonune topografikoei. Demarkazioko 
eremuan, disolbatze horiek substratu karbonatatuetan gertatzen dira. Demarkazioan 
identifikatutako sakonune topografiko gehienak mota horretakoak dira. 

• Arro endorreikoak. Azken mota honetan sailkatzen dira dolinak bezalaxe substratu 
harritsuaren disolbatzetik datozen sakonuneak. Hala ere, lehenak ez bezala, tamaina 
handiko (kilometro karratu batzuk) arro endorreikoei daude lotuta (itsasora doan 
lurrazaleko drainatzerik gabe). 

 

BCN200 biztanlegunearen geruzaren gainean jarri dira sakonune topografiko horien mugak. 
Analisi horri jarraikiz, identifikatutako sei sakonune topografikok bakarrik eragiten diete 
biztanleguneren bati. Sei kasu horiek bat datoz substratu harritsuaren disolbatzetik sortutako 
arro endorreiko motarekin. Arro horien drainatzea lurrazpiko galeriak lortzen dituzten 
hustuleku bat edo gehiagoren bitartez egiten da. Identifikatutako biztanleguneak hustuleku 
horietatik gertu daude. 
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33. irudia. Mugapean identifikatutako sakonune topografikoen banaketa. Etiketak biztanleguneetatik gertu dauden 

eta analisi xeheago baten xede izan diren sakonuneak identifikatzen dituzte. 

Jarraian datorren irudiak biztanleguneetatik gertu dauden sei sakonuneetako topografia 
xehea erakusten du. Horrez gain, jariatze-urak husteko erabiltzen diren hustulekuen 
kokapena ere adierazten da. Dena den, arro endorreikoetan drainatzen laguntzen duten 
beste hustuleku batzuk ere egon daitezke. Eskuragarri dagoen informazioaren arabera, 
estali gabe dauden eta eremu horietako jariatze-urak drainatzen dituzten hustuleku handiak 
dira. Ez dago eremu horietan uholdeek eragindako kalteen inguruko informaziorik, eta 
eremu horietako urrakortasun- eta esposizio-mailak demarkazioan definitutako 
UAHEetakoak baino askoz baxuagoak dira; horrenbestez, ez da beharrezkoa 
kontsideratzen egun dauden UAHEak aldatzea edo berriak sortzea euri-urek 
eragindako uholdeei erreparatuz. 
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34. irudia. Biztanleguneetatik gertu dauden sei depresio topografikoen topografia (IGN 1:25 000). 

• Karakterizazio hidrometeorologikoa 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldeko karakterizazio 
meteorologikoa hiru faktoreren analisi orokorrean zentratzen da: jariatze-uren muga, 
eguneko gehieneko prezipitazioak eta uharretasun-faktorea. 

Karakterizazio horretatik ondorioztatu daiteke lortutako emaitzek orokorrean ez dutela euri-
urek eragindako uholdeak jasateko arriskua nabarmen handitzen, eta beraz, ez dutela egun 
dauden UAHEak aldatzea edo beste batzuk sortzea justifikatzen, ikerketa horren 
arabera. 
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5.2.3 Caracterización hidrometeorológica 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldeko karakterizazio 
meteorologikoa hiru faktoreren analisi orokorrean zentratzen da: jariatze-uren muga, 
eguneko gehieneko prezipitazioak eta uharretasun-faktorea. 

Karakterizazio horretatik ondorioztatu daiteke lortutako emaitzek orokorrean ez dutela euri-
urek eragindako uholdeak jasateko arriskua nabarmen handitzen, eta beraz, ez dutela egun 
dauden UAHEak aldatzea edo beste batzuk sortzea justifikatzen, ikerketa horren 
arabera. 

5.3 Azken ondorioak 

5. kapituluko emaitzak kontuan hartuta ondorioztatu daiteke bigarren zikloko UAAEari 
dagokion berrikuste eta eguneratzeak lehen zikloko UAAEan definitutako UAHEak mantendu 
behar dituela, honako aldaketa hauekin: 

Ibaietako eta kostaldeetako UAHEak eta UAHE mistoak 

• Muxikan UAHE berri bat sortzea: ES017-BIZ-OKA-04. 

• ES017-GIP-15-3 UAHEa (Andoain) zabaltzea Ziako errekastoaren beheko tartea 
barne hartzeko. 

• ES017-GIP-15-1 eta ES017-GIP-15-2 UAHEak zabaltzea, hurrenez hurren, Anoetako 
eta Irurako udal-mugarteetako uholde-arriskua duten hiri-eremuak eta Tolosako 
udalerriko Usabal industria-eremua barne hartzeko. 

• ES017-BIZ-2 UAHEa (Igorre) zabaltzea Dimako hiri-eremua barne hartzeko. 

• Honako UAHE hauek zabaltzea ondoan dauden eremu urrakorrak barne hartzeko: 
ES017-BIZ-12-1, ES017-BIZ-12-2, ES017-BIZ-7-1, ES017-BIZ-9-4, ES017-GIP-14-1, 
ES017-GIP-14-2, ES017-GIP-14-3, ES017-GIP-15-1E, ES017-GIP-15-3, S017-GIP-
16-2. 

• ES017-GIP-BID-01 UAHEaren barruan hartu da ES017-GIP-4-1 UAHEa. 

Jarraian datorren taulan biltzen dira ibaietako eta kostaldeko UAHEak eta UAHE mistoak 
(ibai-itsasokoak), bai 1. zikloko UAPKn identifikatutakoak, bai behin berrikusi eta eguneratu 
ondorengo (2. zikloa) aldaketak:: 
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UAHE-aren kodea 
Autonomi 
Erkidegoa 

PROBINTZIA  
/ LURRALDE 
HISTORIKOA 

UDALERRIA(K) IBILGUA(K) ZIKLOA JATORRIA 

ES017-ALA-10-2 PAÍS VASCO 
ARABA - 
ÁLAVA 

AMURRIO NERBIOI, ZANKOETA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-ALA-10-3 PAÍS VASCO 
ARABA - 
ÁLAVA 

AYALA/AIARA, LAUDIO/LLODIO NERBIOI, MADALENBASO 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-2-1 PAÍS VASCO BIZKAIA IGORRE, DIMA ARRATIA, INDUSI, LASARTE, BASAUNTZ 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-2-2 PAÍS VASCO BIZKAIA ZEANURI ARRATIA, URKULLU 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-5-1 PAÍS VASCO BIZKAIA BALMASEDA KADAGUA, KOLITZA, EL ZOCO 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-6-1 PAÍS VASCO BIZKAIA ZALLA, GÜEÑES KADAGUA, SOLLANO, ERRETOLA, MARURI 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-7-1 PAÍS VASCO BIZKAIA GORDEXOLA, GÜEÑES KADAGUA, HERRERIAS, IZALDE 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-7-2 PAÍS VASCO BIZKAIA ALONSOTEGI, GÜEÑES KADAGUA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-7-3 PAÍS VASCO BIZKAIA ALONSOTEGI, BARAKALDO KADAGUA, AZORDOIAGA, LASAO 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-8-1 PAÍS VASCO BIZKAIA ATXONDO IBAIZABAL, ARRAZOLA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-8-2 PAÍS VASCO BIZKAIA ELORRIO 
IBAIZABAL, TOLETO, ALDETAKO ERREKA, 
ZENITA ERREKA 

1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-9-1 PAÍS VASCO BIZKAIA 
IURRETA, ABADIÑO, IZURTZA, 
BERRIZ, DURANGO 

IBAIZABAL, MAÑARIA, ZALDU, ATXARTE, 
SARRIA, ZALDEGI, LARRINAGATXU 

1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-9-2 PAÍS VASCO BIZKAIA AMOREBIETA-ETXANO 
IBAIZABAL, SAN BARTOLOME, SAN MARTIN, 
GARATONDO 

1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-9-3 PAÍS VASCO BIZKAIA LEMOA ARRATIA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-9-4 PAÍS VASCO BIZKAIA LEMOA IBAIZABAL 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-10-1 PAÍS VASCO BIZKAIA 
ARAKALDO, ARRANKUDIAGA, 
OROZKO 

NERBIOI, ALDAIKO ERREKA, ALTUBE, SAPUELA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-11-1 PAÍS VASCO BIZKAIA URDUÑA/ORDUÑA NERBIOI, QUINTANA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-12-1 PAÍS VASCO BIZKAIA 
BASAURI, BILBAO, GALDAKAO, 
ETXEBARRI 

IBAIZABAL, NERBIOI 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-12-2 PAÍS VASCO BIZKAIA ZARATAMO, ARRIGORRIAGA NERBIOI 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-12-3 PAÍS VASCO BIZKAIA GALDAKAO, BEDIA IBAIZABAL 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-1-1 PAÍS VASCO GIPUZKOA AMEZKETA AMEZKETA, AUZATE, BEDAIO 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-3-1 PAÍS VASCO GIPUZKOA LIZARTZA ARAXES 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-13-1 PAÍS VASCO GIPUZKOA ATAUN AGAUNTZA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-13-2 PAÍS VASCO GIPUZKOA LAZKAO, OLABERRIA AGAUNTZA, URBARAUNDI 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-14-1 PAÍS VASCO GIPUZKOA 
ORDIZIA, BEASAIN, LAZKAO, 
ARAMA 

ORIA, AGAUNTZA, ZALDIBIA, MARIARAS 1. ZIKLOA IBAIA 



  Uholde-arriskuaren atariko ebaluazioaren berrikusi eta eguneratzea. (2. zikloa) 

 

UAAEaren berrikusi eta eguneratzea - 2. Zikloa - Kantauri Ekialdeko DHa Pág. 71 de 75 

 

UAHE-aren kodea 
Autonomi 
Erkidegoa 

PROBINTZIA  
/ LURRALDE 
HISTORIKOA 

UDALERRIA(K) IBILGUA(K) ZIKLOA JATORRIA 

ES017-GIP-14-2 PAÍS VASCO GIPUZKOA LEGORRETA ORIA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-14-3 PAÍS VASCO GIPUZKOA ALEGIA, ALTZO ORIA, AMEZKETA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-15-1 PAÍS VASCO GIPUZKOA 
VILLABONA, ZIZURKIL, ADUNA, 
TOLOSA, IBARRA, ANOETA, 
IRURA 

ORIA, ASTEASU, ZUBIAURRETXO, ALKIZA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-15-2 PAÍS VASCO GIPUZKOA TOLOSA, IBARRA ORIA, ZELAI, ARAXES 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-15-3 PAÍS VASCO GIPUZKOA ANDOAIN ORIA, LEITZARAN 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-16-1 PAÍS VASCO GIPUZKOA USURBIL ORIA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-16-2 PAÍS VASCO GIPUZKOA LASARTE-ORIA ORIA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-17-1 PAÍS VASCO GIPUZKOA HERNANI URUMEA, LANDARBASO, ARRILIMOI, PORTU 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BUR-2-1 
CASTILLA Y 

LEÓN 
BURGOS VALLE DE MENA RÍO CADAGUA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-1-2 NAVARRA NAVARRA URDAZUBI / URDAX REGATA URAGANA - REGATA LAPITXURI 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-1-1 NAVARRA NAVARRA URDAZUBI / URDAX REGATA URAGANA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-2-1 NAVARRA NAVARRA BAZTAN RÍO BAZTÁN 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-3-1 NAVARRA NAVARRA BAZTAN REGATA ARTESIAGA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-4-1 NAVARRA NAVARRA BAZTAN RÍO BAZTÁN 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-5-1 NAVARRA NAVARRA 
ELGORRIAGA / DONEZTEBE-
SANESTEBAN 

RÍO EZCURRA - RÍO EZPELURA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-5-2 NAVARRA NAVARRA ITUREN RÍO EZCURRA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-6-1 NAVARRA NAVARRA SUNBILLA RÍO BIDASOA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-7-1 NAVARRA NAVARRA ETXALAR REGATA TXIMISTA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-8-1 NAVARRA NAVARRA LESAKA REGATA ONIN 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-9-1 NAVARRA NAVARRA BERA/VERA DE BIDASOA RÍO BIDASOA - REGATA CÍA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-10-1 NAVARRA NAVARRA GOIZUETA RÍO URUMEA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-11-1 NAVARRA NAVARRA LEITZA RÍO LEITZARAN 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-12-1 NAVARRA NAVARRA ARAITZ RÍO ARAXES 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-NAV-12-2 NAVARRA NAVARRA ARAITZ RÍO ARAXES 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-BID-01* PAÍS VASCO GIPUZKOA IRÚN, HONDARRIBIA 
ZALDUNBORDA, JAIZUBIA, KASKOITEGI, 
IRUGURUTZETA, OLABERRI, BIDASOA, 
AGINAGASASI 

1. ZIKLOA IBAIA / ITSASOA 
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UAHE-aren kodea 
Autonomi 
Erkidegoa 

PROBINTZIA  
/ LURRALDE 
HISTORIKOA 

UDALERRIA(K) IBILGUA(K) ZIKLOA JATORRIA 

ES017-BIZ-ART-01 PAÍS VASCO BIZKAIA MARKINA-XEMEIN ARTIBAI, MUNIBERREKA, URKO 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-ART-02 PAÍS VASCO BIZKAIA ETXEBARRIA IBARROLATZAERREKA, URKO 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-ART-03 PAÍS VASCO BIZKAIA BERRIATUA, ONDARROA - 1. ZIKLOA ITSASOA 

ES017-BIZ-BAR-01 PAÍS VASCO BIZKAIA 
MUSKIZ, ABANTO Y 
CIÉRVANA-ABANTO ZIERBENA 

VALLES, LOS MANZANILLOS, PICÓN Y 
BARBADÚN 

1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-BUT-01 PAÍS VASCO BIZKAIA PLENTZIA, BARRIKA BUTROE 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-BUT-02 PAÍS VASCO BIZKAIA 
GATIKA, MARURI-JATABE, 
MUNGIA 

KISKILLUERREKA,TELLERIA,TOSINERALDE,BUT
ROE,ARTZUBI,AXOLERREKA,BITORIENA 

1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-BUT-03 PAÍS VASCO BIZKAIA MUNGIA BUTROE, OLETA, TROBIKA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-BUT-04 PAÍS VASCO BIZKAIA BAKIO 
ONDARRA,ESTEPONA,AMUTZAGA,SEUBERREK
A,ERREKATZU, OXINAGA,LUZARRAGA 

1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-DEB-05 PAÍS VASCO BIZKAIA 
EIBAR, MALLABIA, ERMUA, 
ZALDIBAR 

EGO, ZUBITEGI, UNBE, TXONTA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-IBA-01 PAÍS VASCO BIZKAIA BILBAO-ERANDIO IBAIZABAL, KADAGUA, GOBELA, UDONDO 1. ZIKLOA IBAIA / ITSASOA 

ES017-BIZ-IBA-02 PAÍS VASCO BIZKAIA 
VALLE DE TRÍPAGA-
TRAPAGARAN, ORTUELLA, 
BARAKALDO, SESTAO 

BALLONTI, GRANADA, GALINDO 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-IBA-03 PAÍS VASCO BIZKAIA GETXO, LEIOA, BERANGO 
GOBELA, KANDERU, ITZAERREKA, 
LARRAÑAZUBI, ALDAPA 

1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-IBA-04 PAÍS VASCO BIZKAIA LEIOA ELEXALDE, UDONDO 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-IBA-05 PAÍS VASCO BIZKAIA SONDIKA, ERANDIO, LOIU 
ASUA, BERRETEAGA, GILTZA, POTXIENA, 
ARAUNOTEGI 

1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-LEA-01 PAÍS VASCO BIZKAIA EA EA, BEKOERREKA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-OKA-01 PAÍS VASCO BIZKAIA 
GERNIKA-LUMO, ARRATZU, 
AJANGIZ, FORUA, KORTEZUBI 

OKA, KANPANTZU, ARTATZA, GOLAKO, OLAETA, 
ETXEANDIRREKA 

1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-OKA-02 PAÍS VASCO BIZKAIA MUNDAKA ERREKATXU 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-OKA-03 PAÍS VASCO BIZKAIA BUSTURIA, MURUETA MAPE 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-BIZ-OKA-04 PAÍS VASCO BIZKAIA MUXIKA MUXIKA 2. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-DEB-01 PAÍS VASCO GIPUZKOA DEBA, MUTRIKU DEBA, LANTURREGI 1. ZIKLOA IBAIA / ITSASOA 
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UAHE-aren kodea 
Autonomi 
Erkidegoa 

PROBINTZIA  
/ LURRALDE 
HISTORIKOA 

UDALERRIA(K) IBILGUA(K) ZIKLOA JATORRIA 

ES017-GIP-DEB-02 PAÍS VASCO GIPUZKOA MENDARO DEBA, KILIMOI 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-DEB-03 PAÍS VASCO GIPUZKOA ELGOIBAR DEBA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-DEB-04 PAÍS VASCO GIPUZKOA ELGOIBAR DEBA, SAN LORENZO 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-DEB-06 PAÍS VASCO GIPUZKOA 
SORALUZE-PLACENCIA DE 
LAS ARMAS 

DEBA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-DEB-07 PAÍS VASCO GIPUZKOA BERGARA DEBA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-DEB-08 PAÍS VASCO GIPUZKOA OÑATI OIÑATI, ARRANOAITZ, UBAO 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-DEB-09 PAÍS VASCO GIPUZKOA ARRASATE/MONDRAGÓN ARAMAIO, DEBA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-DEB-10 PAÍS VASCO GIPUZKOA ESKORIATZA DEBA, URKULLU 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-OIA-01 PAÍS VASCO GIPUZKOA OIARTZUN, ERRENTERIA OIARTZUN, BAKARRAIZTEGI, ARKOTZERREKA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-OIA-02 PAÍS VASCO GIPUZKOA OIARTZUN OIARTZUN, KARRIKA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-ORI-01 PAÍS VASCO GIPUZKOA ZARAUTZ 
IÑURRITZA, NEKAZABAL, BASARTE, ELUTZAR, 
ASTIERREKA 

1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-ORI-02 PAÍS VASCO GIPUZKOA AIA, ORIO ORIA, ALTXERRI 1. ZIKLOA IBAIA / ITSASOA 

ES017-GIP-ORI-03 PAÍS VASCO GIPUZKOA ZARAUTZ - 1. ZIKLOA ITSASOA 

ES017-GIP-URO-01 PAÍS VASCO GIPUZKOA ZUMAIA UROLA, JADARRE, LARRAONDO 1. ZIKLOA IBAIA / ITSASOA 

ES017-GIP-URO-02 PAÍS VASCO GIPUZKOA AZPEITIA UROLA, IBAIEDER, ERREZIL 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-URO-03 PAÍS VASCO GIPUZKOA AZPEITIA IBAIEDER, ARATZ 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-URO-04 PAÍS VASCO GIPUZKOA AZKOITIA UROLA, KATUIN, TXALON 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-URO-05 PAÍS VASCO GIPUZKOA ZUMARRAGA, URRETXU UROLA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-URO-06 PAÍS VASCO GIPUZKOA LEGAZPI UROLA, LANDAN, URTATZA, IBARROLA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-URU-01 PAÍS VASCO GIPUZKOA 
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 
ASTIGARRAGA, HERNANI 

UROLA, GALTZAUR 1. ZIKLOA IBAIA / ITSASOA 

ES017-GIP-URU-02 PAÍS VASCO GIPUZKOA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN IGARA 1. ZIKLOA IBAIA 

ES017-GIP-URU-03 PAÍS VASCO GIPUZKOA DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN - 1. ZIKLOA ITSASOA 

* Irun/Hondarribiko ES017-GIP-BID-01 UAHEaren barruan hartu da ES017-GIP-4-1 UAHEa. 
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Euri-urengatiko UAHEak 

Eskuragarri dagoen informazioa eta dokumentu honetan egindako azterketetatik ateratako 
ondorioak oinarri, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako aldean euri-
urengatiko UAHErik ez sartzea erabaki da. 

Dokumentu honen 2. eta 3. eranskinetan aurki daiteke UAHEen demarkaziorako 
proposamen zehatza. 2. eranskina proposatutako UAHE guztien kokapena adierazten duen 
demarkazioko mapa-gida da. 3. eranskina UAHE horietako bakoitza deskribatzen duten 

fitxaz osatuta dago. Fitxa bakoitzak UAHEen inguruko oinarrizko informazioa du: kokapena, 
ibilguak, arriskugarritasun-kartografia, uholde historikoak eta arrisku potentzialak. 
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