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1 Aurrekariak eta helburua 

Uholdeak dira Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren esparruan (aurrerantzean, 
Kantauri EDH) kalterik handienak eragiten dituzten arrisku naturalak, bai materialetan, bai giza 
bizitzaren galeran. Funtsean, uholde-eremu naturalak populazioek, industria-eremuek eta 
beste elementu kaltebera batzuek okupatzen dituztelako gertatzen da hori, bai ibai eta erreken 
ertzetan, bai itsasertzean. Horregatik, uholde-arriskua izan da, tradizioz, demarkazioaren 
esparruan plangintza hidrologikoaren xede nagusietako bat. 

  
1. irudia.- 1983ko abuztuko uholdearen ondorioak, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan azkenaldian izandako gertaera 

larriena: Bilbo (ezkerra) eta Bermeo (eskuina) 

Orain dela gutxi arte, uholde-arriskua nekez neur zitekeen kontzeptua zen Kantauri EDHren 
esparruan. Gaur egun, batez ere Uholdeei buruzko Zuzentarauari esker (2007/60/EE 
Zuzentaraua), zeinaren garapenaren parte den dokumentu hau, uholde-arriskuguneak eta 
uholde horien ezaugarriak zehatzago ezagutzen dira, baita kalte potentzialak ere, eragindako 
biztanleriari dagokionez, baita galera ekonomikoei eta ingurumenari eragindako kalteei 
dagokienez ere. Ondoko taulan demarkazioko arrisku-eremu nagusietan dagoen uholde-
arriskua laburtzen da, informazio berrienaren arabera: 

Arriskuaren adierazlea 
Uholde-arriskugunea, errepikatze-denboraren arabera 

10 urte 100 urte 500 urte 

Biztanle kopurua 15298 104757 253848 

Galera ekonomiko 
potentzialak 

241 milioi euro 1.073 milioi euro 2.677 milioi euro 

Ospitaleak 0 2 2 

Ikastegiak 5 61 140 

Adinekoen egoitzak 5 25 49 

Suhiltzaileen instalazioak 0 1 2 

Polizia-instalazioak 3 12 28 

Hondakin uren araztegiak 2 8 13 

1. taula.- Uholde-arriskuguneko elementu kalteberak Kantauri EDHn (Iturria: Arriskugarritasun eta Uholde-arriskuaren Mapen reporting-
a). 

Uholde-arriskuguneen okupazioa, funtsean, demarkazioaren izaera menditsuagatik da. 
Haranaren eta estuarioen hondoak demarkazioaren eremurik lauenak izan ohi dira. 
Horregatik, historian zehar presio handiena izan duten eremuak izan dira, ez soilik 
hirigintzaren ikuspegitik, baita komunikazio-sareei eta industria-garapenari dagokienez ere. 
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Lur horiek, okupazio historiko horrekin batera, urpean gera daitezke, eta horrek eragin du 
uholde-arriskuaren egungo problematika. Horren adierazgarri dira uraldiek aldizka eragindako 
kalteak, ibaibideen berezko edukiera gainditzen denean edo itsasertzeko muturreko 
fenomenoak gertatzen direnean. 

  
2. irudia.- Urumea ibaiaren estuarioan 1954 (ezkerra) eta 2013 (eskuina) artean izandako aldaketak. Demarkazioko uholde-

arriskuguneak azken hamarkadetan izan duten okupazioaren adibidea da. Uholde-arriskuguneak okupatzeak, elementu kaltebera 
berriak agertzeagatik arriskua areagotzeaz gain, korrontearen bideari oztopoak sortzen dizkio, eta horrek uholde-arriskugarritasuna 

areagotzen du ondoko zatietan. 

Uholdeei buruzko Zuzentarauak uholde-arriskua kudeatzeko europar esparru komuna 
ezartzen du. Zuzentarau hori 903/2010 Errege Dekretuaren bidez aldatzeak paradigma-
aldaketa ekarri zuen estatu osoan, eta, zehatzago, Kantauri EDHren lurralde-eremuan. Alde 
batetik, araudi horrek ezartzen du azterketa batzuk egin behar direla demarkazio-eskalan, 
uholde-arriskuaren arazoa modu homogeneoan karakterizatzeko. Bestalde, araudiak 
konpromisoa hartzen du plan bat eta neurrien programa bat garatzeko, uholde-arriskua 
prebenitzeko eta dagoeneko arriskua duten eremuak babesteko mekanismo egokienak 
ezartzeko. Helburu horiek lortzeko, 2000/60/EE Zuzentarauaren (Uraren Esparru 
Zuzentaraua) ingurumen-helburuak hartu behar dira kontuan, ur-masen egoera kontserbatzen 
eta hobetzen laguntzeko. 

Uholdeei buruzko Zuzentaraua hiru fasetan garatzen da: 

 Uholde-arriskuaren atariko ebaluazioa (UAAE): Eskura dagoen informazioa 
kontuan hartuta, uholde-arrisku handia izan dezaketen eremuak zehazten ditu 
dokumentu honek. Horrela definitutako eremuei Uholde-arrisku Handiko Eremuak 
(UAHEak) deitzen zaie. 

 Arriskugarritasun eta uholde-arriskuaren mapak (ARUAM): Bigarren fase honetan, 
aurreko fasean zehaztutako UAHEen barruan, eremu horietan uholdeek sortzen 
dituzten arazoen ezaugarri diren mapak egiten dira. Mapa horietan sartzen dira, alde 
batetik, uholdeen arriskugarritasun-mapak, uholde-arriskugarritasuna duten eremuen 
hedadura mugatzen dutenak: uholdearen gehieneko irismena, lortutako sakonerak, 
lehentasunezko fluxu guneak, ibilgu publikoak eta horiei lotutako babes-eremuak. 
Bestalde, uholdeak izateko arriskuaren mapak ere sartzen dira, uholdeek eragin 
ditzaketen elementu kalteberak islatzen dituztenak: biztanleria, ondasun materialak eta 
ingurumen-elementuak. Bi mapa motak (uholde-arriskugarritasuna eta uholde-
arriskua) 903/2010 Errege Dekretuak ezartzen dituen probabilitate-egoeretarako 
egiten dira: probabilitate handia, 10 urteko errepikatze-denborako uraldi gisa 
identifikatua; probabilitate ertaina, 100 urte edo gehiagoko errepikatze-denborako 
uraldi gisa identifikatua, eta probabilitate txikia edo muturreko gertaeren agertokia, 500 
urteko errepikatze-denborako uraldiei lotuta. 

 Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana (UAKP): Dokumentu honen helburua da 
administrazio publiko eta gizarte guztien jarduera koordinatua lortzea, uholde-arriskuak 
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gutxitzeko eta uholdeen ondorio negatiboak murrizteko. UAKPren funtsezko 
elementuetako bat Neurrien Programa da. Bertan, Planaren helburuak lortzeko 
administrazio bakoitzak egin beharko dituen jarduketa zehatzak jasotzen dira. 

Uholdeei buruzko Zuzentarauaren inplementazioa sei urteko zikloetan egiten den aldizkako 
prozesua da, Uraren Esparru Zuzentarauaren ezartze-zikloekin batera eta plangintza 
hidrologikoarekin koordinatuta. 

Kantauri EDHn Uholdeen Zuzentaraua ezartzeko lehen zikloa urtarrilaren 15eko 20/2016 
Errege Dekretuaren onespenarekin amaitu zen. Dekretu horren bidez, Kantauri Mendebaldeko 
Demarkazio Hidrografikoan eta Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren alde 
espainiarrean Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana onartu zen, 2016-2021 aldirako. Bigarren 
zikloan, Kantauri EDHren UAAE eta ARUAM berrikusi eta eguneratu dira. 2019ko apirilaren 
12ko Ingurumenaren Estatu Idazkariaren ebazpenaren bidez onetsi zen erkidegoen arteko 2. 
zikloko UAAE. Erkidego barne arroen esparruan, berriz, Uraren Euskal Agentziako zuzendari 
nagusiaren 2019ko martxoaren 13ko ebazpen bidez egin zen. 2. zikloko ARUAMen kasuan, 
Kantauri EDHren alde espainiarraren kide anitzeko parte-hartze organoen aldeko txostena 
jaso zen: 2020ko otsailaren 27an, Agintari Eskudunen Batzordeak aldeko txostena eman zuen 
Demarkazioko erkidegoen arteko arroen esparrurako; 2020ko martxoaren 12an, berriz, Uraren 
Euskal Agentziako Erabiltzaileen Batzarrak aldeko txostena eman zuen Demarkazioaren 
erkidego barneko arroen esparrurako. Kide anitzeko parte-hartze organoen oniritzia jaso 
ondoren, kartografia Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministeriora bidali 
zen. 

Hurrengo taulan kronograma bat jaso da, Uholdeei buruzko Zuzentaraua indarrean sartu eta 
Estatuko legeriara nola egokitzen den azaltzen duena, bai eta plangintza-ziklo bakoitza 
osatzen duten dokumentuak onartzeko epeak jasotzen dituena. 

 
 

3. irudia.- 2007/60/CE Zuzentaraua inplementatzeko jarduerak 

Dokumentu honen 2. kapituluan, lehen zikloari dagokion UAAEren emaitzak eta bigarren 
zikloaren berrikuspenean egindako aldaketak deskribatzen dira. Era berean, 3. kapituluan, 
lehen zikloko ARUAMen emaitzak eta bigarren zikloan egindako eguneratzeak deskribatzen 
dira. 

UAKPk demarkazioaren uholde-arriskuaren kudeaketan egindako aurrerapen nagusietako bat 
uholde-arriskuguneetako lurzoruaren erabilerarako zenbait arau onartzea izan da. Arau 
horiek Demarkazioaren Plan Hidrologikoaren araudiaren bidez artikulatzen dira. Plan horretan 
UAKP bera integratuta dago (ikus 3.2. atala PH – UAKP koordinazioari buruzko deskribapen 
zehatza izateko). Lurzoruaren erabileretarako muga horiek bi irizpide kontuan hartuta 
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modulatzen dira: uholde-arriskugarritasunaren maila, ARUAMen arabera, eta Lurzoruaren eta 
Hiri Birgaitzearen Legeak ezartzen duen lurzoruaren oinarrizko egoera (7/2015 Legegintzako 
Dekretua). Arau horiek lurraldearen zati handi batean UAKP onartu aurretik zeuden 
erregulazio sektorialak osatzen dituzte: 

 EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaien eta Erreken Ertzak 
Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren aldaketa, 1998an eta 1999an bi 
isurialdeetarako bereizita onartutako LPSak bateratzen dituena. Lurralde plan horrek 
mugak ezartzen dizkie uholde-arriskugarritasuna duten lurzoruen erabilerei. 

 EAEko Kostaldeko eta Hezeguneetako Lurralde Plan Sektorialak. 
 Maiatzaren 16ko 44/2011 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Nafarroa Atlantikoko 

Lurraldearen Antolamenduko Planak. Plan horiek erabilera-erregimenak definitzen 
dituzte, arrisku naturalen mugak kontuan hartuta, uholdeetatik eratorritakoak barne. 

Demarkazioaren UAKP onartu ondoren, 638/2016 Errege Dekretua onartu zen, Jabari Publiko 
Hidraulikoaren Erregelamenduan aldaketa garrantzitsuak sartu zituena (849/1986 Errege 
Dekretua). 638/2016 Errege Dekretuak egindako aldaketen artean, aipatzekoak dira 
lehentasunezko fluxu gunearen (JPHEren 9. artikulua) eta, oro har, uholde-arriskuguneetako 
(JPHEren 14. artikulua) lurzoruaren erabileren mugak. Lurzoruaren erabileren muga horiek 
bat datoz, neurri handi batean, demarkazioko Plan Hidrologikoaren araudiak hilabete batzuk 
lehenago araututakoarekin (1/2016 ED). 

Uholde-arriskuguneetako lurzoruaren erabilera mugatzea da uholde-arriskua kudeatzeko 
tresnarik eraginkorrenetako bat, eta bi ondorio nagusi ditu: etorkizunean uholde-arriskua 
handitzea prebenitzea eta uraldien laminatzeko ahalmen naturala babesten laguntzea. 

Arestian esan bezala, uholde-lautadak gero eta gehiago okupatzea izan da Kantauri EDHn 
azken hamarkadetan uholde-arriskua areagotzen lagundu duen faktore nagusia. Uholdeak 
jasan ditzaketen elementu berriak eraikitzeak (etxebizitzak, industria-instalazioak, 
komunikazio-bideak, etab.) uholde-arriskua handitzen du, uraldiekiko esposizioa eta 
kalteberatasuna handitzen baititu. Oraindik okupatu gabeko uholde-arriskuguneetan erabilera 
kaltebera berriei mugak jarri zaizkienez, arriskua handitzeko joera hori modu eraginkorrean 
oztopatu da. 

Uholde-arriskuguneetan erabilera berriak mugatzeak uholde-lautaden ezaugarri naturalak 
gordetzea ere errazten du, eta, beraz, uraldien laminaziorako berezko gaitasuna mantentzea. 
Uraldi baten laminazioan, ur-goraldia pixkanaka moteltzen da ibai-ardatz batean zehar. 
Uraldiaren indargabetze horren ondorioz, uraldiaren gehieneko emaria murrizten da, hau da, 
ur-goraldiaren hidrogramaren “zapalkuntza” ematen da. Laminazio-efektu hori gertatzen da 
ibaibideak gainezka egiten duelako eta uholde-lautadak urpean geratzen direlako; horietan, 
gainezka egindako ura aldi baterako geratzen da edo ibaibidean baino askoz abiadura 
txikiagoan zirkulatzen du. 

Kantauri EDHk erliebe menditsua du, eta haranen zabalera mugatzen du. Horren ondorioz, 
alubioi lautada nahiko estuak sortzen dira, arroko azalerekin eta ibaian behera dabiltzan 
emariekin alderatuta. Ezaugarri horrek, ibaiertzen okupazio handiarekin eta bideratze- eta 
defentsa-obrekin batera, asko murrizten du alubioi lautadek demarkazioko ibai-zati gehienetan 
duten laminatze-ahalmena. Hala ere, nahiko tarte naturalak izaten jarraitzen dute, uraldietan 
eragin laminatzaile nabarmen bat eragiteko adinako tamaina dutenak.  
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4. irudia.- Berezko egoeran dagoen lautada baten laminatze-gaitasuna: Butroe ibaian (goian) dauden emaria neurtzeko estazioen 

kokapena eta uraldi bereko hidrogramak (behean). 

Hona hemen lan hau egiteko kontuan hartu den araudia: 

Uren araudi orokorra 

- 2000/60/CE Zuzentaraua, Europar Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2000ko 
urriaren 23koa, uren politikaren arloan Batasuneko jarduera esparru bat ezartzen 
duena. 

- 1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen Testu 
Bategina onartzen duena, eta ondorengo aldaketak. 

- 849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa, abuztuaren 2ko 29/1985 Legearen 
Atariko Titulua, I.a, IV.a, V.a, VI.a eta VIII.a garatzen dituen Jabari Publiko 
Hidraulikoaren Erregelamendua onartzen duena. 

- 927/1988 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, Uren Legearen II. eta III. tituluak 
garatzeko, Uraren Administrazio Publikoaren eta Plangintza Hidrologikoaren 
Arautegia onartzen duena. 

- 125/2007 Errege Dekretua, otsailaren 2koa, demarkazio hidrografikoen lurralde 
esparrua ezartzen duena, eta bere aldaketak (konkretuki, Iparraldeko Demarkazio 
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Hidrografikoa aldatzen eta, zati bi eginaz, Miño-Sil-eko Konfederazio Hidrografikoa 
eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa sortzen dituen otsailaren 22ko 266/2008 
Errege Dekretuak egindakoa), eta, otsailaren 2ko 125/2007 Errege Dekretua 
aldatzeaz gain, Arro Erakundeen eta Plan Hidrologikoen Lurralde Esparruak 
zehazten dituen maiatzaren 8ko 650/1987 Errege Dekretua ere aldatzen duen 
urtarrilaren 14ko 29/2011 Errege Dekretua. 

- 1/2016 Errege Dekretua, urtarrilaren 8koa, Kantauri Mendebaldeko, 
Guadalquivirreko, Ceutako, Melillako, Segurako eta Jucarreko Plan Hidrologikoen 
berrikuspena onartzen duena, baita Kantauri Ekialdeko, Miño-Sileko, Dueroko, 
Tajoko, Guadianako eta Ebroko demarkazio hidrografikoen Espainiako zatiko Plan 
Hidrologikoena ere. 

- Ekainaren 23ko 1/2006 Legea, Urei buruzkoa. 

- 449/2013 Dekretua, azaroaren 19koa, EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko 
isurialdeko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren aldaketa 
behin betiko onartzen duena. 

Uholde-arriskuaren araudia 

- 2007/60/CE Zuzentaraua, Europar Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2007ko 
urriaren 23koa uholde-arriskuen ebaluazioari eta kudeaketari buruzkoa. 

- 903/2010 Errege Dekretua, uztailaren 9koa, uholde-arriskuak ebaluatu eta 
kudeatzekoa. 

Babes zibileko araudia 

- Ministro Kontseiluaren Akordioa, 1994ko abenduaren 9koa, uholde-arriskuaren 
aurrean babes zibilaren oinarrizko plangintza egiteko jarraibidea onartzen duena. 

- 407/1992 Errege Dekretua, apirilaren 24koa, Babes Zibilaren Oinarrizko Araua 
onartzen duena. 

- Gobernu Kontseiluaren Erabakia, 2015eko urtarrilaren 13koa, Euskal Autonomia 
Erkidegoko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia onartzekoa, 1999ko ekainetik 
indarrean zegoen uholde plana ordezten duena. 

- Gaztela eta Leongo Uholde-arriskurako Babes zibilaren Plana (INUNCyL), 
2010/03/24an homologatua. 

- Nafarroako Foru Erkidegoaren Uholde-arriskurako Larrialdi Plan Berezia, 
2002/02/21ean homologatua eta Nafarroako Gobernuaren 2018ko otsailaren 7ko 
Erabakiz eguneratua. 

- 17/2015 Legea, uztailaren 9koa, Babes Zibileko Sistema Nazionalarena. 

Bestelako araudia 

- 2/2008 Legegintzako Errege Dekretua, ekainaren 20koa, Lurzoruaren Legearen 
Testu Bateratua onartzen duena. 

- 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen ebaluazioari buruzkoa. 

- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskadiko ingurugiroa babesteko lege orokorra. 

- 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko 
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena. 
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- 30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena 
eta Administrazio Prozedura Erkidearena. 

- 7/2021 Legea, maiatzaren 20koa, klima-aldaketari eta energia-trantsizioari 
buruzkoa. 

UAKPk sustatutako neurriak hainbat erakunde ofizialek egindako gomendioetan oinarritzen 
dira, uholde-arriskuaren kudeaketan hainbat hamarkadatan izandako esperientziaren 
ondorioz. Alde horretatik, merezi du UNESCOk argitaratutako dokumentua nabarmentzea, 
“Flood Risk Management: A Strategic Approach. 2013”, uholde-arriskuaren kudeaketari 
buruzko funtsezko bederatzi arau biltzen dituena:  

1. Babes absolutua ezinezkoa dela onartzea eta plangintza istripuak kontuan hartuta 
egitea. Onartu beharra dago errore gradu bat ia saihetsezina dela, eta horregatik 
azpimarratzen da lehengoratze ahalmena hobetu behar dela. 

2. Uholde batzuk nahita bultzatzea. Uholdeek eta uholde lautadek nekazaritzarako lursail 
emankorrak eta ingurumenaren aldetik balio handikoak sortzen dituzte. Ibaiari lekua 
emateak egoera onean mantentzen ditu ekosistemak eta beste gune batzuetako 
uholde posibilitatea murrizten du. 

3. Arriskuak eta ziurgabetasunak ulertzea erabakiak hartzeko oinarria izatea. Arrisku 
murriztuen, bultzatutako aukeren eta horiek lortzeko behar diren baliabideen arteko 
oreka esplizitu bat ezinbestekoa da uholde-arriskua kudeatzeko. Datuen eta ereduen 
barruko ziurgabetasuna era esplizituan aitortu behar da. 

4. Etorkizuna iraganarekiko bestelakoa izango dela kontuan hartzea. Bihar-etziko 
aldaketek (klima, gizartea, egoera estrukturala eta bestelakoak) eragin erabatekoa izan 
dezakete uholde-arriskuan. Egokitzapen estrategiak garatzeak aukera ematen die 
kudeatzaileei errealitateak eboluzionatu ahala erantzuteko, etorkizuneko errealitateari. 

5. Erantzun multzo bat inplementatzea eta neurri bakarrean ez oinarritzea. Kudeaketa 
integratuak ekintza kopururik handiena kontuan hartzea eskatzen du. Horrek barruan 
hartzen ditu uholdeen probabilitatea gutxitzeko neurriak eta ondorioak (esposizioa eta 
kalteberatasuna) murrizteko neurriak. 

6. Baliabide mugatuak arriskua gutxitzeko modu efiziente eta egokian erabiltzea. 
Erabiltzen diren baliabideak arriskua murriztearekin eta ingurumen, ekonomia eta 
gizarte aukeren sustapenarekin izan behar dute zerikusia. Ez lirateke erabili behar 
babes-estandar orokortu eta unibertsalak. 

7. Gobernu eta ekintza ardurekin argia izatea. Gobernuek, enpresek, erkidegoek eta 
gizakiek parte-hartzaile aktiboak izan behar dute, erantzukizuna elkarrekin hartuaz eta 
lankidetza esparru argi batean finantzak euskarritzen lagunduaz. 

8. Arriskua eta ziurgabetasuna zabal eta eraginkor jakinaraztea. Arriskuak modu 
eraginkorrean adieraziz gero hobeto prestatuta egon daiteke eta, behar izanez gero, 
arintze neurrietarako laguntza bermatzen da. 

9. Tokiko ingurugiroa islatu eta uholdeetarako plangintza beste plangintza prozesu 
batzuekin integratzea. Kokaleku baterako hautatu den estrategiak aurre egin behar 
dien arrisku espezifikoak islatuko ditu. 

Lehen fase bien berrikuspen eta eguneratzea amaitu denez (UAAE eta ARUAM), hemen 
aurkezten den Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzeaz, Kantauri 
Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoak kobru eman dio uholde-arriskuak ebaluatu eta 
kudeatzeko Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2007/60/CE Zuzentarauari eta 
estatuaren ordenamendu juridikora egin den transposizioari, 2022-2027 zikloari dagokiona. 
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1.1 Helburua 

Dokumentu honen helburua da Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan Uholde-
arriskua Kudeatzeko Planaren berrikuspena garatzea. Plan hori uholde-arriskuak ebaluatzeari 
eta kuadeatzeari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2007/60/EE 
Zuzentarauak ezarritako bigarren zikloaren azken fasea da. Berrikuspen hori 2016. urtean 
onartutako Uholde-arriskua kudeatzeko planean oinarritzen da, eta 903/2010 EDaren 
eranskinaren B zatian adierazitako osagaiak sartuta eguneratzen da.  

Arrisku eremu (UAHE) bakoitzerako plan honen aplikazio aldirako (6 urte) konponbiderik 
onena ebaluatzen da, horretarako kontuan hartuta dauden aurrekontu mugak eta eskura 
ditugun funtsak modu efizientean aplikatu beharra. Ondorioz, neurri bakoitzaren tipologiaz, 
garrantziaz eta eremu geografikoaz hartu beharreko erabakiek kontuan hartzen dituzte neurri 
horiekin espero diren onurak eta horretarako behar den inbestimendua, eta neurriok ezartzeko 
ardura duten administrazioak eta finantzabideak identifikatzen dituzte. Gainera, uholdearen 
hedadura, ihesbideak eta eusteko potentziala duten eremuak, alubioi lautadak, ingurumen 
helburuak, lurraren eta uraren kudeaketa, lurraldearen antolamendua, lurzoruaren erabilera, 
ingurumenaren kontserbazioa eta nabigazioa eta portuko azpiegiturak bezalako zertzeladak 
eransten dituzte. 

UAKPk uholde-arriskuaren kudeaketaren alderdi guztiak hartzen ditu, batez ere prebentzioa, 
babesa, prestaketa eta berreskuratzea/ebaluatzea, baita uholdeen iragarpena eta alerta 
goiztiarreko sistemak, arro edo azpiarro hidrologiko bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuz. 

UAKPk, plan hidrologikoen osagai direnez, arroaren kudeaketa integratu baten giltzarri dira 
eta horregatik da garrantzitsua hurrenez hurren Uholdeen Zuzentarauak eta Uraren Esparru 
Zuzentarauak (UEZ) gidatzen dituzten prozesu bien koordinazioa. Koordinatu behar hori bai 
xedapen bietan bai nazioarteko hainbat forotan onartutako zenbait agiri eta gomendiotan 
jasota dagoenez, UAKP honen berrikuspen eta eguneratzea dagokion Kantauri EDHren Plan 
Hidrologikoko zikloan txertatu da, eta horregatik parte hartzeko prozesu eta izapide batzuk, 
jendaurreko informazio eta kontsulta, ingurumenarekiko izapideak eta kide anitzeko gainerako 
organoetako izapidetzea harekin batera egingo ditu, baina bere izaera burujabeari ere eutsita. 

Plangintza hidrologikoarekin koordinatzeak, gainera, UAKPetan ur masen egoera hobetzeko 
neurriak indartzera behartzen du, UEZaren ingurumen helburuak bete beharrak ere hertsatuta, 
eta horregatik, uholde-arriskuaren kudeaketari ekiteko, neurri ez estrukturalak, iraunkorrak eta 
efizienteak erabili beharra zeharo gailendu da. Besteak beste, azpiegitura berdeetan eta horiei 
lotutako neurrietan oinarrituta dauden jarduerak dira, hala nola urari eusteko neurri naturalak 
(NWRM), UEZaren esparruan hartutakoekin bateragarria den eran.  

Eta, Uholdeen Zuzentarauak bere bigarren kontuan hartuzkoan jasotzen duen bezala, uraldiak 
ezin saihestu daitezkeen fenomeno naturalak direnez, arriskua gutxitzeko neurriak uholdearen 
mendeko ondasunen kalteberatasuna gutxitzera bideratu behar dira, batez ere bihar-etziko 
klima-aldaketaren egoerei buruzko azterketak kontuan hartuta. 

1.2 Dokumentuaren edukia 

1. kapituluak (Aurrekariak eta helburuak) Kantauri EDHko uholdeen arazoa deskribatzen 
du, eta dokumentu honetako eta eranskinetako helburuak garatzen ditu. Kapitulu honetan, 1.3 
atalean, Europako agintariek UAKP ebaluatzeko egindako txostenen ondorioen laburpena 
dago. 1.4. atalean, klima-aldaketak demarkazioaren uholde-arriskuan duen eraginari buruzko 
egungo ezagutza laburtzen da, eta esparru horretan dauden egokitzapen-planak deskribatzen 
dira (eduki hori gehiago garatzen da 5. kapituluan). 

2. kapituluak (Lurralde-esparrua) Kantauri EDHren ezaugarriak deskribatzen ditu, batez ere 
uholde-arriskua baldintzatzen duten faktoreak. Kapitulu honetan agintari eskudunen zerrenda 
jasotzen duen atal bat dago, 6. eranskinean xeheago azaltzen dena. 
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3. kapituluak (Plana egiteko eta onesteko prozesua) UAKPren izapidetzea deskribatzen 
du, ikuspuntu desberdinetatik. Lehenik eta behin, Plan Hidrologikoarekin batera erabili den 
ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura azaltzen da. Bigarrenik, plangintza 
hidrologikoaren prozesuarekiko koordinazioa deskribatzen da. Hirugarrenik, Plan 
Hidrologikoarekin koordinatuta garatutako parte-hartze eta kontsulta publikoko prozesuak 
deskribatzen dira. Azkenik, demarkazioaren nazioarteko eremuarekin koordinazioa nola egin 
den zehazten da. Puntu hori 5. eranskinean azaltzen da. 

4. kapituluan (Uholde-arriskuaren atariko ebaluazioaren berrikuspenaren ondorioak) 
demarkazioaren UAAE berrikusi eta eguneratzearen emaitza nagusiak laburbiltzen dira. 

5. kapituluak (Arriskugarritasun- eta uholde-arriskuaren mapak berrikustearen emaitza) 
demarkazioko ARUAMen berrikuspenaren eta eguneratzearen emaitza nagusiak laburbiltzen 
ditu. 

6. kapituluan (Klima-aldaketak uholdeetan izan ditzakeen ondorioak), demarkazioko 
uholdeen arazoetan klima-aldaketak izan dezakeen eragina deskribatzen da. Azterketa 
horretan ibai, euri eta itsasertzeko uholdeak sartzen dira, baita demarkazioan indarrean 
dauden klima-aldaketara egokitzeko planekiko koordinazioaren laburpena ere. 

7. kapituluak (Uholde-arriskua kudeatzearen helburuak) UAKPren helburuak deskribatzen 
ditu, bai orokorrak, bai berariazkoak. Helburu horien eta Neurrien Programaren edukiaren 
arteko lotura ere deskribatzen da, neurrien lehenespena bereziki aipatuta. 

8. kapituluak (Plan Hidrologikoan zehaztutako ingurumen irizpide eta helburuak) 
UAKPren eta PHaren arteko koordinazioaren funtsezko alderdi bat aztertzen du: UAHEekin 
bat datozen ingurumen-helburuen eta ur-masen egoeraren azterketa. Kapitulu honetan, 
halaber, UAHEen barruan dauden Plan Hidrologikoko eremu babestuen deskribapena egiten 
da. 

9. kapituluan (Uholde-arriskuaren aurrean Babes Zibileko agintarien plangintza) 
demarkazioaren eremuari eragiten dioten Babes Zibileko uholde-arriskuaren aurreko larrialdi-
planak deskribatzen dira. Plan horiek hiru mailatan garatzen dira: estatuan, autonomia-
erkidegoetan eta toki-eremuan. 

10. kapituluak (Iragarpen, informazio eta alerta hidrologikoko sistemak) demarkazioan 
dauden informazio hidrologikoko eta iragarpen hidro-meteorologikoko baliabide eta sistemak 
deskribatzen ditu. 

11. kapitulua (Lehen zikloko UAKPren ezarpen-mailaren berrikuspena) 2016/2021 zikloko 
UAKPren ezarpen-mailaren balantzea da, bi ikuspuntutatik: helburuen lorpena eta neurrien 
gauzatze-maila. Kapitulu honetan, gauzatu ez diren 2016/2021 ziklorako aurreikusitako 
neurrien deskribapena dago.  

12. kapitulua (Bigarren ziklorako neurrien programa) 2022-2027 zikloko UAKPeko 
Neurrien Programaren laburpena da. Laburpen horretan neurrien deskribapena, kostu-
irabazien azterketa eta lehentasun justifikatua sartzen dira. Era berean, aurrekontuaren 
laburpena, finantzabideak, gauzatzearen ardura duten administrazioak eta ezartzeko egutegia 
ere hartzen ditu barne. 2. eranskinean, Neurrien Programaren deskribapen osoagoa egiten 
da.  

13. kapituluak (Planaren exekuzioaren deskribapena: Jarraipen programa) 2022-2027 
zikloko UAKPren jarraipen programa deskribatzen du. Lehenik eta behin, neurri bakoitzari 
lotutako adierazleak deskribatzen dira, ezarpen-maila zehazteko tresna nagusia baitira. 
Bigarrenik, Planaren ezarpenaren jarraipena egiteko erabili beharreko metodologia 
deskribatzen da. 

UAKPrekin batera sei eranskin daude: 

1. eranskina (UAHEen karakterizazioa) fitxa-bilduma bat da, eta demarkazioaren UAHEen 
ezaugarri nagusiak laburbiltzen ditu, arriskugarritasunari buruzko (arriskugarritasun-
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kartografia, uholde-mekanismoak, elementu bereziak, etab.) eta arriskuari buruzko 
informazioa barne (uholde-arriskuguneko biztanle-kopurua, galera ekonomiko potentzialak, 
etab.). Fitxa horietan, halaber, ur-masen karakterizazio hidromorfologikoa egiten da, eta 
horietan sartzen da UAHE bakoitza. Eranskin honetan gehigarri bat dago, klima-aldaketak 
uholdeak izateko ibaian eta euri-uretan duen eragina kalkulatzeko aplikatutako 
metodologiarekin. 

2. eranskinean (Neurrien Programaren deskribapena) xehetasunez deskribatzen da 
Neurrien Programaren edukia, 12. kapituluan laburbiltzen dena. Eranskin honetan UAHEetako 
neurriak deskribatzen dituen gehigarri bat dago. 

3. eranskinean (Planaren neurri estrukturalen justifikazioa) Neurrien Programan jasotako 
neurri estrukturalen justifikazioa dago. Justifikazio horrek hiru alderdi ditu ardatz: (1) 
alternatiben azterketa, (2) ur-masen eta Natura 2000 Sareko espazioen gaineko eraginaren 
azterketa eta (3) kostu-irabazien azterketa. 

4. eranskinean (Parte-hartze prozesuen emaitza, jendaurreko informazio eta kontsultak, 
eta horien emaitzak) UAKP ezagutarazteko eta interesa duten eragileen parte-hartzea 
sustatzeko ekimenak deskribatzen dira, plangintza hidrologikoarekin koordinatuta gauzatu 
direnak. Prozedura horien emaitzak eta parte-hartze horren ondorioz UAKPean egindako 
aldaketak ere deskribatzen dira. 

5. eranskina (Demarkazio Hidrografikoaren nazioarteko aldearekin koordinatzeko 
berariazko neurriak) demarkazioaren nazioarteko aldearekin koordinatzeko mekanismoen 
deskribapena da, eta Bidasoa, Errobi eta Urdazuri ibaien arroei eragiten die, Frantziarekin 
lurraldea partekatzen dutenak. 

6. eranskinean (Agintari eskudunen zerrenda) demarkazioaren eskumen-esparruak 
deskribatzen dira, UAKP ezartzeari dagokionez. 

1.3 Europako agintariek UAKP ebaluatzeko egindako txostenen 
ondorioak 

Europako agintariek, aldizka, Uholdeei buruzko Zuzentarauaren ezarpenaren ebaluazioa 
egiten dute Europar Batasuneko Estatu kideetan, fase guztietan. Besteak beste, 
Zuzentarauaren betetze-maila, haren xedapenak eta erakundeen gomendioak nola hartu diren 
kontuan, ezarpen-maila, jokabiderik onenak edo hobetu beharreko arloak ebaluatzen dira.  

Lehenengo zikloko Uholde-arriskua Kudeatzeko Planen ebaluazioan, Europako agintarien bi 
txosten nabarmendu daitezke: 2019ko Europako Batzordearen Uholdeen Zuzentaraua 
ezartzeko txostena eta 2018ko Europako Kontuen Auzitegiaren Uholdeen Zuzentarauari 
buruzko 25/2018 txosten berezia. Bi txostenetan, Uholde-arriskua Kudeatzeko Planen 
berrikuspen honetan kontuan hartu diren ondorio eta gomendio batzuk jaso dira, ondoren 
laburbiltzen direnak.  

Europako Batzordearen Uholdeen Zuzentaraua ezartzeko txostenean (2019ko otsailean 
argitaratua), zenbait ondorio atera dira onartutako lehen UAKPetatik abiatuta; besteak beste, 
Kantauri EDHkoa. Europako UAKPen laburpen orokorra eta Estatu kide bakoitzerako 
berariazko ebaluazioak egiten ziren. 

Txosten horretan gomendio hauek egiten dira Estatu mailan:  

- Helburuak lehenesteko prozesua hobeto azaltzea eta dokumentatzea, adibidez, zer 
erakundek eta alderdi interesdunek parte hartu duten azaltzea, eta helburuen 
lehentasun-maila (handia edo txikia) erabakitzeko arrazoiak azaltzea. Helburu 
kuantifikagarri eta neurgarriak garatzeko eskatzen da, bai eta neurrien eragina 
ebaluatzeko helburuei lotutako adierazle kuantifikagarriak ere, lortutako aurrerapenak 
ebaluatzeko prozesuan laguntzeko. 
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- Urari modu naturalean eusteko neurriak (azpiegitura berdeak) sartzea azpimarratzea.  

- Kostuen eta irabazien aldetik neurriak ebaluatzeko metodologia aurkeztea, bai eta 
azterketa horren aplikazioa eta emaitzak ere. 

- Klima-aldaketa kontuan hartzea; bereziki, fenomeno hori sistematikoki kontuan hartzea 
klima-aldaketara egokitzeko estrategia nazionalarekin. 

Komeni da adieraztea neurrien kostuari eta irabaziaren gaineko ebaluazioari buruzko 
gomendioa lehen zikloko Kantauri EDHren UAKPean landu zela. 

“25/2018 txosten berezia: Uholdeei buruzko Zuzentaraua” txostenean adierazten da arriskuen 
ebaluazioan aurrera egin dela, baina plangintza eta exekuzioa hobetu behar direla. Europako 
Kontuen Auzitegiak 2018ko azaroan argitaratu zuen txosten horretan, Zuzentarauaren 
ezarpena ikuskatu zen, eta ikuskaritzak egin ziren 2017aren amaieran zortzi estatu kidetako 
zenbait demarkazio hidrografikotan, Miño-Sil eta Galizia-Kostaldea demarkazioak barne. 
Europako Kontuen Auzitegiak gomendio nagusi hauek eman zituen:  

- Kontu-ematea areagotzea: helburu kuantifikagarriak finkatzea, neurriak betetzeko epe 
batekin, Uholdeei buruzko Zuzentarauaren arabera horiek lortzeko egindako 
aurrerapenak ebaluatu ahal izateko.  

- Uholde-arriskua kudeatzeko planetan finantza-baliabideen identifikazioa hobetzea, 
baita mugaz gaindiko neurrietarako ere. 

- Lehentasunak ezartzeko eta funtsak hobeto erabiltzeko prozedurak hobetzea. 
Lehentasunak irizpide eta helburu egokien arabera ezarri beharko lirateke, hala nola 
kalitate oneko irabazi-kostuen analisi bat edo proiektuen mugaz gaindiko eragina 
kontuan hartuko duen irizpide bat.  

- Estatu kideek Uraren Esparru Zuzentaraua sistematikoki betetzea lortzea.  

- Estatu kideek neurri berdeak azpiegitura grisekin batera aplikatzearen 
bideragarritasuna aztertu dutela egiaztatzea, beharrezkoa bada.  

- Klima-aldaketaren ondorioak hobeto integratzea uholde-arriskuaren kudeaketan. 
Klima-aldaketak uholdeetan duen eragina hobeto ezagutu eta modelizatzeko neurriak 
barne.  

- Uholdeen aurkako aseguruen abantailen berri ematea eta estaldura handitzen 
saiatzea.  

- Uholde-arriskua kudeatzeko planak lurralde-antolamenduari buruzko arauekin bat 
datozen ebaluatzea. Lehen zikloko UAAEren emaitzak. 

 

UAKPk berrikusteko, kontuan hartu dira ebaluazioetan identifikatutako hobekuntza-aukerei 
buruzko gomendio hauek. Hala, klima-aldaketa sakonago aztertzen da, naturan oinarritutako 
irtenbideei protagonismo handiagoa ematen zaie eta egitura-neurrien kostu-irabazi eta 
bideragarritasunari buruzko azterlanak egitea orokortzen da. 

1.4 Klima-aldaketa, uholde-arriskua eta egokitzapen-planak 

Klima-aldaketak uholde arriskuaren kudeaketari dakarzkion erronkei heltzea da bigarren 
plangintza-ziklo honetako lehentasun nagusietako bat, batez ere, IPCCren seigarren 
ebaluazio-txostenaren bigarren atalak, klima-aldaketaren inpaktuak, egokitzapena eta 
kalteberatasuna aztertzen dituenak, klima-aldaketa nola gertatzen ari den hobeto ulertzen 
laguntzen duenean. Izan ere, plan honen ondorioetarako bereziki garrantzitsua da txosten 
horrek muturrei buruz eta horiek sistema naturalei eta giza sistemei nola eragiten dieten eta 
horiei aurre egiteko estrategiei buruz jasotzen duena. Hala, txosten horrek honako hau 
adierazten du: 

 Mundu osoan, muturreko gertaeren intentsitate eta maiztasun handiagoak inpaktu 
garrantzitsuak eragiten ditu klima-aldaketaren ondorioz naturan eta pertsonengan. 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 12 

 

 Egokitzeko egindako ahaleginek urrakortasun batzuk murriztu dituzte, baina 
dagoeneko muga batzuk lortu dira, eta beste batzuk gure bizitzan zehar lortuko dira 
ezinbestean. 

 Klima-aldaketarekin lotutako arriskuak beste giza faktore batzuek areagotzen dituzte, 
hala nola garapen ez jasangarriak, airearen eta uraren kutsadurak eta habitataren 
degradazioak. 

 Gaur egungo garapen sozioekonomikoko patroiek eta politikak eta neurriak 
diseinatzeko eta ezartzeko hautuek ekosistemek eta gizarteek klima-aldaketarekiko 
duten urrakortasuna areagotzen lagundu dute sarritan. 

 Egokitzapen handiago batek, ekosistemak hobeto babestearekin eta kudeatzearekin 
batera, klima-aldaketak mundu osoan biodibertsitatearentzat eta pertsonentzat dituen 
arriskuak murriztu ditzake. 

 Etengabeko berotze globalarekin arrisku asko areagotuko dira giza bizitzaren eta 
ekosistemen eremu guztietan eta eskualde guztietan. Arrisku horiek orain arte 
ikusitakoak baino askoz larriagoak izango lirateke. 

 Klima-aldaketa handitzen den heinean, haren inpaktuarekin eta egokitzapenarekin 
lotutako kostuak neurriz kanpo hazten dira. 

 Egokitzapenak aurrera egin behar du, egungo doikuntza inkrementaletatik klima-
aldaketaren arrisku ugariei helduko dieten beste ikuspegi planifikatu eta sistemiko 
batzuetara. 

 Ikuspegi integratu, ekitatibo, malgu eta eskubideetan oinarritutakoek, gobernantza-
sistema eraginkorrak barne, sinergiak sor ditzakete egokitzapenaren, arintzearen, 
garapen iraunkorraren eta biodibertsitatearen kontserbazioaren artean, eta klima-
ekintzaren eraginkortasuna areagotu. 

Lehen zikloko UAKPean sartutako prebentzioarekin lotutako neurrietako bat da uholde-
arriskuaren kudeaketari buruzko ezagutza hobetzeko azterlanak egitea (13.04.01). Neurri 
horrek, gainera, Europako Batzordeak Zuzentarauan eskatzen duen eskarietako bat betetzen 
du: “klima-aldaketak uholdeetan izan ditzakeen ondorioak kontuan hartuko dira 1. eta 3. 
paragrafoetan adierazitako berrikuspenetan” (VIII. kapituluko 14. artikulua). Beraz, klima-
aldaketaren eragina kontuan hartu behar da 2021. urtearen amaiera baino lehen egin behar 
diren UAKPen berrikuspenetan, amaitutako bigarren zikloko Uholde-arriskuaren Atariko 
Ebaluazioan (UAAE) kontuan hartu den bezala. 

Uholdeen Zuzentarauaren lehen zikloan, klima-aldaketak uholde-arriskuan duen eragina 
aztertu zen. Azterketa horien ondorioak lehen zikloan landutako dokumentuetan sartu ziren. 
Laburpen gisa, hauek dira lehen zikloan lortutako ondorio nagusiak:  

 Zenbait azterketatan lortutako emaitzen ziurgabetasun handiak eragotzi egiten zuen 
klima-aldaketak muturreko prezipitazio-fenomenoetan eragin zezakeen aldaketa 
kuantifikatzea.  

 Espainian prezipitazioak izateko joera historikoak ez du izan tenperaturak bezain 
portaera definitua, nahiz eta ereduek erakusten duten prezipitazioak gutxika-gutxika 
jaitsi direla XXI. mendean zehar, AEMETek “Espainian klima-aldaketaren agertoki 
erregionalizatuak sortzea” gaiari buruzko lanetan adierazi duenez.  

 AEMETek lortutako emaitzekin bat etorriz, CEDEXek ere berresten du etorkizunean 
egingo diren zenbait proiekzioren arabera, prezipitazioak murriztu egingo direla XXI. 
mendean zehar, eta, ondorioz, baita jariatzea ere, “Klima-aldaketak baliabide 
hidrikoetan eta ur masetan izango dituen eraginen azterketa” izenekoaren arabera. 
Azterketa horretan, klima-aldaketak baliabide hidrikoetan izan ditzakeen ondorioak 
aztertu ziren. Gainera, azterketa horretan eguneko gehienezko prezipitazioen 
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maiztasun legeetan aldaketak ezartzen ere saiatu zen, kontuan hartutako egoera eta 
denbora bakoitzerako. Hala ere, ondorioztatzen da ezin dela identifikatu eguneko 
gehienezko prezipitazioen hazkunde monotonorik Espainiako eskualde guztietarako. 
Aitzitik, eskualderik gehienetan beherako osagai bat hautematen da.  

Nolanahi ere, lehen zikloko UAKPren arabera, uholdeek eragindako kalteen maila globalean 
atzemandako joerak kontuan hartuta, etorkizunean kalte potentzialak konstante mantentzea 
edo areagotzea gerta daiteke. 

Klima-aldaketak demarkazioaren uholde-arriskugarritasunean izan dezakeen eragina 
zehatzago aztertzeko, 6. kapitulura jotzea gomendatzen da. Gai hori sakonago aztertzen da 
bertan, eskala orokorretik demarkazioaren eskalara. 

Atal honetan, demarkazioaren esparruan indarrean dauden klima-aldaketara egokitzeko 
planak eztabaidatuko dira. Plan horien arabera, uholde-arriskua da egokitzapen-estrategiak 
behar izatea eragiten duen fenomeno nagusietako bat. Lehenik eta behin, estatu-mailako 
2021-2030eko Klima-aldaketara Egokitzeko Plan Nazionala deskribatzen da. Bigarrenik, 
Euskadiko eta Nafarroako egokitzapen-planak deskribatzen dira, bi autonomia-erkidegoetako 
lurralde-eremuetan aplikatzen direnak. Azkenik, komeni da aipatzea Klima-aldaketari eta 
energia-trantsizioari buruzko maiatzaren 20ko 7/2021 Legea, 19. artikuluan klima-aldaketa 
uraren planifikazioan eta kudeaketan sartzeari buruzko zenbait ohar ezartzen dituena. Era 
berean, lege honen 20. artikuluan itsas-lehorreko jabari publikoaren plangintzari eta 
kudeaketari buruzko zenbait gogoeta ezartzen dira, Espainiako Kostaldea Klima Aldaketaren 
ondorioetara Egokitzeko Estrategian jasotako gidalerro eta neurrietara egokitzeko beharra 
barne. 

Uholde-arriskuari dagokionez, lege berriak ezartzen du plangintzak kontuan hartu behar 
dituela muturreko fenomenoen maiztasun- eta intentsitate-aldaketen ondoriozko arriskuak, 
uraldiak eta klima-aldaketarekin lotutako itsas mailaren igoera barne. Uholde-arriskua 
kudeatzeko planei dagokienez, arauak adierazten du uraldien kontrolerako neurriak hartu 
behar direla kontuan, ura eta basoa zuzentzeko eta higadura prebenitzeko jarduketen bidez. 

1.4.1 2021-2030eko Klima-aldaketara Egokitzeko Plan Nazionala (KAEPN) 

Klima-aldaketara Egokitzeko Plan Nazionala (KAEPN) administrazio publikoen arteko 
koordinaziorako esparrua da, klima-aldaketarekiko eraginak, kalteberatasuna eta 
egokitzapena ebaluatzeko.  

Haren helburu nagusia da Espainian klima-aldaketaren ondorioen aurrean ekintza koordinatu 
eta koherentea sustatzea, klima-aldaketaren egungo eta etorkizuneko kalteak saihesteko edo 
murrizteko eta ekonomia eta gizarte erresilienteagoak eraikitzeko. Berariazko helburuen 
artean honako hauek daude:  

 Klimaren behaketa sistematikoa indartzea, Espainiarako klima-aldaketako proiekzio 
erregionalizatuak egitea eta eguneratzea eta zerbitzu klimatikoak garatzea. 

 Espainian inpaktuei, arriskuei eta egokitzapenari buruzko ezagutza sortzeko prozesu 
jarraitua eta metakorra sustatzea, eta ezagutza hori gizarteari helaraztea erraztea, 
klima-aldaketak izan ditzakeen eraginak aztertzeko metodologiak eta tresnak garatuz. 

 Egokitzeko gaitasunak eskuratzea eta indartzea sustatzea. 
 Klima-aldaketak Espainian dituen arrisku nagusiak identifikatzea, haien izaera, premia 

eta tamaina kontuan hartuta, eta dagozkien egokitze-neurrien definizioa eta aplikazioa 
sustatzea eta babestea. 

 Egokitzapena politika publikoetan integratzea. 
 Interesa duten eragile guztien parte-hartzea sustatzea, administrazioarena, sektore 

pribatuarena, gizarte-erakundeena eta, oro har, herritarrena, klima-aldaketak 
eragindako arriskuen aurrean erantzunak eraikitzen aktiboki lagundu dezaten. 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 14 

 

 Koordinazio administratiboa bermatzea eta egokitzapenaren arloko gobernantza 
indartzea. 

 Europan eta nazioartean hartutako konpromisoak betetzea eta garatzea Espainian. 
 Egokitzapen-politiken eta neurrien jarraipena eta ebaluazioa sustatzea. 

Klima-aldaketara Egokitzeko lehen Plan Nazionala (KAEPN-1) 2006-2020 aldian egon da 
indarrean. Bigarren zikloan, 2021-2030eko Klima-aldaketara Egokitzeko Plan Nazionala 
(KAEPN-2) izan da Ministroen Kontseiluak 2020ko urtarrilean hartutako konpromisoetako bat. 
Energiaren eta klimaren arloko esparru estrategikoaren parte dira, besteak beste, honako 
tresna hauek: Klima-aldaketaren eta Energia-trantsizioaren Lege Proiektua, 2050ean 
ekonomia moderno, lehiakor eta klimaren aldetik neutroa izateko epe luzeko Estrategia, 2021-
2030eko Energia eta Klimaren Plan Nazional Integratua eta Bidezko Trantsizio Estrategia. 

Lehenengo KAEPN sakon ebaluatu ondoren, KAEPN-2 planak landutako gaiak, inplikatutako 
eragileak eta helburuen anbizioa zabaltzen ditu. Lehen aldiz, helburu estrategikoak ezarri dira, 
eta klima-aldaketarekiko eraginak eta egokitzapena adierazteko sistema bat definitu da, eta 
arrisku-txostenak ere egin dira. Horrela, arriskuak, horien erantzunak eta horien 
eraginkortasunaren jarraipena sistematizatzen dira.  

Plan honek egokitzapenaren arloko ekimen eraginkorrak definitzen eta garatzen laguntzen 
duten lau osagai estrategiko ere identifikatzen ditu: ezagutza sortzea, egokitzapena plan, 
programa eta araudi sektorialetan integratzea, eragileak mobilizatzea eta jarraipena eta 
ebaluazioa egitea.  

Egokitze-jarduerak hainbat eremutan integratzeko, KAEPN-2 planak 18 lan-eremu definitzen 
ditu, eta horietako bakoitzerako helburuak zehazten ditu, horien artean “ura eta baliabide 
hidrikoak” izenekoa.  

Horietako bakoitzerako, helburuak lortzeko egin beharreko lana zehazten duten ekintza-ildoak 
identifikatzen dira. Ekintza-ildo horiek fitxa gisa aurkezten dira. Fitxa horietan, interesaren 
justifikazio eta orientazioari buruzko deskribapen laburrak azaltzen dira. Horrez gain, 
Administrazioko sail nagusietako batzuk ere identifikatzen dira, haiek garatzeko ardura 
dutenak edo laguntzaileak, eta adierazleak definitzen dira, ezarritako ildoen betetze-mailaren 
ebaluazioa errazteko.  

Egokitzapenaren arloko ekintzarako KAEPN-2 planaren osagai estrategikoetako bat 
proposamenak plan, programa eta araudi sektorialetan integratzea da. Uholdeen arloan 
egokitzapen-ikuspegia txertatzeko edo indartzeko eguneratu nahi diren estrategia eta planen 
artean, arroko plan hidrologikoak eta uholde-arriskua kudeatzeko planak daude, besteak 
beste, urarekin lotutako planak.  

KAEPN-2 planaren koordinazioa Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako 
Ministerioko Klima-aldaketaren Espainiako Bulegoaren (OECC) ardura da, baina hura 
definitzea, garatzea eta ebaluatzea talde-lana da. Egokitzapen-gaietan koordinazioa, 
aholkularitza eta parte-hartzea errazte aldera, KAEPNak maila desberdinetako berariazko foro 
egonkorrak aurreikusten ditu. Horietako bat Espainiako uholde-lantaldea da, erakundeen 
arteko koordinazioa indartzen duena eta gizarte-eragileekiko parte-hartzea eta lankidetza 
nahiz aholkularitza eta truke tekniko eta zientifikoa errazten dituena.  

Klima-aldaketara egokitzeko ekintzen izaera desberdinaren eta kudeaketa publikoan dauden 
arlo ugarien ondorioz, ekintza-ildoak finantzatzeko iturriak ere askotarikoak dira. Europako 
tresnez gain (EGEF, LGENF, LIFE programak, etab.), funts nazionalak (PIMA Adapta eta 
aurrekontu sektorialak) eta finantziazio pribatua ere badaude.  
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Azkenik, KAEPN-2 planak informazio- eta jarraipen-tresnak indartzen ditu; izan ere, ekintza 
klimatikoan gardentasuna eta informazioa eskuratzea funtsezkoak dira klima-aldaketara 
egokitzeko parte-hartze handiagoa izateko. Horren ondorioz, KAEPN-2 planak 
egokitzapenaren eta inpaktuen jarraipenaren arloan prestatutako informazioa emango du, 
hainbat tresna osagarriren bidez: jadanik definitutako txosten eta adierazleak, Espainian 
Klima-aldaketara Egokitzeko Plataforma (AdaptteCCa), Klima-aldaketaren Espainiako 
Bulegoak informazioaren arloan dituen betebeharrez gain.  

1.4.2 KLIMA 2050 – 2050erako Klima-aldaketaren Euskadiko Estrategia 

2050erako Klima-aldaketaren Euskadiko Estrategiak (KLIMA 2050) onartzen du arrisku 
naturalak, eta, bereziki, uholde-arriskua, mehatxu nagusietako bat direla EAEaren lurralde-
eremuan, klima-aldaketaren etorkizuneko testuinguru batean. Uholde-arriskura egokitzeko 
KLIMA 2050 estrategiak hartutako ikuspegia bi jarduera-ildotan oinarritzen da: 

 klima-aldaketarekiko erresilientzia duen hiri-egitura trinkoa eta erabilerekiko mistoa 
bultzatzea; 

 kalteberatasun-azterketa eta klima-aldaketarako egokitzapena lurralde-estrategian 
integratzea. 

KLIMA 2050 estrategiak, klima-aldaketaren testuinguruan, uholde-arriskua kudeatzeko EAEn 
dauden tresnen garrantzia nabarmentzen du. Alde horretatik, EAEko lurraldeari eragiten 
dioten UAKPek eta Euskadiko Uholde-arriskuari aurre egiteko Larrialdietarako Plan Bereziak 
(ikus 9. kapitulua) uholde-arriskuaren kudeaketa integralerako funtsezko tresna gisa duten 
garrantzia azpimarratzen du. 

1.4.3 2017-2030-2050erako Nafarroako Klima-aldaketaren Ibilbide Orria 

Nafarroako Foru Komunitatea Klima-aldaketaren aurkako Estrategia prestatzen ari da, 
Europar Batasunaren 20/20/20 Estrategiaren printzipioei jarraituz. Estrategia hori egin 
aurretik, 2018ko martxoan, 2017-2030-2050erako Nafarroako Klima-aldaketaren Ibilbide Orria 
aurkeztu zen, sektore kalteberenak arintzeko eta egokitzeko funtsezko helburuak zehazten 
dituena. 

Ibilbide Orri honek uholdeak identifikatzen ditu klima-aldaketaren egoera batean aldaketak 
izan ditzakeen arrisku-eragile nagusietako bat bezala. Arrisku horri aurre egiteko, 
dokumentuak egokitzapen-neurri batzuk proposatzen ditu, besteak beste: 

 Toki entitateetan uholdeen aurreko autobabeserako planak sustatzea. 
 Ibaien espazioa berreskuratzeko aurreproiektuak/proiektuak idaztea, uholdeen eragina 

kontserbatzeko eta murrizteko estrategia gisa. 
 Uholdeetako uren aldi baterako biltegiratzeko eremuak identifikatu eta definitzea, aldi 

baterako ekitaldietan erabili ahal izateko. 
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2 Lurralde-esparrua 

Kapitulu honetan, Kantauri EDHren Espainiako aldearen UAKP garatzen den eremua 
deskribatzen da. Lehenengo zatian demarkazioaren ezaugarri fisiko eta klimatikoak 
deskribatzen dira. Bigarren zatian, eremu geografiko honetako agintari eskudunak 
deskribatzen dira. 

2.1 Demarkazio hidrografikoaren deskribapen orokorra 

Atal honetan Kantauri EDHren deskribapen labur bat egiten da. Indarrean dagoen plan 
hidrologikoaren Memorian deskribapen xeheagoa aurki daiteke.  

 
5. irudia.- Kantauri EDHren lurralde esparrua 

Lurralde eta administrazio esparrua 

Kantauri EDHren lurralde eremua otsailaren 2ko 125/2007 Errege Dekretua aldatzen duen 
urtarrilaren 14ko 29/2011 Errege Dekretuaren lehen artikuluan zehaztuta dago. 
Demarkazioaren ezaugarri nagusiak taula honetan jasotzen dira: 

KANTAURI EKIALDEKO DEMARKAZIOAREN ADMINISTRAZIO ESPARRUA 

Arroa  

Kantauri itsasora isurtzen duten guztiak Barbadunen arrotik 
Oiartzunen arroraino, La Sequilla errekaren arrotik Barbadun 
ibaiarenera bitarteko erkidegoen arteko arroa barne, bai eta 
horien trantsizioko eta kostaldeko ur guztiak ere, eta Bidasoa, 
Errobi eta Urdazuri ibaien arroen espainiar lurraldea, horien 
trantsizioko urak barne. 

Demarkazioaren hedadura, 
guztira 

7.630 km2 

Espainiako aldearen hedadura 6.391 km2 

Espainiako alde kontinentalaren 
hedadura 

5.812 km2 

Espainiako aldeko biztanleria 
2019/1/1ean 

1.923.437 biztanle 
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KANTAURI EKIALDEKO DEMARKAZIOAREN ADMINISTRAZIO ESPARRUA 

Populazio-dentsitatea 330,9 biztanle/km2 

Eskumen eremuak  

(alde kontinentala) 

Estatuaren eskumeneko eremua: 3.523 km2 

Euskadiko eskumenen esparrua: 2.289 km2 

Esparrua osatzen duten 
autonomia erkidegoak 

Euskadi (lurraldearen %75,2 eta biztanleen %98,4) 

Nafarroa (lurraldearen %19,9 eta biztanleen %1,4) 

Gaztela eta Leon (lurraldearen %4,9 eta biztanleen %0,2) 

50.000 biztanletik gorako 
herriguneak 

Bilbo (343.430), Donostia (181.652), 

Barakaldo (98.497), Getxo (77.088), Irun (59.899) 

Udalerri kopurua 240 

Nazioarteko lurralde-eremua 
partekatzen duten herrialdeak 

Espainia (lurraldearen %83) 

Frantzia (lurraldearen %13) 

2. taula.- Demarkazioaren administrazio esparrua 

Demarkazioak Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen eremu bat hartzen du, Uraren 
Euskal Agentziak gauzatzen dituen eskumenei dagokiena, eta Estatuaren eskumen eremu 
bat, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren bitartez gauzatzen diren eskumenena. 

 
6. irudia.- Demakazioaren eskumen eremuak 

Ondoren, Demarkazioan sartzen diren arroak zerrendatzen dira, eskumen eremuaren arabera 
zatituta: 

Ustiapen sistema 
Erkidegoen arteko 

eremua (km2) 

Erkidego barruko 

eremua (km2) 
Kantauri EDHren 

eremua (km2) 

Barbadun -- 134,5 134,5 

Ibaizabal 1589,2 225,0 1814,2 

Butroe -- 236,5 236,5 
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Ustiapen sistema 
Erkidegoen arteko 

eremua (km2) 

Erkidego barruko 

eremua (km2) 
Kantauri EDHren 

eremua (km2) 

Oka -- 219,6 219,6 

Lea -- 128,0 128,0 

Artibai -- 109,9 109,9 

Deba -- 555,4 555,4 

Urola -- 349,7 349,7 

Oria 820,3 92,5 912,8 

Urumea 245,8 56,3 302,1 

Oiartzun -- 93,5 93,5 

Bidasoa 679,6 71,4 751,0 

Errobi 121,4 -- 121,4 

Urdazuri 70,7 -- 70,7 

3. taula.- Kantauri EDHren ustiapen sistemen azalerak eskumen eremuen arabera 

Nabarmendu egin behar da demarkazioan Frantziarekin batera ditugula arro batzuk: Bidasoa, 
Errobi eta Urdazuri (Pirinioetako ibaiak). 

 
7. irudia.- Demarkazioaren arro hidrografikoak 

Bidasoaren arroa ia oso-osorik espainiar lurraldean dago. Espainiako aldeak 751 km2 ditu eta 
Frantziakoak gutxi gorabehera 25 km2, hau da, arro guztiaren % 3 edo. 

Bestalde, Urdazuriren arroa ia osorik frantziar lurraldean dago. 373,6 km2-ko azalera du, 
horietatik de 70,7 km2 (ia % 12) Espainiaren mendean eta 302,9 km2 frantziar lurraldean. 

Azkenik, Errobiren arroa ere batez ere frantziar lurraldean dago. 1.032,8 km2-ko azalera du, 
horietatik 121,4 km2 (ia % 19) Espainiako aldeari dagozkio eta Frantziako aldeari 911,4 km2 
(% 81). 
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Sare hidrografikoaren karakterizazioa 

Demarkazioak arro independente batzuk ditu, horietako gehienek azalera gutxiko isurialdea 
dute, eta horien ezaugarri nagusia isurialdeen banalerroa itsasotik hurbil dagoela da, 30 eta 
80 km bitartean. Horren ibilbide laburretan ibai sareak ez dira luzera handiak izatera heldu, 
iturburuetatik itsasoraino jaisten diren ibaibideetan egituratzen dira eta horietara garrantzi 
gutxiagoko eta normalean uhar izaerako beste ibaiadar txikiagoak doaz. Azken batean, 
esparru honetan sartzen diren arroek, oro har, azalera txikiak dituzte. 

Hala ere, luzera urria izan arren, ibai emaritsu samarrak dira, urteko batez besteko emaria 
kontuan hartuta, itsas haizeetara eta bereziki euri-ekarle diren ipar-mendebaldekoetara 
zabalik dagoenez, penintsularen iparralde guztiak jasotzen dituen prezipitazio ugariak 
jasotzen baititu. 

Demarkazioaren esparruko ibai nagusiak, sartaldetik sortaldera, hauek dira: Barbadun, 
Ibaizabal (eta bere ibaiadar diren Nerbioi eta Cadagua), Butroe, Oka, Lea, Artibai, Deba, Urola, 
Oria, Urumea, Oiartzun eta Bidasoa. Ibai horiei Frantziarekin batera ditugun Errobi eta 
Urdazuri ibaien iturburuak gehitu behar zaizkie. 

Azkenik, estuarioen ezaugarria estuak eta luzaranak izatea da, eta neurri handi batean 
ibaiaren dinamikak baldintzatutako morfologia dute. Luzeena Ibaizabalena da, 22 km-ko luzera 
baitu, eta hurrengo Bidasoa eta Oka dira 15,8 eta 12,2 km-ko luzerak baitituzte, hurrenez 
hurren. Hurrengo irudian Kantauri EDHren ibai nagusiak erakusten dira. 

 
8. irudia.- Kantauri EDHren ibai nagusiak 

Karakterizazio plubiometrikoa 

Prezipitazioak ugariak dira urte guztian zehar, gehien azaroan, abenduan, urtarrilean eta 
otsailean izaten dira eta gutxien ekainean, uztailean eta abuztuan. Horien balioak gehieneko 
2.500 mm/urteko eta gutxieneko 750 mm/urteko batez besteko balioen artean daude, eta 
batez bestekoa 1.600 mm/urteko da. Elur formako prezipitazioak batez ere arroburuetan izaten 
dira, eta ugariago gertatzen dira negu sasoian lekurik garaienetan. 

Hurrengo mapan, Kantauri EDHko urteko batez besteko balio totalen banaketa espaziala 
erakusten da. Ikus daitekeenez, orografiaren arabera, euriaren banaketa aldatu egiten da 
tokian-tokian, eragin handia baitu tokiko mailan, eta alde handiak daude demarkazioaren 
mendebaldeko eta ekialdeko aldeen artean. 
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9. irudia.- Urteko batez besteko prezipitazioaren (mm/urte) banaketa espaziala demarkazio hidrografikoan. Iturria: Kantauri EDHko PH. 

Ur masen karakterizazioa  

Demarkazio hidrografikoko lurrazaleko ur masak ibai, aintzira, trantsizioko ur eta kostaldeko 
ur kategorietan sailkatzen dira. Horien izaeraren arabera, naturalak, artifizialak edo oso 
eraldatuak izateko hautagai gisa sailkatu ahal izango dira, baldin eta, eraldaketa 
hidromorfologiko bategatik, aurretiaz zegoen ur masa batek (oso eraldatua) edo ur masa sortu 
berri batek (artifiziala) bere izaeran aldaketa bat jasaten badu, eta aldaketa horren ondorioz 
ezinezkoa bada UEZaren egoera ekologiko onaren helburua lortzea, ingurumenari kalte 
handiagoa egin gabe edo kostu proportzio gabeak izan gabe. Ur masa oso eraldatu edo 
artifizialen kasu horietan, potentzial ekologikoan oinarrituta ebaluatuko da egoera, ez 
lurrazaleko ur masa naturalen erreferentziazko baldintzetan oinarrituta. 

Indarrean dagoen plan hidrologikoan ezarritakoarekin bat etorrita eta Kantauri EDHren Plan 
Hidrologikoaren prozesuaren esparruan egin den demarkazioari buruzko Azterketa 
Orokorrean jasotzen den eguneratzearen arabera, ur masa hauek daude: 

Ur masak Izaera 
Kategoria Masa 

kopurua 
guztira Ibaia Aintzira Trantsiziokoa Kostaldekoa 

Lurrazalekoak 

Naturalak 88 1 10 4 

160 

Artifizialak - 2 - - 

Oso 
eraldatuak 21 10 4 - 

GUZTIRA 109 13 14 4 

 

Lurpekoak 20 

4. taula.- Demarkazioaren Plan Hidrologikoa berrikusteko kontuan hartu diren ur masen kopurua, izaeraren eta kategoriaren arabera 

2.2 Demarkazioko agintari eskudunak 

Uholde-arriskuak ebaluatzeari eta kudeatzeari buruzko uztailaren 9ko 903/2010 Errege 
Dekretuaren eranskinaren II A atalak adierazten du, uholde-arriskua Kudeatzeko Planaren 
gauzatzea deskribatzean, plan horren gutxieneko edukiaren artean agintari eskudunen 
zerrenda egon behar dela. Jarraian, Uholdeei buruzko Zuzentaraua ezartzeko demarkazioko 
agintari arduradunen zerrendaren laburpena egiten da (ikus 6. eranskina deskribapen 
zehatzagoa izateko):  

 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 21 

 

1) Plangintza hidrologikoarekin eta uraren kudeaketarekin lotutako agintariak 

a) Estatuko Administrazio Orokorraren eskumeneko demarkazioaren esparrua 

 Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako Ministerioa (MITECO edo MITERD) 

o Uraren Zuzendaritza Nagusia (Ingurumenaren Estatu Idazkaritzaren 
mendekoa) 

o Zuzendaritza Nagusi honen mende dago Kantauriko Konfederazio 
Hidrografikoa (KKH) erakunde autonomoa, UAKP egiteaz eta horren jarraipena 
eta berrikuspena egiteaz arduratzen dena. 

 Agintari Eskudunen Batzordea (AEB). Erkidegoen arteko arroak dituzten 
demarkazioetan sortzen da, ura babesteko arauak aplikatzeko lankidetza egokia 
bermatzeko organo gisa. 

 Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Estatuko eskumen-esparruko Uraren 
Kontseilua. 

b) Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen esparrua (Euskadiko barne-arroak) 

 Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila. 

o Sail honi atxikita dago Uraren Euskal Agentzia.  

 Administrazio Eskudunen Batzordearen figura Uraren Euskal Agentziako kide anitzeko 
organoek hartzen dute, behin-behinekoz, batez ere Erabiltzaileen Batzarrak. 

c) Bi eskumenen arteko koordinazioa:  

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eta Uraren Euskal Agentziaren arteko lankidetza-
hitzarmena dela eta, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko uraren plangintza eta 
kudeaketa koordinatzeko, Kide anitzeko Koordinaziorako Organo bat sortzen da, Estatuko 
Administrazio Orokorraren ordezkariak dituena: Euskadi, Nafarroa eta Gaztela eta Leon, eta 
toki erakundeenak.  

Gainera, Koordinazio-batzorde tekniko bat sortzen da, Kide anitzeko Koordinazio Organoari 
laguntza tekniko eta administratiboa emateko eginkizunekin.  

2) Beste agintari batzuk 

Aurreko atalean aipatutako uren arloan eskumenak dituzten agintariez gain, 903/2010 Errege 
Dekretuak Babes Zibileko agintariak barne hartzen ditu eginkizun nabarmen batekin. Era 
berean, eta Plan honetako Neurrien Programaren edukiarekin bat etorriz, beste agintari 
eskudun hauek ere sartzen dira, dauden arriskuak murrizteko ekintza jakin batzuk gauzatzeko 
erantzukizuna dutenak:  

a) Estatu maila  

 Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako Ministerioko Uraren Zuzendaritza 
Nagusia. 

 Zientzia eta Berrikuntza Ministerioko Ikerketarako Idazkaritza Nagusia eta 
Berrikuntzako Idazkaritza Nagusia.  

 Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioko Arkitektura, Etxebizitza eta Lurzoru 
Zuzendaritza Nagusia. 

 Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako Ministerioko Landa Garapeneko, 
Berrikuntzako eta Baso Politikako Zuzendaritza Nagusia.  

 Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioko Azpiegituren Idazkaritza Nagusia.  
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 Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako Ministerioko Estatuaren 
Meteorologia Agentzia. 

 Barne Arazoetako Ministerioko Babes Zibilaren eta Larrialdien Zuzendaritza Nagusia.  

 Trantsizio Ekologiko eta Erronka Demografikorako Ministerioko Kostaren eta 
Itsasoaren Zuzendaritza Nagusia. 

 Larrialdi Unitate Militarra (UME). 

 Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoa (AKP). 
 Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundea (ENESA). 

b) Autonomia erkidegoaren maila  

 Eusko Jaurlaritzako Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila.  

 Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 
Saila. 

 Nafarroako Gobernuko Lurraldearen Antolamendua, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu 
Estrategikoen Saileko Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzaren Zuzendaritza 
Nagusia.  

 Gaztela eta Leongo Gobernuko Sustapen eta Ingurumen Saileko Etxebizitza, 
Arkitektura eta Hirigintzaren Zuzendaritza Nagusia. 

 Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoko Gardentasun, Lurraldearen Antolamendu 
eta Kanpo Harremanetarako Saileko Lurraldearen Antolamendu eta Plangintzaren 
Zuzendaritza Nagusia. 

 Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoko Sustapen eta Ingurumen Saileko Natur 
Ondarearen eta Baso Politikaren Zuzendaritza Nagusia. 

 Nafarroako Gobernuko Barne Zuzendaritza Nagusiko Babes Zibilaren eta 
Larrialdietako Zerbitzua.  

 Gaztela eta Leongo Gobernuko Sustapen eta Ingurumen Saileko Babes Zibilaren 
Agentzia. 

 Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Saila.  
 Nafarroako Gobernuko Ingurumen Zuzendaritza Nagusia. 

c) Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 

d) Udal maila: Udalak eta udalerrien federazioak 

3) Frantzia  

 Ekologia, Garapen Jasangarria, Garraioak eta Etxebizitza Ministerioa. 
o Ingurumen, Antolamendu eta Etxebizitza Zuzendaritza (DREAL). 
o Lurralde eta Itsas Zuzendaritza Saila (DDTM). Eskumenak ur zaintzaren arloan. 

 Estatuaren parte-hartzeko beste erakunde batzuk:  
o Adour Garona uraren agentzia. 
o Biodibertsitaterako Frantziako Bulegoa (OFB). 
o Eskualdeko Osasun Agentzia (ARS). 

 Adur Garona uraren agentzia. 
 Arroko koordinatzailearen prefektua. 
 Pirinio Atlantikoetako Kontseilu Nagusia. 
 Toki entitateak: 

o CCSPB (Euskadiko Hegoaldeko Udalerrien Mankomunitatea). 
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3 Plana egiteko eta onartzeko prozesua 

Kapitulu honetan UAKP egiteko eta onartzeko prozesua deskribatzen da. Aurreko kapituluan 
aipatu den bezala, Kantauri EDH lurralde-esparru mistoa da, bi eskumen-eremu dituelako: 
batetik, erkidegoen arteko arroak, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren bidez estatuaren 
eskumenekoak direnak, eta, bestetik, Euskadiko barne-arroak (erkidego barneko arroak), uren 
arloko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoan duena, Uraren Euskal Agentziaren bidez.  
Hori dela eta, plana prestatu, izapidetu eta onesteko prozesuak zenbait berezitasun ditu eremu 
bakoitzean, nahiz eta prozedura osoa bi administrazio eskudunek koordinatuta egiten den. 
Ondoko taulak demarkazioko bi eskumen-esparruetarako prozesu hori laburbiltzen du: 

ERKIDEGOEN ARTEKO ARROAK ERKIDEGO BARNEKO ARROAK 

Helburuen definizioa: Dagokion eremu geografikoan uholde-arriskua kudeatzeko 
helburuak zehaztea da UAKP egiteko lehen pausoa. Demarkazio osoa izan daiteke, eta, 
beste batzuetan, Uholde-arrisku Handiko Eremuak. Helburu hauen definizioa, 903/2010 
Errege Dekretuaren 11.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, administrazio hidraulikoei 
dagozkie, bai eta Kostaren eta Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Nagusiari eta 
Babes Zibileko agintaritzei ere. 

UAKPren proiektua egitea: Hurrengo urratsa Plana osatzen duten dokumentuen 
proposamena prestatzea da. 903/2010 Errege Dekretuaren Eranskinak plan horien edukia 
definitzen du lehenengo atalean. Eduki horrek, alde batetik, problematikari eta eskura 
dauden baliabideei buruzko eduki generiko batzuk ditu (UAAEren eta ARUAMen ondorioak, 
helburuak, ingurumen-irizpideak, babes zibileko planak eta neurketarako eta alerta 
hidrometeorologikorako bitartekoak). Bestalde, Planak Neurrien Programa bat ere badu, 
proposatzen diren kudeaketa neurri guztiak biltzen dituena. 

Neurrien Programa: Neurrien Programa egiteko eta berrikusteko ardura duten 
administrazioek egin behar dute, eta administrazio horiek beren eskumenen esparruan 
onartu behar dituzte. Arroko erakundeek (KKH eta URA), parte hartzeko kide anitzeko 
organoekin (Agintari Eskudunen Batzordea eta Erabiltzaileen Batzarra) eta Babes Zibileko 
agintariekin lankidetzan, Planetan sartzen dituzte kasuan kasuko administrazio eskudunek 
prestatutako Neurrien Programak, koordinazio egokia bermatuz. 

Informazio publikoa: KKHk jendaurrean jarri 
du UAKPren proiektua, erkidegoen arteko 
esparruan, hiru hilabetez. Jendaurrean jarri 
ondoren, jasotako iradokizunak eta oharrak 
aztertu eta prozesuaren emaitzak UAKPren 
dokumentuetan sartzen dira. Era berean, 
UAKPean sartzen dira Ingurumen Ebaluazio 
Estrategikoaren prozesuaren ondorioak, 
erkidegoen arteko esparrurako. 

Informazio publikoa: URA erakundeak 
jendaurrean jarri du UAKPren proiektua, 
erkidego barruko esparruan, hiru hilabetez. 
Jendaurrean jarri ondoren, jasotako 
iradokizunak eta oharrak aztertu eta 
prozesuaren emaitzak UAKPren 
dokumentuetan sartzen dira. Era berean, 
UAKPean sartzen dira Ingurumen 
Ebaluazio Estrategikoaren prozesuaren 
ondorioak, erkidego barruko esparrurako. 

Adostasun txostenak: KKHk derrigorrezko 
txostena eskatzen dio UAKPren inguruan, 
erkidegoen arteko esparruan: 
 
-Agintari Eskudunen Batzordea 

Adostasun txostenak: URAk 
derrigorrezko txostenak eskatzen dizkio 
UAKPren inguruan, erkidego barruko 
esparruan: 
 
-Erabiltzaileen Batzarra 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 24 

 

ERKIDEGOEN ARTEKO ARROAK ERKIDEGO BARNEKO ARROAK 

-Euskadiko Lurralde Antolamendurako 
Batzordea 
-Euskadiko Babes Zibileko Batzordea 
-Euskadiko Uraren Kontseilua 

Integrazio harmonikoa: Demarkazioko Kide anitzeko Koordinazio Organoak harmonikoki 
integratzen ditu erkidegoen arteko eta erkidego barneko esparruetako dokumentuak, 
demarkazio osoko UAKP egiteko. 

Agiriak Ministeriora igortzea: Kide anitzeko Koordinazio Organoak ingurumeneko 
eskumenak dituen Ministerioari igortzen dizkio (gaur egun, Trantsizio Ekologikorako eta 
Erronka Demografikorako Ministerioa). 

Derrigorrezko txostenak UAKP osoaren inguruan: Ministerioak derrigorrezko txostenak 
biltzen ditu UAKP osoaren inguruan: 
-Uraren Kontseilu Nazionala 
-Babes Zibileko Batzorde Nazionala 

Azkenik, arroko erakundeek Estatuko Gobernuari helarazten diote Plana, Barne Arazo eta 
Ingurumen gaietan eskumena duten ministerioek proposatuta. 

3.1 Planaren ingurumen-ebaluazioaren laburpena 

Ingurumen ebaluazio estrategikoaren helburua ingurumen gorabeherak berariazko plan eta 
programetan integratzea da. Prozedura honen bidez jarduera batzuei elkarturik agertzen diren 
ingurumenerako eragin negatiboak jarduerak aurrera eraman aurreko fasean saihestu nahi 
dira, edo gutxienez zuzendu. Bestela esanda, prozedura honen bidez planifikazio 
sektorialaren kontrola egiten da, ingurumen-alderdiak kontuan har daitezen. 

UAKP ingurumen-ebaluazio estrategikoko prozedura baten mende jartzeko beharra arau 
hauetan dago jasota: 

 Europako araudia: 
o Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2001/42/EE Zuzentaraua, 2011ko 

ekainaren 27koa, plan eta programa jakin batzuek ingurumenean duten 
eraginaren ebaluazioari buruzkoa. 

 Estatuko araudia: 
o 21/2013 Legea, abenduaren 9koa, ingurumen ebaluazioari buruzkoa. 

 Araudi autonomikoa (EAE): 
o 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskadiko ingurugiroa babesteko legea. 
o 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren 

gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena. 

Bai UAKPren berrikuspenak bai PHaren berrikuspenak aplikatu beharreko araudiak begiz 
jotzen dituen ezaugarriak dituzte, hau da, publikoak dira, lege xedapenek eskatzen dute 
lantzea eta onartzea, jarduera konkretuetara bideratuko diren estrategia multzo bat osatzen 
dute, ingurumenean eragin potentzialak dituzte eta abar, eta horregatik horien ingurumen 
ebaluazio estrategikoa egin behar da. Bestalde, uztailaren 9ko 903/2010 Dekretuaren 13.6 
artikuluan eta Plangintza Hidrologikoaren Erregelamenduaren 71.6 artikuluan jasota dago, 
hurrenez hurren, UAKPren eta Plan Hidrologikoaren berrazterketaren eginbehar hori. 
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Formalki, Kantauri EDHren UAKPren ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozedura 
paraleloki egiten da erkidegoen arteko arroen eta barneko arroen esparrurako. Alde nagusia 
da erkidegoen arteko arroen esparruan Estatuko araudia aplikatzen dela, eta erkidego 
barneko esparruan, berriz, EAEko araudi autonomikoa ere aplikatzen dela. Praktikan, bi 
prozedurak baliokideak dira eta ingurumen-ebaluazio estrategikoaren helburuak betetzen 
dituzte. Bi prozeduren arteko desberdintasun nagusiak nomenklaturan eta esku hartzen duten 
administrazioetan daude. Ondoko taulan bi esparruetarako ingurumen-ebaluazio 
estrategikoaren prozedura laburbiltzen da: 

ERKIDEGOEN ARTEKO ARROAK ERKIDEGO BARNEKO ARROAK 

INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOAREN HASIERAKO DOKUMENTUA 

2020ko otsailaren 3an, Uraren 
Zuzendaritza Nagusiak (UZN), Organo 
Substantiboa (OS) den aldetik, KKHk 
sustatutako erkidegoen arteko arroen 
esparrurako Kantauri EDHren Espainiako 
aldearen UAKPren (2. zikloa) eta PHaren (3. 
zikloa) ingurumen-ebaluazio orokor, 
estrategikoa eta bateratua hasteko eskaera 
egin zuen, erkidegoen arteko gainerako 
demarkazio hidrografikoei dagozkien 
eskaerekin batera. 
 
2020ko martxoaren 6an, Ingurumen 
Organoak (IO) kontsulta egin zien 
eragindako administrazio publikoei eta 
interesa duten pertsonei bi planetan. 
Izapide hori erkidegoen arteko hamabi 
demarkazio hidrografikoen Plan 
guztietarako egin da, eta UZNak emandako 
dokumentazioa eskuragarri jarri da, 
ingurumen-ebaluazioari buruzko 21/2013 
Legearen 19. artikuluan xedatutakoarekin 
bat etorriz. Ildo horretatik, martxoaren 14ko 
463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren 
xedapen gehigarriaren eta haren luzapenen 
arabera, kontsulta horri erantzuteko 45 egun 
balioduneko hasierako epea aldi baterako 
etenda geratu zen 2020ko martxoaren 14tik 
ekainaren 1era.  
 
2020ko uztailaren 31n, Ingurumen 
Kalitatearen eta Ebaluazioaren Zuzendaritza 
Nagusiaren Ebazpena igorri zen, Kantauri 
Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 
Espainiako zatirako Ingurumen Azterketa 
Estrategikoaren Irismen-dokumentua (ID) 
onartzen duena, jasotako erantzunekin 
batera. Guztira 104 erakunde kontsultatu 
ziren Estatuko administrazioaren, 

2019ko urriaren 3an, URAk erkidego 
barruko arroen esparrurako Kantauri 
EDHren Plan Hidrologikoaren, Uholde-
arriskua Kudeatzeko Planen eta Alerta-
egoerako eta Balizko Lehortearen 
Jarduketarako Plan Bereziaren 
berrikuspenaren ohiko ingurumen-
ebaluazio estrategikoa hasteko eskatu 
zuen. Eskaerarekin batera, Planaren 
Hasierako dokumentu estrategikoa eta Gai 
Nagusien behin-behineko Eskema aurkeztu 
ziren. 
 
2019ko urriaren 23an, Ingurumen 
Administrazioko Zuzendaritzak Ingurumen 
ebaluazio estrategikoaren prozedura hasi 
zuen eta eragindako administrazio publikoei 
eta interesa duten pertsonei kontsultak 
egiteko tramitea egin zuen. 
 
Ingurumen-organoak, eragindako 
administrazio publikoei eta interesa duten 
pertsonei kontsultak egin ondoren, 
Ingurumen Administrazioko zuzendariaren 
2020ko urtarrilaren 22ko ebazpenaren 
bidez, Planaren Ingurumen Azterketa 
Estrategikoaren irismen-agiria egin zuen. 
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autonomia-erkidegoen, ikerketa-zentroen, 
erabiltzaile-elkarteen, ingurumen-elkarteen 
eta beste erakunde batzuen artean (IDren 
5.eranskina), eta horietatik 10 erakundek 
baino ez zituzten erantzunak eman (3 
erantzun epez kanpo eman ziren, baina 
kontuan hartu ziren). Frantziako 
Errepublikak ez du jakinarazpenik egin 
ebaluazio horretan parte hartzeko. 
 

INGURUMEN AZTERKETA ESTRATEGIKOA 

Une horretatik aurrera, Kantauriko 
Konfederazio Hidrografikoak Ingurumen 
Azterketa Estrategikoa (IAE) egin du, 
dokumentazioaren hasierako bertsioarekin 
batera (PH 3. zikloa eta UAKP 2. zikloa), 
Ekialdeko DHren erkidego arteko arroen 
eremuan, informazio publikoan jarri eta 
administrazio publiko eta pertsona 
interesdunek kontsultatu ahal izateko. 
 
2021eko ekainaren 22an argitaratu zen 
BOEn Uraren Zuzendaritza Nagusiaren 
iragarkia, dokumentu horien kontsulta 
publikoari hasiera ematen diona, eta 
administrazio publikoei eta interesdunei 
kontsulta 2021eko uztailaren 22tik 
abuztuaren 9ra bitartean egin zitzaien. 

Uraren Euskal Agentziak Ingurumen 
Azterketa Estrategikoa (IAE) egin zuen. 
Azterketa hori demarkazioaren erkidego 
barneko arroen esparruan jendaurrean 
jartzen den dokumentazioaren (UAKP, PH 
eta Lehorteen Plan Berezia) zati bat da. 
Administrazioei egindako kontsultetan 
bidalitako dokumentazioan ere badago IAE. 
 
EAEko barne arroen eremuan, kontsulta 
publikoko 3 hilabeteko epea Uraren Euskal 
Agentziako zuzendari nagusiaren 2021eko 
ekainaren 7ko Ebazpenarekin hasi zen. 

“Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Uholde Arriskua Kudeatzeko 
Planaren berrikuspen proiektuaren proposamena. 2022-2027 zikloa.” jendaurrean 
jartzeko izapidean 13 alegazio jaso dira UAKPren inguruan eta 7 alegazio IAEren 
inguruan. Alegazio horiek behar bezala aztertu, erantzun eta kontuan hartu dira uholde-
arriskua kudeatzeko planaren azken proposamena egitean. 

INGURUMEN ADIERAZPEN ESTRATEGIKOA 

Informazio publikoko prozesua amaitu 
ondoren, Kantauriko Konfederazio 
Hidrografikoak 2022ko maiatzaren 12an 
Ingurumen Azterketa Estrategikoa eta 
planaren azken proposamena bidali zizkion 
ingurumen-organoari erkidego arteko arroen 
eremuan.  
 
2022ko azaroan, ingurumen-organoak  
Ingurumen Adierazpen Estrategikoa egin 

Uraren Euskal Agentziak aurreko izapideen 
emaitzetara egokitu zituen UAKPren 
dokumentuak, eta espedienteko 
dokumentazio guztiarekin demarkazioko 
EAEko barne arroen eremurako Ingurumen 
Adierazpen Estrategikoa eskatu zen, 
2022ko uztailaren 4ko Ebazpenaren bidez 
(2022ko abuztuareko 24ko EHAA, 162. zk.). 
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zuen. Bertan, ingurumenaren babes-maila 
handia eta ingurumen-alderdien integrazio 
egokia ziurtatzeko azken zehaztapen, neurri 
eta baldintzak ezarri ziren. 
 
Egindako ebaluazioaren arabera, neurri 
hauek eragin nabarmenak izan ditzakete: 
 
Uholdeen prebentzio neurriak: 
- 13.04.02. Ibaibideak mantendu, 
kontserbatu eta hobetzeko programa. 
- 13.04.03. Itsasertza kontserbatzeko eta 
irisgarritasuna hobetzeko programa. 
 
Uholdeetatik babesteko neurriak: 
- 14.01.01. Basogintzaren lehengoratze 
hidrologikoa eta nekazaritzaren 
antolamendu hidrologikoa. 
- 14.01.02. Ibaien leheneratzea, neurriak 
ibilguetan eta uholde-lautadetan. 
- 14.02.02. Emariak erregulatzeko 
egiturazko neurriak: presak eraikitzea edo 
aldatzea uraldietatik babesteko. 
- 14.03.01. Azpiegitura linealen drainatzea 
hobetzea. 
- 14.03.02. Ubideetan, kostaldeko uretan eta 
uholdeak izateko arriskua duten eremuetan 
esku-hartze fisikoak eskatzen dituzten 
egiturazko neurriak: bideratzeak, dikeak, 
lubetak, dragatzeak, etab. 
 
Ingurumen Adierazpen Estrategikoaren 
emaitza gisa, UAKPeko dokumentuak 
egokitu dira, eragin esanguratsuak izan 
ditzaketen neurriei buruzko gogoetak 
kontuan izateko. 

EAEko barne arroen eremuari dagokion 
Ingurumen Adierazpen Estrategikoak 
nabarmentzen du aurreikusitako jarduketek 
ez dutela ingurumen-inpaktu negatiborik 
eragingo, Ingurumen Azterketa 
Estrategikoak ondorioztatzen duen bezala, 
eta, beraz, izapide honek ez du aldaketarik 
eragin UAKPren dokumentuetan eremu 
honetan. 

 

3.2 Koordinazioa plangintza hidrologikoaren prozesuarekin 

Uholdeei buruzko Zuzentarauaren arabera, arroko plan hidrologikoak eta uholde-arriskua 
kudeatzeko planak arroaren kudeaketa integratuaren elementuak dira. Horregatik da 
garrantzitsua bi prozesuen arteko koordinazioa, Uraren Esparru Zuzentarauak eta Uholdeei 
buruzko Zuzentarauak gidatuta, eta gainera, dagozkien plangintza-prozesuak egokituta 
daude. Uholde-arriskua Kudeatzeko Planen bigarren zikloa egiteko prozesuarekin batera, 
plangintza hidrologikoaren hirugarren zikloa prozesatzen ari da, eta bi planen onarpenarekin 
amaitzen da, denbora-epe berean. Hori dela eta, bi plangintza-prozesuen arteko koordinazioa 
ezinbestekoa da, dauden sinergiak aprobetxatuz eta ahultasunak minimizatuz. 
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Demarkazioaren Plan Hidrologikoa egin eta berrikusteko prozedura 2000ko urriaren 23ko 
Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2000/60/CE Zuzentarauan (UEZ) ezarritakoaren 
arabera arautzen da. Esparru horretan, plangintza hidrologikoa 6 urteko zikloetan garatzen 
den prozesu errepikakor bat da, ondoko irudian islatzen den bezala: 

 
10. irudia.- Plangintza hidrologikoaren prozesua 

Uraren Esparru Zuzentaraua eta Uholdeei buruzko Zuzentaraua harreman estua duten bi 
araudi dira, bai ikuspegi kontzeptualetik, bai garapenaren ikuspegitik. 2000. urtean onartutako 
Uraren Esparru Zuzentarauak esparru komuna ezartzen du uren politikaren esparruan; 
Zuzentarau honen helburu orokorren artean uholdeen eta lehorteen ondorioak arintzea dago. 
Uholdeei buruzko Zuzentarauak, 2007an emanak, zehaztasun handiagoz garatzen du helburu 
hori uholdeei dagokienez, UEZak ezarritako ingurumen-helburuak lortzearekin lotuta.  

2007/60/EE Zuzentarauaren (Uholdeei buruzko Zuzentaraua) 9. artikuluak honela 
deskribatzen du UEZarekiko koordinazioa: 

 Lehenengo arriskugarritasun eta uholde-arriskuaren mapak egitean eta horien 
berrikuspenak egitean, kontuan hartuko da mapa horietan dagoen informazioa 
2000/60/EE Zuzentarauarekin bat datorrela. Mapa horiek egin eta berrikusteko lanak 
koordinatu egingo dira, eta 2000/60/EE Zuzentarauaren 5. artikuluko 2. paragrafoan 
aurreikusitako berrikuspenetan sartu ahal izango dira. Bertan, honako hauek sartzen 
dira: 

a. Demarkazioaren ezaugarrien azterketa 

b. Giza jarduerak ur masen egoeran duen eraginaren azterketa 

c. Uraren erabileraren azterketa ekonomikoa 

 UAKPk arroko Plan Hidrologikoen berrikuspenekin koordinatuta prestatu eta 
berrikusiko dira, eta berrikuspen horietan integratu ahal izango dira. 

 Uholdeei buruzko Zuzentarauaren garapena osatzen duten dokumentuen parte-hartze 
aktiboa UEZ osatzen duten dokumentuen parte-hartze aktiboarekin koordinatuko da, 
dagokionaren arabera. 

Lehenengo puntuak lotura bat ezartzen du uholde-arriskugarritasun eta -arriskuaren mapetan 
eta UEZk demarkazio bakoitzaren ezaugarriei buruz egiten duen azterketaren artean. 
Estatuko araudira ekartzean, azterketa hori bat dator “Hasierako dokumentuak” izenekoekin. 
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Bigarren puntuak UAKPen prestaketa eta onespena PHekin lotzen ditu, eta bi planak 
integratzeko aukera planteatzen du. Azkenik, hirugarren puntuak, ahal den neurrian, bi planei 
lotutako parte-hartze aktiboko prozesuak integratzeko beharra ezartzen du. 

903/2010 Errege Dekretuak, Uholdeei buruzko Zuzentaraua estatuko ordenamendu juridikora 
ekartzen duenak, 14. artikuluan planen arteko koordinazioa aztertzen du hiru punturen bidez: 

 Plan Hidrologikoek uholdeen, uraldien eta beste fenomeno hidraulikoen kalteei aurrea 
hartzeko eta kalte horiek ekiditeko azterketa, jarduera eta lanei buruzko irizpideak 
hartuko dituzte barne, UAKPetan ezarritakotik abiatuta. 

 UAKPek uholde-arrisku nabarmena izan dezakeen ur masa bakoitzaren egoeraren eta 
ingurumen-helburuen laburpena izango dute. 

 UAKPk arroko PHen berrikuspenekin koordinatuta prestatu eta berrikusiko dira, eta 
berrikuspen horiek integratu ahal izango dira. 

903/2010 EDaren A eranskineko 14. artikulua eta I. d) eta II. c) atalak betez, onartutako 
UAKPek barne hartzen zituzten arroko plan hidrologikoak ur masen egoerari buruz 
zehaztutako irizpideen eta uholdeek eragin dezaketen arrisku nabarmena duten zatietarako 
finkatutako helburuen laburpena, bai eta ur masen egoerari buruzko lehen azterketa bat eta 
Uholde-arrisku Handiko Eremuei (UAHE) dagozkien ingurumen-helburuak ere. Dokumentu 
honen 8. kapituluan dago berrikusitako eta eguneratutako informazio hori, hirugarren zikloko 
plan hidrologikoetan ezarritakoarekin bat etorriz eta, ur-masen egoeraren izendapenari eta 
karakterizazioari dagokienez, epe horretan lan-taldeen esparruan, bai Espainian bai Europan, 
egin diren ezagutza-aurrerapenen arabera. Bi plangintza-prozesuen arteko koordinazioa 
hobetzea da helburua, bai ur masen ingurumen-helburuei dagokienez, bai horiek lortzeko 
proposatutako neurrien programei dagokienez. 

903/2010 Errege Dekretuak Uholdeei buruzko Zuzentarauaren 9. artikuluko hirugarren 
puntuari eusten dio, hau da, UAKPren eta PHaren arteko koordinazioari. Hala ere, lehen bi 
puntuak desberdinak dira. Lehenengoan ezartzen da PHek UAKPetan ezarritako azterlan, 
jarduketa eta obrei buruzko irizpideak jasoko dituztela. Baldintza hori Uren Legearen Testu 
Bateginaren (1/2001 Errege Dekretua) 42. artikuluaren 1. n) idatz-zatian xedatutakoaren 
baliokidea da. Artikulu horrek adierazten du arroko Plan Hidrologikoetan «uholdeen, uraldien 
eta beste fenomeno hidraulikoen kalteei aurrea hartzeko eta ekiditeko azterketa, jarduera eta 
lanei buruzko irizpideak» jaso behar direla. 903/2010 Errege Dekretuaren 14. artikuluaren 
bigarren puntuak ezartzen du UAKPk ur masen egoerari eta ingurumen-helburuei buruzko 
informazioa jaso behar duela, neurriak ahalik eta bateragarrienak eta integratuenak izan 
daitezen. 

Azken alderdi horri dagokionez, arroko plan hidrologikoen (PH) eta Uholde-arriskua 
kudeatzeko planen (UAKP) neurriak neurrien programa bakarra osatuko dute. Ziklo berri 
honetan haien arteko koordinazioa hobetzeko, ahalegin handia egin da, plan bateko eta 
besteko neurriak neurrien programan integratzeko irizpide eta gomendio batzuk ezarriz, bi 
dokumentuen arteko koherentzia ziurtatuz.  

Oro har, uholde-arriskua kudeatzeko neurriak UAKPetan definitzen dira, eta ur masen egoera 
hobetzeko neurriak arroetako PHetan; PHan, gainera, UAKPen neurri guztiak aipatzen dira. 
Hirugarren zikloko plan hidrologikoek beren eskumenen esparruan Plangintzaren 
helburuetarako egokiak diren jarduketak bilduko dituzte, bai eta 42. artikuluak uholde arloan 
jasotzen dituen jarduera garrantzitsuak ere, normalean jarduera osagarriak izango direnak 
(Zuzentarau bietan eragin positiboak dituzten neurriak, hots, helburu biak lortzen laguntzen 
dutenak, hau da, ur masaren egoera hobetu edo kontserbatzea eta uholde-arriskua gutxitzea) 
edo/eta mendekoak (Zuzentarauetako batean eragin negatiboa izan dezaketen neurriak 
edo/eta bestean eragin positiboa izan dezaketenak), eta egiteko eta martxan jartzeko epe 
garrantzitsuak dituztenak. Uholde-arriskua kudeatzeko plana 903/2010 EDan adierazitako 
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neurrietan oinarrituko da. Neurri horiek arriskua kudeatzeko neurriak dira, eta egikaritze- eta 
ezarpen-epe txikiagoa dute. 

Plan horien koordinaziorik handiena bermatu eta haien helburu guztien bateragarritasuna 
ziurtatze aldera, 2016-2021 zikloari dagozkion UAKPren eta Demarkazioaren Plan 
Hidrologikoaren garapena eta izapideak elkarri guztiz lotu ziren. Horretarako, planak onartzeko 
egutegiak bat zetozela aprobetxatu zen, bakoitzak behar zituen izapideak ia berdinak ziren 
eta. Ziklo honetarako planteamendua (2022-2027) antzekoa da; beraz, bi planen garapenean 
eta izapidetzean erabateko lotura egiten da. 

Horrela, plan biak batera (UAKP eta PH) izapidetzen dira, eta bat etorrarazten dira dokumentu 
horien parte-hartze, kontsulta eta jendaurreko informazio prozesuak, ingurumen izapideak eta 
kide anitzeko organoetako gainerako izapidetzea. Era berean, alegazio eta/edo ekarpenen 
azterketa batera egiten da, dokumentu horiei adostasuna erakutsi behar dieten gainerako 
organoen hurrengo urratsak bezala.  

Plan bien koordinazioa eta lotura Plan Hidrologikoaren berrazterketaren hasierako 
dokumentuetan hartu da kontuan. 

Ikuspegi dokumental batetik, Uholde-arriskua Kudeatzeko Planaren alderdi substantiboa Plan 
Hidrologikoa osatzen duten dokumentuetan (Memoria, Neurrien Programa, Araudia) sartzea 
planteatzen da, eta Plana osorik Plan Hidrologikoaren eranskin bat izan dadila (XVI. 
eranskina). 

Egungo berrikuspenean, kontuan hartu dira bi planek partekatzen dituzten neurrien programan 
atzemandako hobetzeko aukerak eta neurri desberdinetan identifikatutako bikoiztasunak edo 
gabeziak, abian diren lanen koordinazioa hobetzeko. Dokumentuen egitura hobetzeko eta 
ulergarriagoak eta erabilerrazagoak egiteko, planetan ondoren hainbat jarduketetan garatuko 
diren funtsezko alderdiak aplikatuko diren neurriak sartuko dira, neurrien ezarpenaren 
bilakaeraren eta egoera ekonomikoaren arabera.  
 
Alde horretatik, egokitzat jotzen da “neurria” eta “jarduketa” bereiztea. Plangintza 
hidrologikoaren jarraibidearen arabera, neurriak “jarduketa espezifikoak” izan daitezke, hau 
da, demarkazio hidrografikoko hainbat puntutan egin daitezkeen eta tokian-tokian eragiten 
duten jarduketa zehatzak, edo “tresna orokorrak”, oro har administrazio-, lege- edo ekonomia-
arlokoak eta lurralde-irismen handiagoa dutenak, eta nazio-mailan aplika daitezke, 
demarkazio hidrografiko osoan edo haren zatietan edo autonomia- edo udal-mailan. Era 
berean, “jarduketa espezifikoak” “jarduketen” bidez gauzatu ahal izango dira, hau da, neurria 
(jarduketa espezifikoa edo tresna orokorra) ezartzeko behar den ekintza bakoitzaren bitartez 
(espediente administratiboak). “Jarduketa” horiek identifikatzea beharrezkoa da neurriaren 
gauzatzearen jarraipen egokia egiteko, baina ez dago jasota Neurrien Programan. 
 
Bi planen koordinazioan giltzarritzat jotzen den beste alderdi bat KTM-neurketa erlazioa da, 
eta, ingurumen-helburuak lortzeko aplikagarriak diren presio hidromorfologikoei dagokienez, 
honako neurri-mota giltzarri hauetan sartzen dira: 

 KTM 5 - Luzetarako jarraitutasunaren hobekuntza (adibidez, arrainentzako eskalak 
ezartzea edo erabiltzen ez diren presak eraistea). 

 KTM 6 - Ur-masen baldintza hidromorfologikoak hobetzea, luzetarako jarraitasuna 
hobetzekoak ez direnak. 

Demarkazioko PHan eta UAKPean, garrantzi bereziko ibai eta ur masak identifikatu dira, 
presio hidromorforfologikoak eta/edo uholde-arriskuko arazoak dituztenak, eta KTM kategoria 
horietan sartzea justifikatzen dute. Horien adierazleak UAKPren 13. kapituluan jasotzen dira. 
Bereziki, 16. adierazlea (ezabatutako zeharkako barrera kopurua), 17. adierazlea (arrainen 
migraziorako egokitutako barrera kopurua) eta 18. adierazlea (zeharkako barrerak 
egokitu/kendu ondoren konektatutako ibai km kopurua) KTM 5ekin lotuta daude, eta, bestalde, 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 31 

 

19. adierazlea (luzetarako defentsak kentzeko km), 20. adierazlea (luzetarako defentsak 
atzeratzeko km) eta 21. adierazlea (antzinako ibaibideen trazatu berreskuratuen km), KTM 
6rekin daude lotuta. Halaber, KTM 5 eta 6an, arro osoko ibaibideen ur masen edo UAHEen 
baldintza morfologikoak hobetzeko jarduerak sartzen dira. Neurri horiek ez dira banakakoak, 
eta ibaibideak zaindu, mantendu eta hobetzeko Programaren parte dira. 
 
Egiturazko neurriei dagokienez, horiek garatzeko, Ingurumeneko Estatu Idazkariaren 2020ko 
uztailaren 8ko Instrukzioan ezarritakoari jarraituko zaio,  bereziki, neurri horiek gauzatzeko eta 
kontserbatzeko eskumena duten administrazioek hartutako konpromisoari dagokionez.  
 
Laburpen gisa, hona hemen neurri horiek UAKPean sartzeko erabili den irizpidea. 

 

11. irudia.- UAKPetik ingurumena berreskuratzeko neurriak edo egiturazko neurriak sartzeko erabakiaren eskema 

Funtsezko beste neurri-mota bat KTM 18 da, espezie exotiko inbaditzaileak eta uretako 
ekosistemetako espezie aloktonoak prebenitu eta kontrolatzekoa. Batzuetan, ibaibideak 
zaindu, mantendu eta hobetzeko programaren barruan dagoela jo daiteke. Oro har, KTM honi 
dagokionez, irizpide hau hartu da kontuan: ibaiertzeko basoari lotutako espezie inbaditzaileak 
kudeatzeko eta/edo erauzteko ekintzak, hala nola kanabera arrunta, ailantoak, mimosak, 
akaziak eta abar, Ibaibideak kontserbatzeko, mantentzeko eta hobetzeko jardueren jokabide 
onen gidan (MITERD, 2019) deskribatutakoak, ahal dela, KTM 5 eta 6an sartuko dira, eta KTM 
18an uretako espezieei buruzko neurriak sartuko dira, 2021eko otsailaren 24ko SEMA 
Instrukzioaren arabera. 

3.3 Plana egitean parte hartzeko prozesuen laburpena 

903/2010 Errege Dekretuaren 16. artikuluak ezartzen du administrazio eskudunek uholde-
arriskua kudeatzeko neurri- eta plan-programak egiteko, berrikusteko eta eguneratzeko 
prozesuan interesa duten alderdien parte-hartze aktiboa sustatuko dutela, uztailaren 18ko 
27/2006 Legean, ingurumenaren arloan informazioa eskuratzeko, parte-hartze publikorako eta 
justiziarako eskubideak arautzen dituena, ezarritako eskakizunak gehituz. 

Parte-hartze publikoa gauzatzeak esan nahi du herritarren iritzia behar bezala informatuta 
aintzat hartzea eta kontuan hartzea plan hidrologikoak prestatu eta berrikusteko prozesuetan. 
Horrela, planifikazio parte-hartzaile aktiboa eta soziala lortuko da, herritarren iritzia kontuan 
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hartuko duena. Hiritarrak plangintza-prozesuaren puzzlean funtsezko pieza izatea nahi da, 
gaietan inplikatuz eta horiek konpontzen lagunduz. 

4. eranskinean jaso dira, zehatzago, Kantauri EDHren 2022-2027ko UAKP berrikusteko eta 
eguneratzeko parte-hartze publikoarekin zerikusia duten betebeharrei erantzuteko egin diren 
ekintzak, horien emaitzak eta plangintza-dokumentuetan nola txertatu diren. Kapitulu honetan 
informazio horren laburpena dago. 

UAKP berrikusi eta eguneratzeari lotutako parte-hartze publikoak ekintza hauek biltzen ditu: 

Informazioa ematea. Ekintza honen bidez herritarrei informazio hobea eman nahi zaie. 
Horretarako, beharrezkoa da informazio hori erraz eskuratzeko moduan egotea eta 
Administrazio Hidraulikoaren bulegoetan paperean eta euskarri digitalean eskuragarri egotea, 
bai eta orri elektronikoetan ere. Informazioa dibulgazio-dokumentuen, web-orrien, tresna 
elektronikoen, parte hartzeko foroen eta abarren bidez ematea sustatzeko eta gauzatzeko 
behar diren tresna guztiak ematea ziurtatu da. Hala, administrazio hidraulikoen webguneetan 
eskuragarri egon da plangintza hidrologikoari buruzko informazio guztia, eta, bereziki, 
kontsulta publikora eramandako dokumentuei buruzkoa. Dokumentuak herritarren eskura jarri 
dira bi administrazio hidraulikoen web-orrietan: 

Uraren Euskal Agentzia: https://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-0002/eu/ 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa: http://www.chcantabrico.es 

Kontsulta publikoa. Ekintza horren bidez, jendea zuzenean inplikatzen da, eta kontsultaren 
xede diren dokumentuei oharrak eta iradokizunak egiteko aukera ematen zaio. Fase honek 
aukera ematen dio jendeari erabakiak hartu aurretik haien iritzia entzun dadin, hala, uraren 
politiken definizioan gobernantza eta erantzunkidetasuna sustatuz. Plangintza 
Hidrologikoaren Erregelamenduaren 74. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, Uholdeei 
buruzko Zuzentarauak UAKP berrikusi eta eguneratu aurretik etapa bakoitzari dagozkion 
dokumentuen kontsulta publikoko prozesuak burutu dira: UAAE eta ARUAM. 

Parte-hartze aktiboa. Plangintza hidrologikoaren prozesuan aktiboki parte hartzeak, 
berariazko foroen edo lan-taldeen bidez, uraren kudeaketan interes handiena izan duten 
alderdiak eta gizarte osoa inplikatu nahi ditu. Parte hartzeko prozesu hori Plan Hidrologikoaren 
berrikuspenaren esparruan garatu da, eta bi alderdi osagarri ditu: bata, herritar partaidetzakoa, 
gizarte osoari irekia, eta, bestea, selektiboagoa, uraren erabileran eta kudeaketan inplikatuen 
dauden eragileen ekarpena bideratzekoa. Prozesu horren diseinuan kontuan hartu da aurreko 
planifikazio-zikloko parte-hartze prozesuetan lortutako esperientzia. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan parte hartzea errazteko, dinamika osagarriak 
sartzea erabaki da: tresna elektronikoak web-orrien bidez, lan-tailerrak eta beste zenbait 
ekimen interesgarri. Prozesu horren diseinuak kontuan hartu du aurreko plangintza-zikloetan 
parte hartzeko prozesuetan izandako esperientzia, eta COVID-19ak eragindako osasun-
krisiaren egoerara ahalik eta hobekien egokitzeko doitu da. 

Lehenik eta behin, plangintza hidrologikoaren prozesuan zehar, tresna elektronikoak jarri dira 
eskuragarri, eztabaida ahalbidetzeko eta, era berean, interesdunek eta, oro har, herritarrek 
dokumentuei oharrak eta ekarpenak egin ahal izateko. Kantauriko Konfederazio 
Hidrografikoaren (www.chcantabrico.es) eta Uraren Euskal Agentziaren 
(www.uragentzia.euskadi.eus) web-orrien bidez, baita esteka elektronikoen bidez ere: 

Uraren Euskal Agentzia 

 Informazio orokorra: https://www.uragentzia.euskadi.eus 
 Eztabaida-foroa: https://www.irekia.euskadi.eus 
 Alegazioak eta oharrak: ParticipacionPlanHidrologico@uragentzia.eus 
 Twitter: @uraejgv   
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 Facebook: @uraagentzia 

 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa 

 Informazio orokorra: https://www.chcantabrico.es/ 
 Foro birtuala: https://www.chcantabrico.es/planes-hidrologicos-2021-2027/parte-

espaniola-de-la-dhc-oriental 
 Alegazioak eta oharrak: participación.planificacion@chcantabrico.es 

Uraren kudeaketarekin zerikusi handiagoa duten eragileei zuzendutako prozesuari 
dagokionez, lan-tailerrak egin dira, eta horietan Kantauri Ekialdeko Demarkazio 
Hidrografikoan identifikatutako gai garrantzitsuenak landu dira, dokumentuak ezagutarazteko 
eta haien eztabaida bultzatzeko. Tailer horiek parte-hartze aktiborako beste mekanismo berezi 
batzuekin osatu dira, hala nola foro edo jardunaldi espezifikoekin, eta horiek, COVID-19ak 
sortutako egoera kontuan hartuta, telematikoki egin behar izan dira.  

Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren prozeduran gauzatutako ekintzak  

Ingurumen-ebaluazio estrategikoa gauzatzeak helburu hauek ditu: garapen jasangarria 
sustatzea, ingurumenaren babes-maila handia lortzea eta ingurumen-alderdiak integratzen 
laguntzea planak eta programak prestatzean eta ezartzean. 

Plan Hidrologikoak, Uholde-arriskua Kudeatzeko Planak eta Lehorteen Planak arroaren 
kudeaketa integratuaren elementuak dira, eta horregatik da garrantzitsua prozesu horien 
arteko koordinazioa, arestian aipatutako lege-xedapenek gidatuta. Plan horien koordinazioa 
ahalik eta handiena izan dadin eta haien helburu guztien bateragarritasuna ziurtatzearren, 
haien garapena eta izapidetzea erabat lotuko dira. Horretarako, Planak onartzeko egutegiak 
bat datozela aprobetxatu da, eta bakoitzak behar dituen izapideak ia berdinak direla; horrela, 
hiru Planak elkarrekin izapidetu dira. Ikuspegi dokumental batetik, Uholde-arriskua 
Kudeatzeko Planen eta Lehorteen Plan Bereziaren funtsezko zatia Plan Hidrologikoa osatzen 
duten dokumentuetan (Memoria, Neurri Programa, Araudia) sartzea planteatzen da. Bestetik, 
Uholde-arriskua Kudeatzeko Planak eta Lehorteen Plan Berezi osoak Plan Hidrologikoaren 
eranskin berariazkoak izatea. 

3.4 Kontsulta publikoko prozesuaren laburpena 

Aurreko atalean aipatu den bezala, bat etorri dira demarkazioaren UAKP eta PHa berrikusteko 
proiektuen informazio eta kontsulta publikoko epeak, bai eta bi planen ingurumen-ebaluazio 
estrategikoaren jendaurreko aldia ere. Horrela, jendeari eta administrazioei informazioa batera 
emateko moduan gaude, eta prozesutik sortzen diren ekarpen eta iritziei guztiz modu 
koherentean erantzuteko parada dugu, baliabideak optimizaturik eta plan bien edukien 
integrazio osoa ziurtaturik. 

Plan honen izapideetan jarraitu den informazio publikoko aldiaren emaitzak dokumentu honen 
4. eranskinean islatu dira. Plan Hidrologikoaren berrazterketan, Gai Nagusien Eskemaren 
lanketaren momentuan, uholde-arriskua kudeatzea zela eta, parte hartze publikoko prozesu 
bat izan zen, eta haren emaitzak ere sartu dira eranskin horretan. 

3.5 Nazioarteko koordinazioa 

Uholde-arriskua ebaluatzeari eta kudeatzeari buruzko uztailaren 9ko 903/2010 Errege 
Dekretuaren 12.3 artikuluaren arabera, nazioarteko Demarkazio Hidrografikoetan beharrezko 
koordinazioa ezartzen da uholde-arriskua kudeatzeko planak prestatzeko eta gauzatzeko, 
lurralde bakoitzeko nazioarteko demarkazio hidrografikoaren zatiak estaltzeko. Atal honetan, 
Kantauri Ekialdeko DHan egiten den nazioarteko koordinazioaren laburpena eskaintzen da. 5. 
eranskinean koordinazio mekanismo horien deskribapen zehatzagoa ematen da. 
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2006ko otsailean, uraren kudeaketari buruzko Espainiaren eta Frantziaren arteko 
Administrazio-akordioa sinatu zen Tolosan (Frantzia). Lankidetza-hitzarmen hori bi 
herrialdeen arteko mugaren bi aldeetan dauden arro hidrografikoetan hartutako neurriak ahalik 
eta hobekien koordinatzeko xedearekin ezarri da, Uraren Esparru Zuzentaraua (UEZ) 
aplikatuz, bai eta UEZ ezartzeari dagokionez, elkarren artean lankidetza administratibo 
erregularra eta jarraitua ezartzeko helburuarekin.  

Ondorio horietarako, Frantzian eta Espainian batera dabiltzan ur-ibilguen luzera txikia eta 
garrantzi txikia dela eta, eta UEZaren 3. artikuluan aipatutako oharrak ikusita, agintari 
eskudunek ez zuten beharrezkotzat jo nazioarteko demarkazio hidrografiko bat mugatzea, ez 
eta nazioarteko Batzorde hidrografiko bat eratzea ere. Horren ordez, bi Estatu sinatzaileak 
ados jarri ziren estatu bakoitza bere lurraldean ohiko kudeaketa aplikatzeaz eta bermatzeaz 
arduratu zedin, eta ur-ibilgu horietan kudeaketa-tresna malguagoak sor zitzan.  

Irudi honetan, Bidasoa, Errobi eta Urdazubi ibaien arro partekatuak ageri dira, baita lur gaineko 
ur masak ere:  

 
12. irudia.- Demarkazioaren nazioarteko eremuak 

Bidasoaren arroa ia oso-osorik espainiar lurraldean dago. Espainiako aldeak 751 km2 ditu eta 
Frantziakoak gutxi gorabehera 25 km2, hau da, arro guztiaren % 3 edo. Bestalde, Urdazuriren 
arroa ia osorik frantziar lurraldean dago. 373,6 km2-ko azalera du, horietatik de 70,7 km2 (ia % 
12) Espainiaren mendean eta 302,9 km2 frantziar lurraldean. Azkenik, Errobiren arroa ere 
batez ere frantziar lurraldean dago. 1.032,8 km2-ko azalera du, horietatik 121,4 km2 (ia % 19) 
Espainiako aldeari dagozkio eta Frantziako aldeari 911,4 km2 (% 81).  

Akordio horren helburuen artean zegoen publikoaren parte-hartzea koordinatzea eta, ahal zen 
neurrian, ur-ibilguetan batera ezartzea, hau da, alderdi bakoitzak egindako lanen aurrerapen-
egoerari buruzko informazioa erregulartasunez jasotzea eta UEZa aplikatzeko esperientziak 
eta ezagutzak partekatzea.  

Helburu horiek Uholde-arriskua Kudeatzeko Plan hau egiteko ere erabili dira. Hain zuzen ere, 
uholde-arriskugarritasunari buruzko tailerrera gonbidatu zaie Agglomération Sud Pays 
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Basque, Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, Agence de l`Eau Adour Garonne eta 
Region Aquitaine bezalako erakunde eskudun batzuei, plangintza hidrologikoaren ziklo berriko 
Gai Nagusien Behin-behineko Eskemako parte-hartze publikoko prozesuaren barruan.  

Azpimarratu behar da Irun-Hondarribiko ES017-GIP-BID-01 Uholde-arrisku Handiko Eremuak 
(UAHE) bakarrik duela Bidasoaren ibai tarte bat Espainia eta Frantziaren artean banatua bere 
bokalean, eta Frantziako tarteko arriskuak Espainiakoak baino txikiagoak dira.  

Bestalde, ES017-NAV-1-2 UAHEa, Dantxarineko (Urdax/Urdazubi) hiri-eremuko Ugarana eta 
Lapitxuri errekei eragiten diena, mugatik ibaian gora dago. Eremu honetan ez da aurreikusten 
ibai-bidearen zati frantsesean erregimen hidrologikoa okertzen duen jarduerarik, ez baita 
UAHE gisa katalogatu.  

 

13. irudia.- ES017-NAV-1-2 UAHEaren arriskugarritasun-kartografia. 
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4 Uholde-arriskuaren Atariko Ebaluazioaren 
berrikuspenaren ondorioak 

903/2010 EDaren 5. artikuluaren arabera, demarkazio hidrografiko bakoitzean uholde-
arriskuaren atariko ebaluazio bat egingo da uholde-arrisku handiko eremuak edo arrisku hori 
gauzatzeko probabilitate handia duten guneak zehazteko. 

Arrisku garrantzitsuaren atalasea zehaztu ondoren, Uholde-arrisku Handiko Eremuak (UAHE) 
identifikatzen dira eta aurrehautaketa bat egiten da, hori baita UAAEren azken helburua, eta 
horrekin 2007/60/CE Zuzentarauaren 5. artikuluak eskatzen duena betetzen da. 

Kantauri EDHren Uholde-arriskuaren atariko ebaluazioa bigarren ezarpen-zikloan dago. 
Demarkazioko Uholde-arrisku Handiko Eremuak identifikatzen dituen dokumentu honek 
antzeko prestakuntza eta izapidetzea izan ditu bi zikloetan, taula honetan laburtzen den 
moduan: 

ERKIDEGOEN ARTEKO ARROAK ERKIDEGO BARNEKO ARROAK 

UAAE – Lehenengo zikloa 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak, administrazio hidrauliko 
eskudun gisa, Kantauri EDHren Espainiako aldearen UAAE proiektua osatzen duten dokumentuak 
egin zituzten, Babes Zibileko zerbitzuekin lankidetzan. Bi erakundeek 3 hilabeteko kontsulta-prozesu 
publikoa egin zuten 2011/07/15etik 2011/10/15era, bakoitzak bere eskumen-esparruan. 

Kontsulta publikoaren prozesua amaitu eta jasotako iradokizunak, ekarpenak eta proposamenak 
aztertu ondoren, UAAE proiektuak arauzko izapidetzeari jarraitu zion demarkazioaren bi eskumen-
esparruetan. 

Agintari Eskudunen Batzordea: 
2011/10/20an, AEBak aldeko txostena eman 
zion erkidegoen arteko esparruaren UAAE 
proiektuari. 
 
Babes Zibileko Kontseilu Nazionala: 
2011/11/17an, Babes Zibileko Kontseilu 
Nazionalak aldeko txostena eman zion 
erkidegoen arteko esparruaren UAAE 
proiektuari. 
 
Onarpena: Uraren Zuzendaritza Nagusiak, 
2011ko abenduaren 14ko Ebazpenaren bidez, 
UAAE berrikusi eta eguneratzea onetsi zuen 
erkidegoen arteko esparrurako. 

Erabiltzaileen Batzarra: 2011/10/14ean, AEBak 
aldeko txostena eman zion erkidegoen arteko 
esparruaren UAAE proiektuari. 
 
Euskadiko Babes Zibileko Batzordea: 
2011/12/01ean, Euskadiko Babes Zibileko 
Batzordeak aldeko txostena eman zion erkidego 
barruko esparruaren UAAE proiektuari. 
 
Onarpena: URAko zuzendari nagusiak, 2011ko 
abenduaren 13ko Ebazpenaren bidez, UAAE 
berrikusi eta eguneratzea onetsi zuen erkidego 
barruko esparrurako. 
 
 
 
 
 

UAAE – Bigarren zikloa 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak, administrazio hidrauliko 
eskudun gisa, Kantauri EDHren Espainiako aldearen UAAEren berrikuspen eta eguneratze proiektua 
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ERKIDEGOEN ARTEKO ARROAK ERKIDEGO BARNEKO ARROAK 

osatzen duten dokumentuak egin zituzten, Babes Zibileko zerbitzuekin lankidetzan. Bi erakundeek 
3 hilabeteko kontsulta-prozesu publikoa egin zuten 2018/09/19tik 2018/12/19ra, bakoitzak bere 
eskumen-esparruan. 

Kontsulta publikoaren prozesua amaitu eta jasotako iradokizunak, ekarpenak eta proposamenak 
aztertu ondoren, UAAEren berrikuspen eta eguneratze proiektuak arauzko izapidetzeari jarraitu zion 
demarkazioaren bi eskumen-esparruetan. 

Agintari Eskudunen Batzordea: 
2019/02/26an, AEBak aldeko txostena eman 
zion erkidegoen arteko esparruaren UAAE 
proiektuari. 
 
Babes Zibileko Kontseilu Nazionala: 
2019/04/08an, Babes Zibileko Kontseilu 
Nazionalak aldeko txostena eman zion 
erkidegoen arteko esparruaren UAAE 
proiektuari. 
 
Onarpena: Ingurumenaren Estatu Idazkaritzak, 
2019ko apirilaren 12ko Ebazpenaren bidez, 
UAAE berrikusi eta eguneratzea onetsi zuen 
erkidegoen arteko esparrurako. 

Euskadiko Babes Zibileko Batzordea: 
2018/10/10ean, Euskadiko Babes Zibileko 
Batzordeak aldeko txostena eman zion erkidego 
barruko esparruaren UAAE proiektuari. 
 
Erabiltzaileen Batzarra: 2019/03/05ean, 
Agintari Eskudunen Batzordeak aldeko txostena 
eman zion erkidegoen arteko esparruaren UAAE 
proiektuari. 
 
Onarpena: URAko zuzendari nagusiak, 2019ko 
martxoaren 13ko Ebazpenaren bidez, UAAE 
berrikusi eta eguneratzea onetsi zuen erkidego 
barruko esparrurako. 

 
Indarrean dagoen UAAEren informazio guztia Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eta 
Uraren Euskal Agentziaren web-orrietan kontsulta daiteke: 

 https://www.chcantabrico.es/gestion-cuencas/inundabilidad/evaluacion-gestion-
riesgos-inundacion/segundo-ciclo 

 https://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/uholde-arriskuaren-atariko-
ebaluazioa-u-a-a-e/u81-0003431/eu/  

4.1 Metodologia 

Erabili den metodologiak Uraren Zuzendaritza Nagusiak argitaratutako “Guía Metodológica 
para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables. Evaluación 
Preliminar del Riesgo” gidaliburuan dagoen eskema orokorrari jarraitu dio. 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak koordinatu dute 
UAAEren prestakuntza teknikoa. Lehen zikloko UAAEren garapen metodologikoa osoena da, 
une horretan demarkazio osorako informazio homogeneorik ez zegoelako. Bigarren zikloko 
UAAEren berrikuspena eta eguneratzea lehenengo zikloko UAAEn egindako azterketa eta 
arriskugarritasun eta uholde-arriskuaren mapek emandako informazioa kontuan harturik egin 
da. Horregatik, horren garapen metodologikoa aurreko zikloan definitutako arloak berrikustean 
eta berriak sartzeko aukeran oinarritu da. Ondoren, lehen zikloko UAAE egiteko eta bigarren 
zikloko UAAE berrikusteko eta eguneratzeko erabilitako metodologiak deskribatzen dira, modu 
bananduan. 

UAAE – Lehenengo zikloa 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren (KEDH) Espainiako aldearen lehen zikloko 
UAAEk batera aztertu zuen uholdeak izateko arriskua ibai-eremuan, ibai- eta itsasertzeko 
trantsizio-eremuan eta kostaldean. 
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Lehen zikloko UAAE egiteko, demarkazioko uholdeen arazoari buruzko informazio 
heterogeneoa eta etena zegoen. Hori dela eta, Uholde-arrisku Handiko Eremuak definitzeko, 
aldez aurretik karakterizazio-ahalegina egin behar izan zen. Informazio-iturrien eta analisi-
prozedura zehatzen artean desberdintasun batzuk egon arren, demarkazioaren bi eskumen-
esparruetan erabilitako metodologia (erkidegoen arteko eta erkidego barruko arroak) 
konparatu egin zen, eta honela laburbiltzen da: 

 1. fasea. Eskura dagoen informazioa bildu eta aztertzea: Lehenengo lan-fase horretan, 
demarkazioko esparruan eskuragarri zegoen informazio guztia bildu eta aztertu zen, 
uholde-arriskua izan dezaketen eremuak identifikatzeko garrantzitsua izan zitekeena: 

o Oinarrizko informazioa: eremua, sare hidrografikoa, topografia, airetiko 
argazkiak, etab. 

o Informazio historikoa: uholde historikoei, haien hedadurari eta eragindako 
kalteei buruzko erregistro eta dokumentuak. 

o Aldez aurreko azterlanak: aurrez egindako uholde-arriskugarritasunari buruzko 
azterlanak, uholde-arriskuguneen kartografia, uraldi-prezipitazio eta -emarien 
azterketak, presen larrialdi-planak, kartografia geomorfologikoa eta abar barne. 

o Kalteberatasun-kartografia: populazioaren banaketari buruzko informazio 
kartografikoa, jarduera ekonomikoak, bide sarea, babes naturaleko eremuak, 
etab. 

o Klima-aldaketa: demarkazioaren esparrua barne hartzen duten uholdeetan 
klima-aldaketak dituen ondorioei buruzko dokumentazioa. 

 2. fasea. Uholde-arriskugarritasunaren ezaugarriak: Demarkazioaren uholde-
arriskugarritasunaren karakterizazioa egin zen, uholde historikoei buruzko informazioa 
eta azterketa hidrologiko-hidraulikoetan eta azterketa geomorfologikoetan oinarritutako 
uholde-arriskugarritasunari buruzko azterlanak oinarri hartuta. Uholde historikoei 
buruzko informazioak, nahiz eta oso baliagarria izan lehentasunezko eremu 
arriskutsuak identifikatzeko, ez zuen etengabeko erregistrorik eskaintzen, ez 
espazioan, ez denboran. Hori dela eta, karakterizazio-lan hori, funtsean, uholde-
arriskuguneen eremuak mugatzeko azterketek emandako informazioan oinarritu zen. 
Azterketa horiek ez zuten analisi-sare hidrologiko osoa hartzen; beraz, eremu 
batzuetan azterketa sinplifikatuak egin behar izan ziren kartografia osatzeko. UAAEk 
klima-aldaketak demarkazioko uholde-arriskugarritasunean izan dezakeen eraginari 
buruzko azterketa bat jasotzen zuen era berean. 

 3. fasea. Kalteen zenbatespena: Fase honetan, kalteen zenbatespena egin zen, 
kontuan hartuta, alde batetik, aurreko atalean uholde-arriskugarritasunari buruz 
lortutako informazioa eta, bestetik, demarkazioko biztanleriaren eta elementu 
kalteberen banaketa. Arrisku globalaren indize desberdinak erabili ziren uholde-arrisku 
globalaren banaketa espaziala islatzeko, kontuan hartzen baitzituen, batez ere, 
eragindako populazioa, espero zitezkeen galera ekonomikoak eta elementu kritikoen 
gaineko eraginak, hala nola ospitaleak eta ikastetxeak. 

 CEDEXen menpeko Portu eta Kosta Azterlanen Zentroarekin eta Kostaren eta 
Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Nagusiarekin lankidetzan, Kantauri 
EDHren eremuan itsasoaren eraginez uholde-arrisku handiko eremutzat sailkatu ziren 
eremuak identifikatu ziren. Kasu honetan, arriskugarritasuna zehazteko metodologiak 
500 urteko errepikatze-denbora baino ez zuen hartu kontuan. Mareek eragindako 
arriskugarritasunak osagai astronomikoa eta meteorologikoa ez ezik, olatuen batez 
besteko erremontearen balioa ere hartzen dute kontuan. Kalteak zehazteari 
dagokionez, ibaien arloan erabilitako metodologiaren antzekoa jarraitu zen eragin 
nagusietatik abiatuta: biztanleak, ondasun materialak eta komunikabideak eta horiek 4 
ha-ko gelaxka karratuetan biltzea. Kostaldeko 11 UAHE zehaztu ziren guztira, 
horietako 8, ibaien UAAEn garatu zen trantsizioko eremuen analisian uraldiak 
itsasaldiekin konbinatzearen ondorioz identifikatuta zeudenak. Horrenbestez, 
azterketa horren emaitza garbia izan zen trantsizio-eremuekin bat ez zetozen 3 UAHE 
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sartzea, itsasertzeko fenomenoek soilik baldintzatzen baitute uholde-
arriskugarritasuna: Ondarroa, Zarautz Kosta eta Donostia Kosta. 

 
14. irudia.- Kostaldeko UAHEen kokapena 

 Bigarren zikloari dagokion UAAEren berrikuspenak eta eguneratzeak ez zuen UAHE 
gehigarririk definitu, eta ez zuen ondorioztatu kostaldeko UAHEak aldatu beharra 
zegoenik. Beraz, demarkazioko kostako UAHEek lehen zikloaren hedadura bera izan 
zuten. 

 4. fasea. Uholde-arrisku Handiko Eremuen definizioa: Azkenik, demarkazioko Uholde-
arrisku Handiko Eremuak definitu ziren, arrisku globalaren banaketa espazialean 
oinarrituta. UAHE tarteak eta arrisku-maila ez esanguratsua duten tarteak arrisku-
atalaseen definizioaren arabera bereizi ziren. Hasierako definizio hori geroago 
berrikusi zen, babes zibileko zerbitzuen aholkularitzarekin, UAHE homogeneo eta 
koherenteak mugatzeko demarkazio-eskalan. 

Azaldutako ebaluazio prozesuaren emaitza lehen zikloko UAAEn, bada, 92 UAHE zehaztea 
izan zen, Euskal Autonomia Erkidegoan (76), Nafarroan (15) eta Gaztela eta Leonen (1) 
banatuta. 92 UAHE horietatik, 81ek ibai izaera baino ez zuten, 8k ibai eta kostako trantsizio 
zonak ziren eta 3k itsasbazterreko izaera zuten. 

UAAEren berrikuspena eta eguneraketa – Bigarren zikloa  

Bigarren zikloari dagokion UAAE berrikusi eta eguneratzeko, lehen zikloko UAAEren emaitzak 
hartu ziren oinarritzat, eta emaitza horiek berrikustean jarri zen arreta, lehen dokumentu hori 
onartu zenetik osatutako informazioaren arabera, bereziki lehen zikloko arriskugarritasun eta 
uholde-arriskuaren mapak kontuan hartuta. Berrikuspen horrek puntu hauek izan zituen 
ardatz: 

 Lehen zikloan definitutako UAHEak baliozkotzea: Lehenik eta behin, lehenengo 
zikloan definitutako UAHEak baliozkotu ziren, definiziotik sortutako informazioa 
kontuan hartuta, batez ere ordutik hona gertatutako uholdeak eta lehen zikloko 
arriskugarritasun eta uholde-arriskuaren mapek emandako informazioa. Hala, 
egiaztatu ahal izan zen erregistratutako uholde gehienak bat etorri zirela UAHEekin, 
eta, ARUAMen arabera, UAHEek arrisku-balio esanguratsuak dituztela. 

 Uholde-arriskugarritasunean aldaketak dituzten eremuak identifikatzea: Uholde-
arriskugarritasunean aldaketak eragin ahal izan dituzten UAHEen aldaketen 
berrikuspen sistematikoa egin zen. Azterketa horretan, batez ere, azken urteetan 
uholdeen aurka egindako defentsa-jarduerak eta hirigintza-garapenei, komunikazio-
bide berriei eta abarri lotutako aldaketa topografikoak sartu ziren. 

 Euri-uholdeen azterketa: Lehen zikloko UAAEk ez zuen xehetasunez eztabaidatu 
demarkazioaren esparruko euri-uholdeen arazoa. Beraz, UAAE berrikusi eta 
eguneratzeko, prezipitazioen zuzeneko eraginagatik uholde-arriskuguneei buruzko 
azterketa espezifikoa egin zen. 
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 Klima-aldaketaren ondorioen ebaluazioa: Lehen zikloko UAAE onartu zenetik, klima-
aldaketak uholde-arriskugarritasunean izan dituen eraginen inguruan egindako lanak 
bildu eta aztertu ziren. Emaitza horietan oinarrituta, UAHEen definizioan aldaketak 
egiteko beharra baloratu zen, aldagai klimatikoa kontuan hartzeko. 

Bigarren zikloari dagokion UAAEren berrikuspena eta eguneratzea egin ondoren, aldaketa 
hauek egin ziren: 

- UAHE berri bat sortu zen Muxikan (Bizkaia): ES017-BIZ-OKA-04. 

- ES017-GIP-15-3 (Andoain) UAHEa handitu zen, Ziako errekaren beheko tartea 
sartzeko. 

- ES017-GIP-15-1 eta ES017-GIP-15-2 UAHEak handitu ziren, Anoeta eta Irurako 
udalerrietako uholde-arriskuguneak ES017-GIP-15-1 UAHEan sartzeko, eta 
Usabaleko industrialdea ES017-GIP-15-2 UAHEan. 

- ES017-BIZ-2 (Igorre) UAHEa handitu zen, Dimako hirigunea sartzeko. 

- Handitze txikiak egin ziren, 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-15-3 eta ES017-GIP-16-2 UAHEetan arrisku handiko alboko eremuak 
sartzeko. 

- ES017-GIP-4-1 UAHEa ES017-GIP-BID-01 UAHEaren barruan sartu zen. 

 
15. irudia.- UAHEen kokapena Kantauri EMHan 

Laburbilduz, bigarren zikloko UAAEn, 92 UAHE zehaztu ziren, Euskal Autonomia Erkidegoan 
(76), Nafarroan (15) eta Gaztela eta Leonen (1) banatuta. 92 UAHE horietatik, 83k ibai izaera 
baino ez zuten, 6k ibai eta kostako trantsizio zonak ziren eta 3k itsasbazterreko izaera zuten. 
Ez zen sartu euri-jatorriko UAHErik. 

Dokumentu honen 1. eranskinean, demarkazioan identifikatutako UAHE guztien taula bat 
dago. 

4.2 Ondorioak 

UAAEren garapena uholde-arriskuaren kudeaketa arrazionalizatzeko lehen urratsa da, 
dauden arazo nagusiak identifikatzea dakar eta helburutzat. Honela gaur egun kalterik 
gehienak kontzentratzen dituzten tarteetan aplikatu ahal izango dira inbestitzeko ahaleginak 
ondorengo faseetan, eta horrela giza osasunari, jarduera ekonomikoei, kultura ondareari, 
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ingurumenari eta azpiegiturei arrisku globala modu eraginkorrean eta bizkor txikitzea lortuko 
da. 

Tarte bat UAHE hautatzeak ez dakar nahitaez babes neurri estrukturalak egitea, baina bai 
bere uholde-arriskugarritasunaren eta uholde-arriskuaren karakterizazio xehea egitea, lehenik 
eta behin arazoaren nondik norainokoa egiaztatzeko, eta, bigarrenik, konponbideak 
planteatzeko oinarri izan dadin. Konponbideon artean jarduera ez estrukturalei lehentasuna 
eman behar zaie, ahal den neurrian ur masen eta horiei lotutako ekosistemen morfologia 
hondatzea saihesteko, eta uholdeen fenomeno kaltegarri baina naturalarekin elkarbizitza 
iraunkorragoa izan dezagun. 

Europar Uholde Zuzentarauaren aplikazio ziklo honetan UAHE izendatu ez diren tarteek ez 
dute zero arriskurik eta UAKP honen esparrutik kanpo aztertu behar dira, beraz. Izan ere, 
uholde-arriskuguneen mugaketa lanak demarkazioaren ibai sarearen zati handi batera 
zabaldu dira, alde batetik, etorkizunean arriskua handitzea saiheste aldera, uholde-arriskuko 
lautadetan erabilerak egoki kudeatzeko tresnak edukitzeko eta, bestetik, babes jarduera 
txikiak behar ditzaketen arazo puntualak hautemateko. 
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5 Arriskugarritasun eta uholde-arriskuaren mapak 
berrikustearen emaitza  

903/2010 EDaren 10. artikuluan jasotzen den bezala, Uholde-arriskua Kudeatzeko Planak  
arriskugarritasun eta uholde-arriskuaren mapek jasotzen duten funtsezko informazioan 
oinarrituko dira. Uholde-arriskuguneen mugaketa eta ondorioz arriskugarritasun eta uholde-
arriskuaren mapak egitea giltzarri dira uholde-arriskua kudeatzeko, eta Uholde Zuzentaraua 
inplementatzeko bigarren urratsa osatzen dute. 

903/2010 Errege Dekretuaren 8. eta 9. artikuluetan ezartzen da eremu hidrografiko 
bakoitzerako arriskugarritasun eta uholde-arriskuen mapak egingo direla. Errege Dekretu 
berak 21. artikuluan adierazten du mapa horiek berrikusi egingo direla, eta, beharrezkoa bada, 
2019ko abenduaren 22an eguneratuko direla beranduenez, eta, ondoren, sei urtean behin. 

Arriskugarritasun-mapek urek hartutako azaleraren mugaketa grafikoa erakusten dute, 
probabilitate handiko, ertaineko (100 urte edo gehiagoko errepikatze-denbora) eta txikiko (500 
urteko errepikatze-denbora) uraldietarako, 903/2010 EDaren 8.1 artikulua beteaz. Informazio 
horrek, eta uraldien efektu potentzial kaltegarriaren ezaugarri diren aldagaien zenbatespenak, 
hau da, korrontearen abiaduraren eta sakoneraren zenbatespenak, lurraldearen alde 
bakoitzak fenomenoarekiko duen esposizio maila kalkulatzeko balio digute. Gainera, eta 
Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamendua aldatzen duen 9/2008 Errege Dekretua beteaz, 
arriskugarritasun-mapek lehentasunezko fluxu gunearen (LFG) mugaketa erakusten dute, bai 
eta ibaibide publikoa (jabari publiko hidrauliko kartografikoa) eta zorbide eta zaintza eremuen 
estimazio indikatiboa. 

Aurreko kartografia, lurraldearen kalteberatasunari buruzko informazioarekin gurutzatzen da 
giza osasunaren, ingurumenaren eta jarduera ekonomikoaren arloan, uholde-arriskua zehatz 
neurtzeko eta horren mapak egiteko. 

Arrisku-mapek, gainera, uholdearen kalteak zenbatesteko balioko dute, bai giza osasunean, 
bai ingurumenean, kultura ondarean eta jarduera ekonomikoan, eta horrela emango dute 
“oinarri egoki bat lehentasunak ezartzeko eta arriskuaren kudeaketaz erabaki tekniko, 
ekonomiko eta politiko gehigarriak hartzeko (…)” Uholdeen Zuzentarauaren 12. zenbakiko 
Hasierako Gogoetetan esaten den moduan. Horrela, UAHE baten barruan neurriak balioetsi 
eta lehentasunez ezartzeko modua egongo litzateke, bai eta UAHEen arteko konparazio bat 
egiteko modua ere.  

Mapa horiek Babes Zibileko agintariek, hala badagokie, autobabes, ebakuazio eta beste 
neurriak maila lokalean adierazteko oinarria dira, Babes Zibileko berariazko planetan garatzen 
baitituzte. 

Uholde-arriskuko mapek, 903/2010 Errege Dekretuaren 3. kapituluko 9. artikuluaren arabera, 
gutxienez, ondorengo informazio hau jasoko dute lehenago adierazitako egoera bakoitzerako 
(uholde probabilitate handia, ertaina eta txikia): 

a) Eraginpean egon daitekeen biztanle kopurua gutxi gorabehera. 

b) Eragina jasan dezakeen eremuko jarduera ekonomiko mota. 

c) Kutsaduraren Aurrezaintza eta Kontrol Integratuaren uztailaren 1eko 16/2002 Legearen I. 
eranskinak aipatzen dituen instalazioak, uholde kasuan istripuzko kutsadura eragin 
dezaketenak, eta hondakin uren araztegiak. 

d) Giza kontsumorako urak hartzeko eremu babestuak, jolas erabilerako ur masak eta eragina 
jasan dezaketen habitat edo espezieak babesteko eremuak. 
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e) Erabilgarritzat jotzen den beste edozein informazio, hala nola, garraiatutako jalkin eta 
eraispen-fluxu handiak izan ditzaketen uholdeak gerta daitezkeen eremuen identifikazioa, eta 
beste kutsadura iturri garrantzitsu batzuen inguruko informazioa. Halaber, uholdeak eragin 
ditzakeen bide azpiegiturak edo bestelako azpiegiturak ere azter daitezke. 

Demarkazioaren esparruan identifikatutako ibai izaera duten UAHEetan, dagozkien 
arriskugarritasun eta uholde-arriskuaren mapak egin ziren, irizpide homogeneoekin, eskumen 
esparru bakoitzean inplikatutako eragileekin koordinazio bete-betekoan (bereziki, Eusko 
Jaurlaritzaren Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza, 
EAEaren lurraldean). Hurrengo taulan, ARUAMen lehen bertsiorako eta berrikusteko eta 
eguneratzeko izapidetze hori deskribatzen da, demarkazioaren bi eskumen-esparruen 
berezitasunak kontuan hartuta. 

ERKIDEGOEN ARTEKO ARROAK ERKIDEGO BARNEKO ARROAK 

ARUAM – Lehenengo zikloa 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak, administrazio hidrauliko 
eskudun gisa, Kantauri EDHren Espainiako aldearen ibai-eragina duten UAHEen ARUAM egin 
zituzten. Bi erakundeek dokumentu horien hiru hilabeteko kontsulta publikoa egin zuten. 

Erkidegoen arteko esparruan, ARUAMen 
dokumentuak hiru hilabetetik gorako epean 
aurkeztu ziren, 2013. eta 2014. urteen artean. 

Erkidego barneko esparruan, kontsulta 
publikorako hasierako epea 2013/07/22tik 
2013/10/22ra izan zen. Hilabeteko kontsulta 
publikorako epe gehigarria eman zen sakonera 
adierazten zuten mapetarako, jasotako 
alegazioetako bat zela eta. 

Kontsulta publikoaren prozesua amaitu eta jasotako iradokizunak, ekarpenak eta proposamenak 
aztertu ondoren, ARUAMek arauzko izapidetzeari jarraitu zioten demarkazioaren bi eskumen-
esparruetan. 

Agintari Eskudunen Batzordea: 
2015/03/17an, Agintari Eskudunen Batzordeak 
aldeko txostena eman zien erkidegoen arteko 
esparruaren ARUAMei. 

Erabiltzaileen Batzarra: 2013/12/19an, URAren 
Erabiltzaileen Batzarrak aldeko txostena eman 
zien erkidego barruko esparruaren ARUAMei. 

ARUAM Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministeriora bidali ziren, Uholde-arriskugarritasuneko 
Guneen Kartografiaren Sistema Nazionalean sar zitezen. Kartografia KKH eta URAren bisore 
kartografikoetan ere sartu zen. 

ARUAM – Bigarren zikloa 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak, administrazio hidrauliko 
eskudun gisa, Kantauri EDHren Espainiako aldearen ARUAM egin zituzten. Bi erakundeek 
dokumentu horien hiru hilabeteko kontsulta publikoa egin zuten elkarrekin. Prozesu hori bi fasetan 
banandu zen: 

- 1. fasea. Uholdeek eragindako arriskugarritasunean aldaketak dituzten UAHEen memoria eta 
arriskugarritasun- eta arrisku-mapak: 2019/08/02 – 2019/11/02 

- 2. fasea. Uholdeek eragindako arriskugarritasunean aldaketarik gabeko UAHEen arrisku-
mapak: 2019/10/18 – 2020/01/18 
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ERKIDEGOEN ARTEKO ARROAK ERKIDEGO BARNEKO ARROAK 

Kontsulta publikoaren prozesua amaitu eta jasotako iradokizunak, ekarpenak eta proposamenak 
aztertu ondoren, ARUAMek arauzko izapidetzeari jarraitu zioten demarkazioaren bi eskumen-
esparruetan. 

Agintari Eskudunen Batzordea: 
2020/02/27an, AEBk aldeko txostena eman zien 
erkidegoen arteko esparruaren ARUAMei. 

Erabiltzaileen Batzarra: 2020/03/12an, URAren 
Erabiltzaileen Batzarrak aldeko txostena eman 
zien erkidego barruko esparruaren ARUAMei. 

ARUAM Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministeriora bidali ziren, Uholde-
arriskugarritasuneko Guneen Kartografiaren Sistema Nazionalean sar zitezen. Kartografia KKH eta 
URAren bisore kartografikoetan ere sartu zen. 

 

ARUAMen onarpen-dokumentuak KKH eta URAren webguneetan kontsulta daitezke: 

https://www.chcantabrico.es/informacion-cartografica/cartografia-zonas-inundables 

 https://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/uholde-arriskuaren-atariko-ebaluazioa-u-a-
a-e/u81-0003431/eu/ / 

ARUAMen kartografia KKH eta URA bisore kartografikoen bidez ere kontsulta daiteke, baita 
Uholde-arriskugarritasuneko Guneen Kartografiaren Sistema Nazionalaren bidez ere: 

https://nodoide.chcantabrico.es/sigweb/index.html 

https://www.uragentzia.euskadi.eus/appcont/gisura/ 

https://sig.mapama.gob.es/snczi/ 

5.1 Ibai-jatorriko uholdeak 

Atal honetan laburtzen dira ARUAMen berrikuspenaren oinarriak, lortutako emaitzak eta ibai 
eta trantsizio eremuetan horiek egiteko erabilitako metodologia, bai lehen zikloko mapetan, 
bai bigarren zikloan mapa horiek berrikusi eta eguneratzean. Erabilitako metodologia 
zehatzago azaltzeko, aurreko atalaren amaieran aipatzen diren iturriak kontsultatzea 
gomendatzen da. 

5.1.1 Arriskugarritasun-mapak 

Kantauri EDHren alde espainiarreko UAHE guztien arriskugarritasun-kartografia berrikusi zen, 
kartografian edo uholde-arriskugarritasuna aldatu den guneetan akatsak identifikatzeko. 
Berrikuspen horrek puntu hauek izan zituen ardatz: 

1. Duela gutxiko uholde-gertaerak. Uholde arriskugarritasun-mapak onetsi zirenetik 
izandako uholde-gertaerak alderatu ziren, bai eta ordutik dokumentatu ahal izan den 
informazio historiko berria ere. Arriskugarritasunaren kartografiak uholde historiko 
horien portaera dokumentatua behar bezala islatzen ez zituen eremuak identifikatu 
ziren. 

2. Uholdeen aurkako babes-lanak. Uholdeen aurkako babes-lan guztiak identifikatu 
ziren arriskugarritasun-mapak onetsi zirenetik, uholde-arriskugarritasuna aldatu den 
eremuak identifikatzeko. Azterketa horretan beste jarduera txiki batzuk ere sartu ziren, 
hala nola, presa txikiak eraistea eta zubietan aldaketak egitea. 

3. Aldaketa topografikoak. Mapak onetsi zirenetik gertatu diren aldaketa topografikoak 
identifikatu ziren, uholde-arriskugarritasuna aldatzeko adinako garrantziarekin. 
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4. UAHEak handitzea: Demarkazioko UAAE berrikusi eta eguneratzeak beste UAHE bat 
definitzea ekarri zuen (ES017-BIZ-OKA-04 UAHEa), eta lehendik zeuden UAHE 
batzuk zabaldu zituen. Beraz, arriskugarritasun-kartografia UAHEen tarte berrietara 
zabaldu zen. 

5. Aldaketak uraldien emarietan. EAEko eremu geografikoaren kasuan, ez zen 
beharrezkotzat jo, oro har, uraldien emaria berrikustea. Hala ere, lehen zikloko 
arriskugarritasun-mapak egin ondoren, Ibaiederreko urtegian gehienezko ustiapen-
maila ezarri zen. Beraz, urtegi honen erregulazioak eragindako UAHEen kasuan, 
beharrezkoa izan zen uraldi-emariak berrikustea, funtzio erregulatzaile hori kontuan 
hartzeko.  

Bestalde, 2017. urteko abuztuaren 2an, BOEn (183. zk.) argitaratu zen Kantauriko 
Konfederazio Hidrografikoaren ebazpena, Bidasoa ibaiaren arroko uraldien gehieneko 
emariak zehazteari buruzkoa. Hori dela eta, beharrezkoa izan zen Bidasoa ibaiaren 
arroan UAHEen arriskugarritasun eta uholde arriskuen mapak berrikustea. 

Kantauri EDHren 92 UAHEetatik, 28 UAHEetan egin ziren eguneratzeak, azterketa honen 
arabera, edo UAAEren berrikuspenak eta eguneratzeak UAHEen hedadura handitu zuen 
eremutan. Demarkazioaren gainerako 64 UAHEetan, indarrean zegoen arriskugarritasunaren 
kartografiak behar bezala islatzen zuen egungo uholde-arriskugarritasuna eta, beraz, ez zen 
izan beharrezkoa eguneratzerik egitea. Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu 2. 
zikloko ARUAMen berrikuspen-dokumentuak. 

Bigarren zikloko arriskugarritasun-mapak berrikusi eta eguneratzeko erabilitako metodologia 
bera erabili zen lehenengo zikloko arriskugarritasun- eta arrisku-mapak egiteko. Alde 
nabarmenenak dira metodologia hori eremu berrietan aplikatu zela, informazio topografiko 
eguneratua erabiliz. 

Demarkazioko arriskugarritasun-mapak, batetik, eredu hidrologiko-hidraulikoak egitean 
oinarritzen dira, eta, bestetik, azterketa geomorfologiko-historikoan. Ondorengo irudi honetan, 
mapak amaitu arteko lan faseak deskribatzen dira. 

 
16. irudia.- Arriskugarritasun-mapak egiteko lan-faseak 

Topografia 

LIDAR hegaldi batekin lurrazalaren eredu digitalak sortu ziren, eta lurrazala bera ez den 
elementu oro ezabatzeko tratatu ziren: landaredia, zubiak eta abar.  

Ondoren, berariazko tratamenduen bitartez ondorengo produktuak landu ziren, hala nola 
Gainazalen Eredu Digitala (GED), Intentsitateen Eredu Digitala (IED) eta Lurrazalaren Eredu 
Digital (LED) ezberdinak, eraikinak, landaredia eta zubiak kenduta eta eraikinak bektorizatuta. 

Erabilitako oinarrizko informazio topografikoa LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) 
hegaldietatik egindako lur-ereduek osatzen dute. EAEren barruan, Eusko Jaurlaritzako 
Lurralde Plangintza eta Hirigintza Zuzendaritzak 2008an eta 2012an egindako LIDAR 
hegaldietatik dator informazioa; gainerako esparruan, berriz, Geografia-informazioaren Zentro 
Nazionalak (CNIG) 2012an garatutako hegaldia erabili zen. Kasu guztietan erabili ziren 
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erreferentzia geodesikoko sistema (ETRS89) eta Doitasun Handiko Nibelaziaren Espainiako 
Sarea (REDNAP). 

Bidasoa ibaiaren arroko UAHEen kasuan, LED lortzeko oinarritzat hartu zen “LiDAR 
teknologiaren bidez Bidasoa eta Urumea ibaiek Nafarroan uholdeak jasan ditzaketen 
esparruko lurraren eredu digitala lortzeko lan kartografikoak” izeneko azterlanaren emaitza. 
Azterketa hori 2010eko abenduan egin zen, eta bigarren zikloan eguneratu zen “Nafarroako 
Bidasoa ibaian uholdeak izateko arriskua ebaluatu, kudeatu eta hidraulikoki antolatzeko 
azterlana” dokumentuaren emaitzekin. 

LIDAR hegaldien informaziotik abiatuta, eredu hidraulikoak egiteko erabiltzen diren lur-
ereduak egin ziren. Ibaien portaera hidraulikoa oso baldintzatuta dago ibaibideetako 
egiturengatik, hala nola zubiak eta presatxoak, eta, horregatik, egitura horien landa-neurketak 
egin ziren geometria karakterizatzeko. Kantauri EDHko ibaibide gehienek emari iraunkorrak 
dituzte, tarte askotan sakonera handikoak, eta ibaiertzeko baso garatuagoak edo ez hain 
garatuak dituzte; beraz, LIDARak sortutako informazioak ez du behar bezain zehatz islatzen 
ibaibidearen eta ibaiertzen geometria, eta ez da nahikoa berez uraldiagatiko arriskugarritasun-
azterketei ekiteko, ibaibidearen hustuketa ahalmena oso eraldatuta ikusten delako, ibaibidea 
zehazterakoan dituen zehaztugabetasunagatik. Gabezia hori konpontzeko, ibaibidearen eta 
ibaiertzen geometriaren neurketa topografiko gehigarriak egin ziren, behar bezain hurbil 
zeuden zeharkako sekzioak eginez. Neurketa horiek LIDARen LEDarekin konbinatu ziren, 
hasierako informazio topografiko gisa, simulazio hidraulikoetarako eta azterketa 
geomorfologikorako hasierako informazio geometrikoa eman zezakeen azken produktua 
lortzeko. 

 
17. irudia.- AHED batimetria originalarekin (goian) eta berrikusiarekin (behean) 

Aldaketa topografikoak eta azpiegitura jakin batzuei buruzko aldaketak (ordeztea/ezabatzea) 
takimetriaren bidez neurtu ziren, eta neurri horien emaitzak LEDetara eta eredu hidraulikoetara 
eraman ziren. 
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18. irudia.- LEDaren argitalpena Beran (Nafarroa), Endarlatzako presa txikia kendu ondoren eta arriskugarritasun-mapak eguneratzeko 

egindako lan batimetrikoen ondoren 

Aurrekoaz gain, uholde-arriskugarritasunari modelizazio hidraulikoan bai negatiboki 
(uholdearen ondorioak larrituaz) bai positiboki (uholdearen aurkako babesa sortuaz) modu 
garrantzitsuan eragin ziezaioketen elementuak eranste aldera, horietako bakoitzerako, euren 
ezaugarri geometrikoak dituen krokis bat egin zen, fluxua zehazterakoan eraginik handiena 
zuten elementuen kotak ere bazituena. 

Karga galerak zehazteko, aztergai zen tarte bakoitzean lurrak zituen erabilerez eskura zegoen 
informazio guztia lortu zen. CORINE LAND COVER (CLC) europar proiektuaren lur erabileren 
mapa erabili zen, ELOISren datuekin eta Aireko Ortofotografiaren Plan Nazionalaren (AOPN) 
ortofotoekin konbinatuta. 

Geomorfologia 

UGKSNak dioenez, analisi hidrologikoekin eta eredu hidraulikoekin batera, uholdeen datu 
historikoak eta analisi geomorfologikoak bildu behar dira, uholde-arriskugarritasuna zehazte 
aldera, diziplina arteko metodo bati jarraituaz, hau da, arazo honetan inplikatuta dauden 
diziplinetako bakoitzak ematen dituen abantailak integratuaz. UZNak 2011n “Guía 
Metodológica para el desarrollo del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables” 
argitaratu zuen; gidaliburuak, irizpide hidrologiko eta hidraulikoez gain, ibai sistemaren analisi 
historiko eta ebolutiboari buruzko eduki teknikoak, uholde historikoen datu bilketa eta uholde-
arriskuguneen analisi geomorfologikoa eransten ditu, ibaiek gainezka egiten dutenean 
gertatutako jazoeretan eta ebidentzietan oinarritutako uholde-arriskuen erreferentziak 
eskaintzeko xedez.  

UGKSNaren helburua da elementu hauek kartografia lantzea:  

- Jabari Publiko Hidrauliko Probablearen (JPHP) mugaketa egitea.  

- LFGaren mugaketa egitea.  

- Ibaien uholde-arriskugarritasuna eremuka adieraztea.  

- Uraldi bizkorrak jasateko arriskua duten eremuak adieraztea.  
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Helburu horiekin bat etorrita, analisi historiko eta geomorfologikoak egin dira ondoren aipatzen 
diren fase metodologikoetan. 

a) Analisi historikoa, hau da:  

- Ibaiaren azterketa ebolutiboa, ibaiaren eremu aktiboenak eta uholde-
arriskugunekoak identifikatzeko. Horretarako, 1956/57 urteetako amerikar hegalditik 
orain arte egindako aireko argazkiak aztertu ziren eta aktibitate handiko ibaibideak 
eta terrazak jasan duten bilakaera zehaztu zen.  

- Uholdeen analisi historikoa, uholde-arriskugunea eremuka banatzeko 
zehaztasuna hobetzen laguntzen baitu, benetako gertaeretan oinarritutako 
informazioa eransten duelako. Eskualde eta toki mailan uholde historikoen datuak 
bildu ziren: zeuden datu-baseak, iturri dokumentalak (hemeroteka, argitalpenak, 
administrazioetatik zetorren informazioa eta abar) eta biztanleen inkestak, batez 
ere.  

b) Analisi geomorfologikoa, hau da: 

- Ibaibidearen geomorfologia behaketak, JPHParen mugak zehazteko, ibaibide 
historikoaren eta egungoaren arabera unitateak bereiziaz: JPHPa, JPHPb eta 
JPHPc.  

- Ibaiertzen edo alubioi lautaden geomorfologia behaketak. Alde batetik, 
ibaibidearen garaiera ezberdinean kokatuta dauden uholde-arriskuguneko 
unitateak, uholde-arriskugarritasun ezberdinekoak beraz, bereizi egin ziren eta, 
bestetik, aurreko uholde berriek sortutako higakin edo jalkin formen presentzia edo 
absentzia zehaztu zen. Zertzelada horiek LFGaren eta uholde-arriskugarritasunaren 
analisirako dira.  

o UGKSNak planteatu bezala, LFGaren mugaketa kondizio naturaletan egin 
zen, higadura- eta jalkin-formak dituzten lursailak barne hartuz, eta baita 
oraingo kondizioetan ere. Azken hau, gizakiak egindako eraldaketen ondorioz 
egoera naturalarekiko ezberdina da.  

o Uholde-arriskugarritasun ezberdineko unitateen mugaketaren oinarria 
desnibel topografiko handi samarrak egotea da unitate desberdinen artean, 
uren ibilera gelditzeko edo bestetara bideratzeko gai diren malkarrak edo 
bestelako ibai formen ondorioz sortzen direnak. Bereizitako kategoriak hauek 
dira: oso handia, 10 urte baino gutxiagoko errepikatze-denboran; ertaina 100 
bat urteko errepikatze-denboran, eta txikia, 500 urte inguruko errepikatze-
denboran. 

c) Uraldi bizkorrak jasan ditzaketen eremuen identifikazioa eta ondasun esposizio 
handiagoa duten eremuak adieraztea.  

Eredu hidraulikoen bidez probabilitate ezberdinaren araberako uholde-orbanak lortu ondoren, 
eremuok informazio historikoaren eta analisi geomorfologikoaren emaitzekin kontrastatu ziren. 
Ibaibide publikoaren edo jabari publiko hidrauliko kartografikoaren gutxi gorabeherako 
kalkulua egiteko, JPHPa eta JPHPb gisa definitutako unitateak mugatu ziren, bai eta eredu 
hidraulikoen emaitzak ere. 

Hidrologia 

Oro har, G.N.1 grafikotik ("Uraldien emari espezifikoak, ibai-arroaren eta T errepikatze-
denboraren arabera”) inferitu dira probabilitate handia, ertaina (100 urtetik beherako 
errepikatze-denbora) eta txikia duten uholde-arriskugunearen eremua kartografikoki 
mugatzeko behar diren emarien kalkulua erkidegoen arteko arroetan (Bidasoa ibaiaren arroa 
izan ezik) kokatutako UAHEetan. Grafiko hori IIII. Iparraldeko Plan Hidrologikoan azaltzen da, 
urtarrilaren 8ko 1/2016 Errege Dekretuaren I. eranskineko 14. gehigarrian (“Azterlan 
hidraulikoak egiteko irizpide teknikoak”), 5.3 atalean (“Kalkulu-emariak”), adierazitakoaren 
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arabera, zeinaren bidez Kantauri Mendebaldeko, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura eta 
Jucarko demarkazio hidrografikoetako Plan Hidrologikoen berrikuspena onesten den, bai eta 
Kantauri Ekialdeko, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana eta Ebroko demarkazio hidrografikoen 
Espainiako zatiena ere. 

Bidasoa ibaiaren arroko UAHEen arriskugarritasun-mapak eguneratzeko, Kantauriko 
Konfederazio Hidrografikoak Bidasoa ibaiaren arroan (Kantauri Ekialdeko Demarkazio 
Hidrografikoa) uraldien gehieneko emariak zehazteari buruz emandako Ebazpenaren arabera 
erabili ziren emariak. Ebazpen hori BOEn argitaratu zen (183. zk.), 2017ko abuztuaren 2an. 

Demarkazioko erkidego barneko arroetako UAHEetan, uraldi-emariak kalkulatzeko, EAEko 
berariazko azterketa hidrologiko bat egin zen, honako hauetan oinarritua: 

- 500 urteko errepikatze-denborarako eta banaketa espazial trinko batean ordu 
mailako prezipitazio eta tenperatura serieak estokastikoki eskuratzea. Horrela 
euriak sortzen dira behatutako klima patroiaren arabera baina itzulera aldi handiko 
fenomenoetara estrapolatuta. 

- Eskura dauden eredu hidrologiko banatuak berriro lantzea eta kalibratzea (TETIS 
v8.1). 

- 500 urteko aldi batean zehar ibai sarean emarien ordu serieak sortzea, eta 
horietatik abiatuta, eta tratamendu estatistikoarekin (GEV funtzioa % 95eko 
konfiantza tartearekin), errepikatze-denbora ezberdinetarako diseinatutako 
emariak lortzea. 

Demarkazioko erkidegoen arteko arroetan, erabilitako uraldi-emariak kalkulatzeko, III. 
Iparraldeko Plan Hidrologikoan indarrean zegoen abakoa erabili zen. Uraldi-emariak 
kalkulatzeko metodo hori 10 km2 baino gutxiagoko azalera duten esparru barruko arroetan ere 
erabili zen. 

 
19. irudia.- TETIS ereduarekin egindako kalibratzearen emaitzen adibidea 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 50 

 

 
20. irudia.- Ordukako emari simulatuen serieen tratamendu estatistikoa 

Hidraulika 

Modelizazio hidraulikoaren helburua aztergai den eremuko edozein puntutan sakonera eta 
abiadura balioak lortzea da, uraldi interesgarrietarako. 

Modelizazio hidraulikoak egiteko informazio hau izan da abiapuntua:  

- Puntako emarien datuak, azterketa hidrologikoaren emaitza direnak;  

- Ibaibidearen karakterizazio fisikoaren oinarrizko informazioa;  

- Aztergai den eremutik ibaian behera dauden elementuei buruzko informazioa, eredu 
hidraulikoan inguru baldintzak definitzen lagunduko duena, hala nola, itsasoaren 
maila, maila ezaguna duten urtegiak, presatxoak, sakonera kritikoko eremuak eta 
abar.  

Arriskugarritasun-mapak egiteko, honako hauek erabili dira: batetik, dimentsio bakarreko 
eredu hidraulikoak (HEC-RAS v4.1), erregimen iraunkorrean eta pixkanaka-pixkanaka aldatuz 
doan erregimenean, eta, bestetik, bidimentsionalak (IBER v1.9, ES017-BIZ-9-1 UAHEaren 
zati batean, zeharkako osagai garrantzitsua duelako; eta GUAD 2D eta InfoWorks, Nafarroako 
Foru Erkidegoko UAHEetan). 

Kalkulu hidraulikoa amaitu eta eskura zegoen Lurrazalaren Eredu Digitaletik abiatuta, 
emaitzak espaziora eraman ziren, eta uholde-arriskuguneen mugaketa eta horien sakonera 
eta abiadura banaketak lortu ziren. Gainera, eskura zegoen informazio kartografiko eta 
fotografiko guztia interpretatuaz lortu ziren uholde-arriskuguneen xehetasunezko doikuntza 
bat egin zen. 

Ibaibide publikoaren lehen zenbatespen adierazgarri baterako, azterketa geomorfologikoetan 
lortutako informazioa hartu zen kontuan. Oro har, kartografiatutako jabari publiko hidraulikoa 
JPHa eta JPHb gisa definitutako gainazalen lotura bezala definitu zen. Beraz, JPHaren 
definizio kartografikoan sartu ziren gaur egun ibaibidearen funtzio geomorfologikoa betetzen 
duten elementu morfologikoak, nahiz eta erreferentzia naturalari dagokionez (JPHPb) 
hauteman daitezkeen aldaketa morfologikoak izan. JPHPc kategoria ez zen JPHaren 
mugaketa kartografikoan sartu, aldaketa morfologikoak oso biziak direlako eta erreferentziako 
baldintza naturalean ibaibidearen funtzio geomorfologikoa betetzen ez duelako. 

Azkenik, Lehentasunezko fluxu gunea (LFG) Kalte larrien eremuaren (KLE) eta Hustetze 
biziko bidearen (HBB) inguratzaile gisa zenbatetsi zen T = 100 urte denean, 9/2008 Errege 
Dekretuan jasotako definizioaren arabera. KLEa,1 m baino sakonera handiagoa, 1 m/s baino 
abiadura handiagoa edo sakonera eta abiadura biderkatuta 0,5 m2/s baino balio handiagoa 
duten eremuarekin bat dator. HBBaren kasuan uholde lautadak buxatzeagatik, uraren maila 
30 cm baino gehiago igo ez dadila jarri da baldintza gisa, ibaiertz bakoitzean garraio 
ahalmenaren murrizketa berdina izanda. 
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21. irudia.- Soraluzeko UAHEan HEC-RASekin egindako kalkuluen emaitzak 

Azkenik, eredu hidraulikoen emaitzak aurrez azaldutako kartografia geomorfologikoarekin 
alderatu ziren, eredu hidraulikoen emaitzak ez ezik uholde-lautaden ezaugarri 
geomorfologikoak ere islatzen dituzten uholde-azalerak lortzeko. 

 
22. irudia.- Deba ibaiaren LFGaren mugaketa Bergaran irizpide hidraulikoak eta geomorfologikoak bateratuta 

Kantauri EDHren esparru osoan aldez aurretik garatutako lanen emaitza UAHE bakoitzerako 
Arriskugarritasun-mapak egitea izan zen: 

 Uholde-arriskuguneak T = 10, T = 100 eta T = 500 urterako. 
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23. irudia.- UAHE uholde-arriskuguneak Getxo 

 Uholde sakonerak T = 10, T = 100 eta T = 500 urterako. 

 
24. irudia.- Tolosa UAHEko T 500 sakonerak 

 Lehentasunezko fluxu gunea, 9/2008 Errege Dekretuan jasotako definizioaren 
arabera eta kalte larrien eremuaren eta hustutze biziko bidearen inguratzaile 
gisa aterata T = 100 urterako. 
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25. irudia.- Tolosa UAHEko LFG 

 Jabari publiko hidrauliko kartografikoaren mugaketa, bere zortasun eta zaintza 
eremuekin batera. 

 
26. irudia.- JPHaren mugaketaren planoa Etxebarria UAHEan 

5.1.2 Arrisku-mapak 

Arrisku-mapen helburu nagusia Uholde-arriskua kudeatzeko planak egiteko/berrikusteko 
oinarrizko informazioa ematea da, eta, ildo horretatik, uholdeek eragindako kalteak islatu 
behar dituzte, bai giza osasunari dagokionez, bai ingurumenari eta jarduera ekonomikoari 
dagokienez.  

Zehatz-mehatz aztertu da espero diren galeren zenbatespen kuantitatiboa, bai giza bizitzena 
bai ekonomikoena, Agintaritza Hidraulikoek eta Babes Zibilekoek etorkizunean arazoa 
kudeatzeko tresna egokiak izan ditzaten. Horrez gain, uraldi bakoitzean eragina izan 
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dezaketen bide-azpiegiturak aztertu dira, kasu bakoitzean egokienak diren ebakuazio-bideen 
ikuspegia izateko. 

Hurrengo ataletan, demarkazioko uholde-arriskuaren mapak egiteko bigarren ziklo honetarako 
erabilitako irizpideak eta metodologia garatu eta laburtzen dira, Uholdeei buruzko Zuzentaraua 
eta Espainiako ordenamendu juridikora egindako transposizioa kontuan hartuta, eta Trantsizio 
Ekologikorako Ministerioaren 2019ko "Uholde-arriskuaren mapak egiteko minimoen 
proposamena. Uholdeen Zuzentaraua - 2. zikloa" dokumentua kontuan hartuta. 

Demarkazioko uholde-arriskuaren mapak arriskugarritasun-mapak elementu kalteberei 
buruzko informazioarekin gurutzatuz lortu ziren. Nahiz eta oinarrizko metodologia bera izan 
demarkazio osorako, badira xehetasun batzuk erkidegoen arteko eta erkidego barruko 
arroetan jarraitutako prozeduran. Desberdintasun horiek, funtsean, EAEn eskura dagoen 
oinarrizko informazio kartografikoaren desberdintasunek eragin dituzte. Hori dela eta, 
ondoren, erkidegoen arteko eta erkidego barruko esparruetan arrisku-mapak egiteko 
metodologia deskribatzen da bereizita. 

a) Erkidegoen arteko esparrua: 

Jarraitutako metodologiak Uholdeei buruzko Zuzentarauan eta 
bere transposizioan ezartzen den metodologia betetzen du, 
eta UAHE bakoitzaren arriskuaren zenbatespen globala egin 
litekeela ulertzen da, kudeaketa planetarantz aurrera 
egiterakoan lehen urrats moduan, honako hauetarako:  

- Dagoen uholde-arriskuaren berri emateko, batez ere 
diru kopuruari dagokionez, gero hura minimizatzeko 
behar diren neurrien aplikazioa errazte aldera.  

- Aplikatu beharreko neurrien errentagarritasuna aztertu 
eta lehentasunak jartzeko, uholde-arriskuaren bihar-
etziko kudeaketaren arloan kostu handiegiak ez 
dakartzaten “jokabiderik onenak” eta “eskura dauden 
teknologiarik onenak” hautatze aldera, Uholdeen 
Zuzentarauaren 18 zenbakiko Hasierako Gogoetan 
esaten den bezala. Neurri horien barruan dago 
biztanleriari informazioa ematea. 

Horretarako sekuentzia hau jarraitu da: 

 Eraginpeko biztanleriaren zenbatespena: 
demarkazioko UAHEetan aztertutako probabilitate 
bakoitzari lotutako uholdeak jasan ditzakeen 
biztanleriari buruzko informazioa hobetu eta eguneratu 
da. Hobekuntza horretan, errolda-unitateak erabili dira 
uholdeak jasan ditzaketen eremuetako biztanleriaren 
banaketaren oinarrizko informazio gisa, eta ez 
Europako Ingurumen Agentziak (EIA) emandako 
populazio-dentsitateari buruzko informazioa, lehen 
zikloan egin zen bezala. 

 Eraginpeko jarduera ekonomikoen zenbatespena: jarduera ekonomikoari buruzko 
informazioa Europar Batasunak markatutako kategoria orokorretan sailkatu da, 
hurrengo taulan agertzen diren kategorietan, hain zuzen. 
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Arrisku-mapa nazionaleko kategoria 

Hiritar kontzentratua Hiritar sakabanatua 

Hiritarrari lotua Gizarte azpiegitura 

Hirugarren sektorekoa Industrial kontzentratua 

Industrial sakabanatua Lehorreko nekazaritza 

Lur ureztatuko nekazaritza Bestelako landa erabilerak 

Basoa Azpiegiturak: errepideak 

Azpiegiturak: burdinbideak Azpiegiturak: aireportuak 

Azpiegiturak: energia Azpiegiturak: komunikabideak 

Azpiegitura hidrauliko sanitarioak Azpiegiturak: hondakinak 

Ur masak Bestelako arriskuguneak 

5. taula.- Arrisku-mapetako kategoriak (erkidegoen arteko esparrua) 

Lurzoruaren erabilerak sailkatzeko ELOISk emandako informazioa hartu da 
abiapuntutzat, poligono bakoitzari dagozkion erabilera-ehuneko nagusiei begira, eta 
esleitutako kategoriaren egokitasuna AOPNaren ortofotografietan bistaratuta 
egiaztatuta. Hala ere, informazio guztia ELOIS eta AOPNetik ateratzerik ez dagoenez 
Base Topografiko Nazionalaren 1:25.000 (BTN-25) geruza erabili behar izan da 
erabilera ekonomiko batzuk osatzeko, batez ere eraikinak. 

Lehen zikloan erabili zen metodologia bera erabili da. Hala ere, taulak eguneratu egin 
dira, ELOIS etiketen eta BTN25 erabileraren arteko korrespondentziarekin, eta arrisku 
ekonomikoetarako mapen kategoriekin. 

Bigarren ezarpen-ziklo honetako arrisku-mapetan, lehenengo ziklokoen aldean, beste 
berrikuntza bat dago: bideak bereizi dira (kaleak, aparkalekuak, etab.) benetan 
eraikitako azaleretatik (hiri-lurzorua, industria-lurzorua eta abar). Identifikatutako bide 
horiek “hiritarrari lotua” edo “azpiegiturak: errepideak” kategoriarekin lotuko lirateke, 
dagokionaren arabera. Bereizketa hori errazte aldera, BTN25eko eraikuntzak “Hiritar 
kontzentratua” poligono zaharretan sartu dira, eta eraikinak “Hiritar kontzentratua” 
bihurtu dira, eta gainerako azalera “Hiritarrari lotua” gisa utzi da. 

 
27. irudia.- “Hiritar kontzentratua” eta “Hiritarrari lotua” lurzoruen erabileren arteko bereizketaren xehetasuna 
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Azkenik, iturri horien guztien informazioa integratzearen ondorioz, aztertutako 
probabilitate bakoitzerako informazio-geruza bat sortu da, uholde-arriskugunea 
osatzen duten lurzoruaren erabilera poligono guztiek osatua, Europar Batzordeak 
markatzen duen lurzoru erabileraren kategoria ezarrita. 

 Garrantzi bereziko puntuak eta ingurumenaren aldetik babestuko guneak: atal 
honetan uholde-arriskua duten eremuak sartu dira, baldin eta jarduera garatzeagatik 
arrisku erantsia badakarte edo kultura-ondareari edo babes zibileko lanetarako 
garrantzitsuak diren ingurumen-garrantzi bereziko eremu batzuei kalte egiten badiete.  

Aipatutako araudia, kasu batzuetan, lehen zikloan zehar arrisku-mapak garatu zirenetik 
eguneratu denez, beharrezkoa izan da aldaketa horiek jasotzea bigarren zikloari 
begira. 

Zertzelada horiek arrisku-mapetan sartzeko, informazio geruza bi landu dira 
aztertutako agertoki bakoitzerako, bata puntuena (instalazioak) eta bestea poligonoena 
(gune babestuak), abiapuntuan zeuden datu diferenteen ondorioz. Hurrengo taulan 
xehetasunez ematen da geruza horietako bakoitzean sartu den informazioa.  

Garrantzi bereziko puntuak Ingurumen-garrantzia duten eremuak 

Industria-isurpenak 
Giza kontsumorako urak hartzeko 

eremu babestuak 

Hondakin uren araztegiak Jolas erabilerako ur masak 

Kultura ondarea 
Habitatak edo espezieak babesteko 

eremuak 

Babes Zibilerako elementu 
adierazgarriak  

Uraren Esparru Zuzentarauko ur masak 

6. taula.- Garrantzi bereziko puntuak eta ingurumenerako garrantzia duten eremuak (erkidegoen arteko esparrua) 

Lehenengo zikloko uholde-arriskuko mapekiko berrikuntza nagusia elementu kalteberak 
sartzea izan da: 

 Kultura ondareko ondasunak 

 Babes Zibilerako elementu adierazgarriak. Kategoria honen barruan, uraldien 
kudeaketaren testuinguruan bereziki sentikorrak diren elementu kalteberak sartzen 
dira, bereziki honako hauek: 

o Suhiltzaileen, Ertzaintzaren, Guardia Zibilaren eta Poliziaren instalazioak 
(Forukoa, Tokikoa eta Nazionala) 

o Ospitaleak eta osasun-zentroak 

o Ikastetxeak 

o Egoitza bereziak (zaharren egoitzak, espetxeak eta kanpinak) 

o Elkargune publiko nabarmenak (merkataritza-zentroak, kirol-instalazioak, 
aisialdi-zentroak eta erlijio-zentroak). 

o Energiaren eta uraren oinarrizko zerbitzuak 

o Garraio zentroak (tren geltokiak eta aireportuak) 

o Industria sentikorrak (instalazio erradioaktiboak eta SEVESO industriak) 

Elementu horiek guztiak aurkitzeko, 2019ko MITERDren proposamenean adierazitako 
informazio-iturriei buruzko gomendioei jarraitu zaie. 
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b) Erkidego barruko esparrua: 

Uholde-arriskua kudeatzeko planak (UAKP) egiteko oinarrizko informazioa ematea denez 
arrisku-mapen helburu nagusia, eta, ildo horretan, uholdeen kalteak islatu behar dituztenez, 
bai giza osasunerako kalteak, bai ingurumenerako eta jarduera ekonomikorako kalteak, URAk 
EAE osorako UAAEn egindako analisiaren berrazterketa xehea egitea erabaki zuen. Lortu 
nahi zen helburua, uholdeek giza osasunerako, ingurumenerako eta jarduera ekonomikorako 
duten kalteetan, espero behar den urteko balioa zenbatestea da, espero daitezkeen galeren 
zenbatespen kuantitatiboa eginaz, bai heriotza nahiz galtze ekonomikoena, bai kaltea jasan 
lezaketen bide azpiegiturena. 

Horretarako sekuentzia hau jarraitu da: 

1. Eraginpeko biztanleriaren zenbatespena: Uholdeen eraginpean egon daitekeen biztanle 
kopurua, errepikatze-denbora bakoitzerako, arriskugarritasun-mapetako uholde geruza 
eta Euskal Estatistika Erakundeak (EUSTAT) emandako biztanle egoiliarraren estaldura 
elkartzen diren gunetik abiatuta kalkulatzen da.  

 
28. irudia.- Uholde-arriskuguneko biztanleria, T 500 izanik, Azkoitiko UAHEan 

UAHE bakoitzean espero daitekeen biktima kopurua kalkulatzeko, lehenengo, uholde-
arriskugunean dagoen biztanleria guztiaren % 20 jotzen da, beheko solairuetan bizi den 
biztanleria, hain zuzen. Ondoren, DEFRA (Department for Environment, Food and Rural 
Affaire) metodologiak ematen duen formulazioa hartzen da, EAEaren errealitatera 
egokituta. Hortaz, arriskugarritasuna sakoneren, abiaduren eta solido flotatzaileen 
presentziaren arabera lortzen da. Gunearen kalteberatasuna hiru aldagaien arabera 
ateratzen da: uraldiaren abiadura, eraikin mota eta alerta goiztiarreko sistemen kopurua 
eta eraginkortasuna; eta pertsonen kalteberatasuna esposizioan dagoen biztanleriaren 
arabera zehazten da, mugigaitasun murriztuko biztanle-ehuneko bat kontuan hartuta (75 
urte baino gehiagoko biztanleak). 

2. Espero diren kalte ekonomikoen zenbatespena: Ondorengo kalte zuzenak ebaluatu dira: 

- Eraikinei eragindako egiturazko kalteak: estaldura espazialetik abiatuta, 
katastroak eraikuntza bakoitzaz emandako balio eguneratuarekin, eraikin 
bakoitzaren beheko eta lurpeko solairuei dagokien balioa ateratzen da. 

- Jabetzen edukiari eragindako kalteak: edukitzailearen (aurrekoa) balioaren 
araberakoa da, izan ere bizitegi erabileran haren % 50ekoa da eta merkataritza, 
industria eta ekipamendu erabileretan haren % 50 eta % 150 bitartean, langile 
kopuruaren arabera, EUSTATek emandako datua berau. 
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- Ibilgailuei eragindako kalteak: ibilgailua garajean edo etxe arteko bideetan 
dagoen kontuan hartuta, kopurua kalkulatzeko, etxe bakoitzean bizi den 
biztanle kopurua biztanleko turismo-ratioarekin biderkatu da, EUSTATen 
arabera, 0,61. Ibilgailu bakoitzaren batez besteko kaltea 4.500 €-koa dela jo da, 
Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoak emandako batez besteko kalte-
ordainaren arabera. 

- Komunikabideei eragindako kalteak: Gipuzkoako errepide lokal sekundariorako 
50 €/ml-koa dela erabaki da, neurri unitate txikiena hain zuzen, eta pisu 
ezberdinak aplikatu zaizkie zirkulazioaren eguneko batez besteko 
intentsitatearen arabera eta tipologiaren arabera potentzialki eragindako 
gainerako bideei. 

- Garbiketaren eta larrialdi zerbitzuen kostuak: aurreko kontzeptuen % 15ekoa 
dela erabaki da. 

 
29. irudia.- Gehienezko kalte unitarioak edukitzaileari (egitura) eta edukiari (ondasunak) Azkoitiko UAHEan 

Mota bakoitzerako gehienezko kalteak atera ondoren, benetako kalteak kalkulatzeko, 
funtzio bat definitzen da uraldi baten efektu diferentziala uraldiaren neurriaren arabera 
ematen duena, eta uraldiaren neurri hori kasu honetan uholdearen sakonerak ematen du. 

Literaturan dauden kurben azterketa konparatibotik abiatzen da, balio esperimentaletatik 
eta balio historikoen kalteen kuantifikaziotik (FEMA, Federal Emergency Management 
Agency, eta FHRC, Flood Hazard Research Center) sortuak, eta, horrela, aurrrekoen batez 
besteko kurba bat lortzen da. Kurba hori aplikatzetik lortu diren emaitza teorikoak 
Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoak (aurrerantzean AKP) 1983ko abuztuan Kantauri 
isurialde osorako kuantifikatutako kalteekin eta AKPak 2010eko ekaineko gertaeran 
Ibaizabalen (Galdakaoko udalerria) eta 2011ko azaroko gertaeran Urumean (Donostia, 
Astigarraga eta Hernani udalerriak) ordaindutako kopuruekin konparatuaz balioztatu dira. 
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Sakonera (m) Kalte guztiekiko % 

 

0 6 

0,1 12 

0,3 20 

0,6 28 

0,9 34 

1,2 40 

1,5 44 

1,8 48 

2,1 52 

2,4 55 

2,7 58 

3 60 
7. taula.- EAEko kalte ekonomikoak kalkulatzeko erabakitako kalte funtzioa 

  

 
30. irudia.- Kalte funtzioaren aplikazioa T 500-erako (ezk.) eta eraikinetako kalte guztiak (esk.) 

3. Bestelako eraginak. Egokitzat jo da, gainera, garrantzi berezia duten eta ingurumen 
aldetik garrantzia duten zenbait elementu sartzea azterketan: 

 Kutsadura Igorle eta Iturrien Estatuko erregistroa (E-PRTR 166/2006 (EE) 
Erregelamenduan ezarria eta apirilaren 20ko 508/2007 Errege Dekretuak 
arautua), hondakin uren araztegiak (HUA) eta edateko ura tratatzeko estazio 
(EUTE) garrantzitsuak. 

 Kultura ondareko ondasunak. 

 Babes Zibilerako elementu adierazgarriak: Poliziaren, Guardia Zibilaren eta 
suhiltzaileen instalazioak, Ospitaleak eta osasun-zentroak, Ikastetxeak, 
Egoitza bereziak (zaharren egoitzak, espetxeak eta kanpinak), Elkargune 
publiko nabarmenak, Energiaren eta uraren oinarrizko zerbitzuak, Garraio 
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zentroak eta Industria sentikorrak (instalazio erradioaktiboak eta SEVESO 
industriak). 

Kantauri EDHren esparru osoan aldez aurretik garatutako lanen emaitza UAHE bakoitzerako 
Arrisku-mapak egitea izan zen: 

 Biztanleriarentzako eragina, uholde-arriskugunearen barruan kokatutako 
eraikinetan bizi diren biztanleen dentsitatea adierazita. 

 
 

31. irudia.- Barbadun UAHEan eragindako biztanleria 

 Eragindako jarduera ekonomikoak (CNAE taldea, EUSTATek atari 
bakoitzerako emandakoa) analisiaren hiru errepikatze-denboretarako eta 
etendako komunikazio-bideetarako, 2.000 biztanletik gorako HUAk, Kultura-
ondareko puntuak eta deskribatu diren Babes Zibilerako puntu esanguratsuak. 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 61 

 

 
32. irudia.- Tolosa UAHEan eragindako jarduera ekonomikoak 

 Ingurune kalteberako eremuak, uholdea denean kutsadura sor dezaketen 
elementuak adierazita eta Plan Hidrologikoko Eremu Babestuen Erregistroaren 
mugaketa inguratzaile moduan adierazita. 

1. eranskinaren 5. gehigarrian (UAHEen karakterizazioa), arriskugarri diren elementu nagusiei 
buruzko hainbat mapa adierazgarri kontsulta daitezke. 
 

5.2 Itsasoak eragindako uholdeak 

Uholde-arriskuen ebaluazioari eta kudeaketari buruzko uztailaren 9ko 903/2010 Errege 
Dekretuaren 10.1 artikuluarekin bat, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako 
Ministerioaren Kostaren eta Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Nagusia da 
itsasoko urak kostetan eta tarteko uretan eragindako arriskugarritasun- eta arrisku-mapak 
egiteko organo eskuduna.  

5.2.1 Arriskugarritasun-mapak 

Kostaren eta Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Nagusiak egindako Kantauri 
EDHn itsas eragina duten UAHEen azken hautaketan 9 gune daude; horietako 6k gainera ibai-
eragina dute. Uraren Euskal Agentziak, 6 kasu horietan ere, gainerako UAHEen antzeko 
metodologia erabilita, trantsizioko tarte horien analisi bat egin du; gainera, ibai ahoa inguru-
lerro izanik, itsasoak hor duen eragina ere kontuan hartu du.  

Trantsizioko UAHEen (ibai/itsaso) arriskugarritasun- eta arrisku-mapak, beraz, garatutako bi 
lan metodologia inguratzaile gisa lortu ziren, eta, ondorioztatu zen, ibai-eragina oso handia 
dela trantsizioko UAHEetan; beraz, Uraren Euskal Agentziak lortutako uholde-arriskuguneak 
oinarri errealistagoa dira dauden arrisku guztiak definitzeko. 

Itsas eragina duten 9 UAHE hautatuetan arriskugarritasun-mapak egiteko Kostaren eta 
Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Nagusiak hartutako metodologia ondorengo 
hau izan zen: 
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 Itsasaldiaren mailagatiko uholdea: Muturreko itsasmailak kalkulatu ziren 
(astronomikoa gehi meteorologikoa) C3E (Espainiako Kostako klima-aldaketa) 
proiektuaren datu serieetatik abiatuta; datu horiek 10-15 km-ko bereizmen 
espazialarekin zeuden eskura kostalde osoan zehar, eta Lurrazalaren Eredu 
Digitalarekiko diferentziaren bidez zenbatetsi ziren sakonerak. 

 Itsasaldiaren mailak eta olatuek sortutako uholdea. Kantabriako Unibertsitateko 
Ingurumen Hidraulika Institutuaren iOle softwarean profil bakoitzerako olatu maila 
kalkulatu zen, eta profil bakoitzerako gehienezko uholdearen puntuak atera ziren 
GISen. Ondoren puntu horiek lotu ziren eta hortik uholde-arriskugunearen esparrua 
marraztu zen. iOle softwareak ez du kalkulatzen olatuen eragina labartzat jotzen 
diren eremuetan, olatuek ezin ditzaketelako gainditu. Horregatik, zailtasunak 
sortzen dira horrelako eten lerroak hondartzekin edo antzeko eremuekin 
txandakatzen direnean. 

 Bi uholde moten batura: Aurreko geruzak batu ziren uholde-esparru osoa 
kalkulatzeko, gero ELOSIko esparru-geruzarekin ebaki, eta kosta lerroarekiko 
uholde mugaketa egin zen. 

 Emaitzen garbiketa: Kasu bakoitzaren azterketa egin ondoren, Demarkazioko 
UAHE guztietako izaera bereko geruzak batu ziren (100 eta 500 urte). Geruza 
horiek editatu egin ziren, datuak prozesatzean sortutako hirukitxoak ezabatzeko. 

 UAHEen mugaketa: UAHEak marrazteko, kosta lerroa jarraitu zen, jatorrian gune 
hauen berauen abiapuntutzat hartutako marrazketa ofizialaren kontrara. 
Marrazketa horri aurreko azterlanetan identifikatu gabe zeuden tarteak erantsi 
zitzaizkion proposamenen arabera, bai eta, hasieran kontuan izan arren, uholde-
arriskua ebaluatu ondoren baztertuta geratutako beste batzuk ere. 

Azaldutako prozesuaren emaitza gisa, T 100 eta T 500eko arriskugarritasun-mapak egin ziren 
UAHE bakoitzean, uholde sakonerak, olatuek eragiten dioten eremua, onartuta nahiz 
izapidean dagoen itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa, babesteko zortasun-eremua eta 
itsasertza sartuta. 

 
33. irudia.- T 500eko arriskugarritasun-mapa Ondarroa-Kostako UAHEan 

Zuzentarauaren lehen zikloan mapak egiteko erabilitako datu-baseak aldatzen ez diren 
bitartean, Uholde Arriskugarritasuneko Guneen Kartografiaren Sistema Nazionalean 
argitaratutako mapak mantenduko dira. Etorkizunean, datu-base horiek IPCCren bosgarren 
txostenaren (AR5) proiekzioekin eguneratzea aurreikusi da, proiekzio berrien funtsezko datu 
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estatistikoak sartzeko, abiapuntuko datuen kalitatea hobetuz. Horri esker, prestazio hobeak 
lortu ahal izango dira emaitzen erregionalizazioari eta itsas mailaren zehaztasunari 
dagokienez. 

Itsas mailan eta olatuetan proiektatutako aldagai berriei buruzko informazio hori erabiliko da, 
iOLE metodologia erabiliz, Espainiako kostalde osoko 33.000 profil topo-batimetrikoko uholde-
kota berrikusteko. Proiektatutako uholde-kota berriaren eta profil bakoitzeko historikoaren 
banaketaren arteko alderaketak uholde-arriskua kudeatzeko planen berrikuspenean eta 
eguneratzean klima-aldaketak izan ditzakeen ondorioak ebaluatzeko balioko du, 903/2010 
Errege Dekretuaren 21.4 artikuluarekin bat. 

5.2.2 Arrisku-mapak 

Honela egiten dira arrisku-mapak, arrisku motaren arabera: 

- Biztanleriarentzako arriskuak: 2005 urteko Europar Batzordearen (Eurostat) 100 x 100 
m-ko biztanleria rasterra eta udalerrien geruza ofiziala errepikatze-denbora 
bakoitzaren inguratzailea gainjarrita definitzen da, eta horrek udalerri bakoitzeko 
uholde-arriskuko eremuan zenbat biztanle dauden kalkulatzen laguntzen du. 

- Jarduera ekonomikoen arriskua: Inguratzaile bakoitza ELOISren erabilera geruzan 
gainjartzen da. Kontuan izanda ELOISko esparru bakoitza erabilera-ehunekotan 
definituta dagoela, erabileren berrikuste eta esleitze lan bikoitza behar da BTN-25 
(Base Topografiko Nazionala 1:25.000 eskalan) delakoaren eta Aireko Ortofotografia 
Plan Nazionalaren (AOPN) laguntzarekin, MAGRAMAren Arrisku-Mapak Egiteko Gida 
Metodologikoaren erabilera kategorietara doitu daitezen. 

- Garrantzi bereziko puntuetako arriskua: Inguratzaile bakoitza GIS geruzetan 
gainjartzen da mota hauetako oinarrizko informazio puntualekin: 

o IPPC industriak: erabili den oinarrizko informazioa Europar Batzordearen (datu-
basea eta KMZ geruza) PRTR kutsadura igorle eta iturrien Estatuko 
erregistroaren reporting edo txosten ofiziala izan da. 

o Kultura ondarea: BTN-25etik ateratakoa. 

o Hondakin-uren araztegiak: MITERDen geruza ofizialetatik atera eta 
Demarkazio Hidrografikoaren (DH) informazioarekin eguneratutakoa. 

o Babes zibila: instalazio interesgarriei buruzko askotariko informazioa: 
ospitaleak, eragindako azpiegiturak, instalazio energetikoak eta 
komunikaziokoak, BTN-25etik lortutakoak. 

- Ingurumenerako garrantzia duten guneak: Inguratzaile bakoitza gainjarri egiten zaie 
GIS geruzei MITERDek ingurumenerako garrantzia duten guneei buruz emandako 
mota hauetako oinarrizko informazio puntualarekin: 

o Giza hornidurarako hargune eremuak. 

o Habitaten Zuzentarauak babestutako guneak: BGLak eta HBBEak. 

o Bainu eremuak. 

Emaitza gisa, UAHE bidez T 100erako eta T 500erako arrisku-mapak egin ziren, giza, 
ekonomia eta ingurumen osagaiei dagokienez. 
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34. irudia.- T 500erako arrisku ekonomikoaren mapa Ondarroa-Kostako UAHEan 

Azpimarratu behar da metodologia horren arabera aztertutako 6 trantsizio-eremuetan Uraren 
Euskal Agentziak lortutako Arriskugarritasun- eta Arrisku-mapak ere badaudela, ibai-uraldien 
osagaia eta Kostaldearen eta Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Nagusiak 
ezarritako bokaleen mugalde-baldintzak barne hartuta. Halaber, URAk Plentzia eta Oiartzungo 
UAHEetako mapak ere egin ditu, Kosta Zuzendaritzak analizatu gabe, ibaietako gainerako 
UAHEen antzeko metodologia erabilita, eta dagoen arriskuaren kuantifikazio xehea erantsita. 

5.3 Ondorioak 

Lehen zikloan egindako uholdeen arriskugarritasun-mapek aurrerapen handia ekarri zuten 
demarkazioko uholde-arriskuguneen mugaketan eta karakterizazioan. Bigarren ziklorako 
egindako berrikuspenak eta eguneratzeak ez dute funtsezko aldaketa metodologikorik ekarri; 
aitzitik, kartografia UAHEak eremu berrietara zabaltzera eta aldaketak izan dituzten eremuak 
eguneratzera mugatu dira. 

Uholde-arriskuei buruzko mapei esker demarkazioan dagoen arrisku globalaren balorazioa 
egin daiteke. Jarraian, azterketa orokor honetatik ateratako ondorio nagusiak laburbiltzen dira. 

92 
UAHEena 

413 
Km ibaibide 

 

 

35. irudia.- UAHEen kopuruaren eta zabaleraren laburpena 
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Eraginpeko biztanleria 

Uholdeen eraginpeko 136 udalerrietan 1.735.101 biztanle daude guztira erroldatuta. Kopuru 
horretatik, kalkulatzen da 253.848 biztanle inguru uholde-arriskua izan dezakeen eremu 
batean egongo liratekeela, gertatze probabilitate txikiko gertaera baterako. 

Gertatze probabilitate ertaineko gertaera batean 104.757 biztanleri eragingo lieke uholdeak; 
probabilitate handiko gertaera batean, aldiz, 15.298 pertsonari. 

Kopurua 

T10 
15 298 
biztanle 

T100 
104 757 
biztanle 

T500 
253 848 
biztanle 

 
Uholde-arriskugunetan dauden biztanleak UAHE bakoitzeko 
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Kantauri Ekialdeko demarkazioan, eragindako 
biztanleria nahiko banatuta dago; ES017-BIZ-
IBA-01 eremua esanguratsua da, kopuru osoaren 
% 10 baitu. 
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Biztanle guztien gaineko ehunekoa gehien kaltetutako 15 udalerrietan 

 
 

Eragina jarduera ekonomikoan 

Guztizko kalte ekonomikoak benetan handiak dira ekonomiari dagokionez, tarte gehienak 
demarkazioko hirigune garrantzitsuetan baitaude. 

Eragindako azalera handienetan nekazaritza-jarduerak jorratzen dira, baina hiriguneei 
lotutako kategoriak ere nabarmentzen dira, espero den bezala. Azalerari dagokionez, 
nekazaritza- eta hiri-lurren hedadura gainerakoen gainetik nabarmentzen da, grafiko eta taula 
honetan ikus daitekeen bezala: 
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Eragindako jarduera 
ekonomikoa 

Eragindako azalera (ha) 

T10 
(Probabilitate 

handia) 

T100 
(Probabilitate 

ertaina) 

T500 
(Probabilitate txikia) 

Nekazaritza 2775 4905 6330 

Hirigunea 951 2564 4260 

Azpiegiturak 98 219 361 

Basoa 472 561 623 

Ur masak 742 773 783 

Bestelako erabilerak 171 290 345 

 

GUZTIRA 5209 9 312 12 702 

 

 
 

36. irudia.- UAHEetan eragindako azalera, jarduera ekonomikoaren kategoriaren arabera eta gertatzeko probabilitate txikiko gertaeran 
(T500). 
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37. irudia.- Kantauri EDHn arriskuan dauden balio ekonomiko handiena duten lurzoruaren erabilerak. 

 

Eragindako jarduera 
ekonomikoa 

Galera ekonomikoak gutxi gorabehera (milioi €) 

T10 
(Probabilitate 

handia) 

T100 
(Probabilitate ertaina) 

T500 
(Probabilitate txikia) 

GUZTIRA 241 1073 2677 

 
8. taula.- UAHEetan izandako galera ekonomikoen zenbatespena, uholdea gertatzeko probabilitatearen arabera. 

Ingurumen-garrantzia duten guneak  

Ia UAHE guztiek, batek izan ezik (ES017-NAV-8-1), Esparru Zuzentarauko ur-masaren bati 
eragiten diote. Guztira 87 ur-masari eragiten die, baina, oro har, eragin horrek ez du zertan 
negatiboa izan, uholde-gertaerak, askotan, ondorio positiboak eragiten baititu masa horretan.  

UAHE bakoitzak hainbat masari eragin diezaieke aldi berean (ES017-GIP-14-1 UAHEak 4 ur-
masari eragiten die) eta, era berean, masa bakoitzaren barruan hainbat UAHE egon daitezke. 

Natura 2000 Sareko eremu babestuetako afekzioari dagokionez (BGL, HBBE eta KBE), 
guztira 29 afekzio zenbatu dira 20 eremu babestutan, azterlanaren esparru osoan.  

Azkenik, nabarmentzeko modukoak dira edateko ura hartzeko 20 eremuetako eragina, eta, 
neurri txikiagoan, 10 bainatzeko gune babestuen eragina. 

Garrantzi bereziko puntuak  

Garrantzi bereziko puntuen arrisku-mapen kasuan, eragin-kopuru handiena babes zibil gisa 
sailkatutako puntuei dagokie; izan ere, elementu horiek lan honetan berariaz jotzen dira 
garrantzitsutzat uraldia egonez gero kudeaketa-gertaera batean. 
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38. irudia.- UAHEetan izandako galera ekonomikoen zenbatespena, uholdea gertatzeko probabilitatearen arabera. 

Garrantzi handiko puntuak 
 

Hondakin-uren 
araztegiak T10 T100 T500 

 
2 8 13 

 
 
 

Ospitaleak T10 T100 T500 

 
0 2 2 

 

 
 

Eragindako 
elementuaren 

tipologia 

T10 
(Probabilitate 

handia) 

T100 
(Probabilitate 

ertaina) 

T500 
(Probabilitate 

txikia) 

HONDAKIN-UREN 
ARAZTEGIA 

2 8 13 

INDUSTRIA-ISURIAK 8 29 56 

KULTURA ONDAREA 5 28 44 

BABES ZIBILA 68 271 533 
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Adineko 
pertsonentzako 

egoitzak T10 T100 T500 

 
5 25 49 

 
Ikastetxeak T10 T100 T500 

 

5 61 140 

 
 

Taula honetan, aztertutako garrantzi handiko puntu guztietako datu zehatzak agertzen dira:  

 
T10 T100 T500 

Kultura ondarea 5 28 44 

Hondakin-uren araztegia 2 8 13 

Industria-isuriak 8 29 56 

Elkargune publiko nabarmena 49 159 292 

Merkataritza-gunea 0 0 0 

Aisialdiko zentroa 0 0 0 

Erlijio-zentroa 1 1 4 

Kirol instalazioa 48 158 288 

Hezkuntza 5 61 140 

Campusa 0 0 2 
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T10 T100 T500 

Hezkuntza berezia 0 0 0 

Haur Hezkuntza 0 0 0 

Eskola 5 61 138 

Industria 5 9 17 

SEVESO kimikoa 0 0 0 

Erradioaktiboa 5 9 17 

Egoitza berezia 5 25 49 

Kanpina 0 0 0 

Adineko pertsonentzako egoitza 5 25 49 

Osasuna 0 2 2 

Ospitalea 0 2 2 

Segurtasuna 3 13 30 

Suhiltzaileak 0 1 2 

Guardia Zibila 2 7 9 

Polizia 1 5 19 

Oinarrizko zerbitzuak 1 3 3 

Ura 1 3 3 

Energia 0 0 0 

Garraioa 0 0 0 

Aireportua 0 0 0 

Autobus- edo tren-geltokia 0 0 0 

Portua 0 0 0 

Bestelakoak 0 0 0 

Bestelakoak 0 0 0 

GUZTIRA  83 337 646 
9. taula.- Uholdeen eraginpean dauden garrantzi bereziko puntuak, errepikatze-denboraren arabera 
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Ingurumenerako garrantzia duten guneak 

Ingurumenerako garrantzia duten guneen arrisku-mapei dagokienez, kontuan hartu behar da, 
oro har, uholde-gertakari batek eremu horietan duen eraginak ez duela zertan negatiboa izan, 
eta positiboa ere izan daitekeela askotan. Eragin negatiboak ingurumenerako garrantzia duten 
guneei lotutako beste elementu batzuei eragitearen ondorio sortuko dira (adibidez, araztegi 
bat urez betetzen bada eta araztu gabeko urak ibaibidera iristen badira).  

Hauek dira Kantauri EDHn UAHEko babestutako eremuak:  

Uraren Esparru Zuzentarauko ur-masak 

Naturala Oso eraldatua Artifiziala 

66 23 0 

 
 

7 9 

Giza kontsumorako ura hartzeko 
eremu babestuak 

Aisialdirako 
ur-masak 

 

Natura 2000 sarea 

BGL KEB HBBE 

13 35 2 

 
 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 73 

 

6 Klima-aldaketak uholdeen eraginean izan ditzakeen 
ondorioak 

Uholdeei buruzko Zuzentarauak eta 903/2010 Errege Dekretuaren bidezko transposizioak 
zehazten dute beharrezkoa dela uholde-arriskuaren analisian eta arriskua kudeatzeko egiten 
diren neurrietan klima-aldaketaren eragina txertatzea. Uholdeen Zuzentaraua Kantauri EDHn 
ezartzeko dokumentuek, bai lehen zikloan, bai bigarrenean, klima-aldaketak izan dezakeen 
eragina aztertu zuten, dokumentu horietako bakoitza egiteko unean zegoen ezagutza 
zientifiko-teknikoan oinarrituta. 

Kapitulu honetan, klima-aldaketak demarkazioko uholdeen eraginean izan dezakeen eraginari 
buruz eskuragarri dagoen informazioa eguneratuko da. Lehenengo atalean, euri-jatorriko 
uholdeei (zuzeneko prezipitazioa) eta ibai-uholdeei (ibaibideek gainezka egitea) buruzko 
eztabaida egingo da. Bigarren atalean, itsas-jatorriko uholdeen ondorioak aztertuko dira. 
Azkenik, hirugarren atalean, demarkazioaren esparruan eragiten dioten klima-aldaketara 
egokitzeko planen edukia eta horiek uholde-arriskuaren kudeaketarekin duten lotura 
deskribatuko dira.  

6.1 Euri- eta ibai-jatorriko uholdeak 

Euri- eta ibai-jatorriko uholdeak euri-jasek sortzen dituzte, eta kointzidentzia bat izaten da 
eragindako eremuetan. Horregatik, modu integratuan jorratzen da bi uholde-motetan klima-
aldaketak duen eragina. 

2014an, Klima-aldaketari buruzko Gobernu arteko Taldeak (IPCC, ingelesezko sigletan), 
Bosgarren Ebaluazio Txostena (AR5, ingelesezko sigletan) amaitu zuen. Gaur egun, talde 
hori, seigarren ebaluazio-zikloan (AR6) ari da lanean. IPCCk seigarren ebaluazio-txostenaren 
esparruan argitaratutako azken dokumentuak honako hauek dira: 

- 2021eko abuztuan: “Report: AR6 Climate Change 2021; The Physical Science Basis”. 
- 2022ko otsailean: “Report AR6 Climate Change 2021: Impacts, Adaptation and 

Vulnerability”. 

Era berean, ondorengo argitarapen hauek espero dira: 
 

- 2022ko apirilean: “Report: AR6 Climate Change 2021: Mitigation of Climate Change”. 
- 2022ko irailean: “Synthesis Report AR6 Synthesis Report: Climate Change 2022”. 

Txosten horiek bat egiten dute ondorio batzuetan, klima-aldaketak Kantauri EDHn euri- eta 
ibai-jatorriko uholdeetan duen eragina ulertzeko oinarria direnak: 

 Muturreko prezipitazioak: Baliteke Europako prezipitazio handien maiztasuna eta 
intentsitatea handitu izana. Halaber, litekeena da XXI. Mendean zehar erdiko 
latitudeetan, prezipitazio horien maiztasuna eta intentsitatea handitzea. 

 Uraldiak eta uholdeak: Ibai-uholdeen magnitudea eta maiztasuna eskala globalean 
aldatu izanaren ebidentzia gutxi dago. Hala ere, ebidentzia falta hori erregistro luze 
gutxi egoteagatik eta arroen portaera hidrologikoa baldintzatzen duten faktore ugari 
egoteagatik ere gertatzen da (lurzoruaren erabilerak, tenperatura, etab.). 1970eko 
hamarkadatik uholdeek eragindako kostuek gora egin dutela egiaztatu da, nahiz eta 
eragin hori, funtsean, esposizioaren gorakadak eragin duen. 

Atal honetan, Kantauri EDHko UAKPren berrikuspenaren eta eguneratzearen esparruan, 
klima-aldaketak zonalde horretako ibai- eta euriagatiko uholde-arriskugarritasunean duen 
eragina aztertzeko egin diren azterlanen emaitzak deskribatuko dira. Lehenik, MITERDek 
iberiar penintsula osorako egindako lanak zehaztuko dira eta demarkazioaren esparruan 
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lortutako emaitzetan jarriko da enfasi berezia. Bigarrenik, EAEko lurralde-eremurako egin berri 
diren lanak deskribatuko dira. 

6.1.1 Demarkazioaren esparrua 

Kantauri EDHren bigarren zikloaren UAKPren eguneraketan klima-aldaketaren gaia 
gehitzeko, “Klima-aldaketak Espainiako prezipitazio maximoetan duen eragina (CEDEX, 
2021)” txostenean lortutako emaitzak hartu dira abiapuntutzat. Txosten hori CEDEXen 
Azterketa Hidrografikoen Zentroak egin du, eta haren helburua klima-aldaketak urteko 
gehieneko prezipitazioetan duen eragina ebaluatzea da, denbora-tarte desberdinetan, EURO-
CORDEXeko eskualdeetako klima-ereduetatik datozen simulazioetatik abiatuta. 1. 
eranskinean azterlanaren eduki osoaren gehigarria dago. Jarraian, azterlanak Kantauri 
EDHren esparrurako lortutako emaitzak daude laburbilduta. 

Mapa hauek demarkazioko urteko eguneko gehieneko prezipitazio-koantiletan izandako 
aldaketa-tasak erakusten dituzte. 10 eta 100 urteko errepikatze-denborei buruzko emaitzak 
baino ez dira islatzen, abiapuntuko datuekin eta analisi estatistikoarekin lotutako 
ziurgabetasun-maila txikiena dutenak baitira. Gehieneko errepikatze-denborari (500 urte) 
buruzko emaitzak kontsultatzeko, bai kopuru horiei buruzkoak, bai gainerako emaitzei 
buruzkoak, 1. eranskineko gehigarria kontsulta daiteke. 

   
39. Irudia.- Kantauri EDHn 2041-2070 arteko inpaktu-aldirako metatutako urteko eguneko gehieneko prezipitazio-koantilaren aldaketa-

tasak, RCP4.5erako SQRT-R ereduarekin alderatuta, eta T = 100 urte (ezkerrean) eta T = 100 urte (eskuinean). 

   
40. irudia.- Kantauri Ekialdeko DHn 2041-2070 arteko inpaktu-aldirako metatutako urteko eguneko gehieneko prezipitazio-koantilaren 

aldaketa-tasak, RCP8.5erako SQRT-R ereduarekin alderatuta, eta T= 100 urte (ezkerrean) eta T = 100 urte (eskuinean). 

Jarraian, UAHEen mapak erakusten dira, RCP4.5 eta 8.5 eszenarioetako 10 eta 100 urteko 
errepikatze-denborako uraldietarako aldaketa-tasen ehunekoarekin.  
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41. irudia.- Kantauri Ekialdeko DHko UAHEetan 2041-2070 arteko inpaktu-aldirako metatutako urteko eguneko gehieneko prezipitazio-

koantilaren aldaketa-tasak, SQRT-R ereduarekin alderatuta, 10 eta 100 urteko errepikatze-denboretarako eta RCP4.5 (ezkerrean) eta 8.5 
(eskuinean) errepikatze-denboretarako. 

Hurrengo taulan, % 10etik gorako aldaketak dituzten Kantauri EDHko UAHE tarteen kopurua 
laburbiltzen da, kontuan hartuta demarkazioan aitortutako 92 UAHE tarte daudela guztira. 

Kantauri Ekialdeko DHko UAHEetako azpitarte kopurua 
 T10 T100 
 RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Aldaketarik gabe edo % 10 
baino txikiagoa 

92 92 92 81 

Aldaketa: % 10-20 0 0 0 11 

% 10eko aldaketa baino 
handiago duten UAHE 
azpitarteak guztira 

0 0 0 11 

% 10eko aldaketa baino 
handiago duten UAHE 
azpitarteen % guztira/ UAHE 
azpitarteak guztira 

% 0,00 % 0,00 % 0,00 % 11,96 

UAHE azpitarteak guztira  92 
10. taula.- Kantauri Ekialdeko DHaren UAHE azpitarteen kopurua, 2041-2070 inpaktu-aldirako SQRT-R ereduarekiko urteko eguneko 

gehieneko prezipitazioan izandako aldaketa-ehunekoaren arabera. 

Hurrengo taulan, % 10etik gorako aldaketa duten UAHE tarteen xehetasunak jaso dira. 

UAHE 
Urteko eguneko gehieneko 

prezipitazioen aldaketa-tasak (% 10 
baino altuagoa) 

UAHE tartearen izena 
UAHEtartearen 

kodea 

T10 T10 T100 T100 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Barbadun ES017-BIZ-BAR-01       % 10-20 

Bakio ES017-BIZ-BUT-04         

Bilboko itsasadarra ES017-BIZ-IBA-01       % 10-20 

Galindo ES017-BIZ-IBA-02       % 10-20 

Getxo ES017-BIZ-IBA-03       % 10-20 
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UAHE 
Urteko eguneko gehieneko 

prezipitazioen aldaketa-tasak (% 10 
baino altuagoa) 

UAHE tartearen izena 
UAHEtartearen 

kodea 

T10 T10 T100 T100 

RCP4.5 RCP8.5 RCP4.5 RCP8.5 

Sondika-Erandio ES017-BIZ-IBA-05       % 10-20 

Ea ES017-BIZ-LEA-01       % 10-20 

Oka ES017-BIZ-OKA-01         

Altamira ES017-BIZ-OKA-03         

Muxika ES017-BIZ-OKA-04       % 10-20 

Zarautz ES017-GIP-ORI-01         

Zarautz-kosta ES017-GIP-ORI-03         

Zumaia ES017-GIP-URO-01       % 10-20 

Donostia ES017-GIP-URU-02       % 10-20 

Donostia-kosta ES017-GIP-URU-03       % 10-20 

Ugarana erreka / 
Lapitxuri erreka 

ES017-NAV-1-2         

Bidasoa ibaia - Zia 
erreka 

ES017-NAV-9-1       % 10-20 

11. taula.- Metatutako urteko eguneko gehieneko prezipitazioaren aldaketa-ehunekoak, SQRT-R ereduarekiko 2041-2070 eragin-
aldirako, % 10etik gorako aldaketak dituzten Kantauri Ekialdeko DHko UAHEen azpitarteetan 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan euri- eta ibai-jatorriko uholdeetan klima-
aldaketak izan ditzakeen ondorioak ebaluatzeko, klima-aldaketak bi osagaiengan izan 
dezakeen eragina aztertu da. Osagai horiek erabakigarriak dira emari-legeen aldaketan eta 
maiztasunean: osagai meteorologikoa eta lurzoruaren erabileren osagaia. Bi osagaiak lotzen 
dituen formula matematiko baten bidez, klima-aldaketak uholde-arriskuan izan dezakeen 
eragina kualitatiboki zehaztu da.  

𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎  =   𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎 . + 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎 .   

Osagai meteorologikoari dagokionez, Zuzentarauak adierazten dituen hiru errepikatze-
denboretarako (10, 100 eta 500 urte) oinarrizko sare hidrografikoan metatutako eguneko 
gehieneko prezipitazioan izandako aldaketak aztertu dira, berotegi-efektuko gasen bi isurketa-
egoera nagusien arabera (RCP4.5 eta 8.5). Elur-azpiarroak dituzten demarkazioen kasuan, 
elurrak faktore horretan duen eragina ere aztertu da. Kantauri EDHk ez duenez elur-
azpiarrorik, ez da analisi hori egin.  

Ur-goraldien sorreran eragiten duen aldagai nagusia prezipitazioa denez, osagai 
meteorologikoaren barruan pisu handiagoa (% 80) ematea erabaki da, eta, gainera, azterlan 
honetan klima-aldaketaren ondoriozko balioan eragin handiena duen aldagaia da. Elur-
fenomenoaren aldagaiari dagokionez, elur-azpiarroa egonez gero, % 20ko pisua emango 
zitzaion osagai meteorologikoaren barruan. 

𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎 . = 0,8 𝑥 (𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎 ) +  0,2 𝑥 (𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎 ) 

Lurzoruaren erabileren osagaia lau faktorek baldintzatzen dute: lurzoruaren erabileren 
aldaketek, higadurak, suteen eraginak eta azalera iragazgaitzak. Ur-goraldien sorreran 
garrantzi handiena eman zaion faktorea, lurzoru-erabileren osagaiaren barruan, azalera 
iragazgaiztuaren presentzia da, eta % 50eko pisua eman zaio, jariatze-uraren sorreran eta 
uraren abiaduran eragiten baitu eta iragazketa naturala murrizten baitu. Halaber, 
garrantzizkotzat jotzen da higaduraren faktorea, % 30 eman baitzaio; izan ere, sedimentuen 
arrastatzea eta fluxuaren abiadura areagotzen ditu, eta horrek uholdearen arriskugarritasuna 
areagotzen du.  
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Gainera, garrantzi txikiagoarekin bada ere, kontuan hartu dira azpiarroen lurzoru-erabileren 
aldaketak eta baso-suteen kopurua, bakoitzari % 10eko pisua esleitu baitzaio.   

𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎 .  =  0,1 𝑥 (𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎 . . ) +  0,3 𝑥 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎 +  

0,1 𝑥 (𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎  ) + 0,5 𝑥 (𝐵𝑎𝑙𝑖𝑜𝑎  ) 

Jarraian, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan aipatutako metodologia aplikatu 
ondoren lortutako emaitzak jaso dira. Emaitza horiek arroaren mailan lortu dira, hiru 
errepikatze-denboraldietarako eta aztertutako berotegi-efektuko gasen bi isurketa-
egoeretarako (RCP4.5 eta RCP8.5). Ondorengo irudietan, 10 eta 100 urteko errepikatze-
denboretarako emaitzak agertzen dira. 500 urteko errepikatze-denbora duten gertaeretarako 
emaitzak, ziurgabetasun-maila handiagoarekin, 1. eranskineko gehigarrian kontsulta daitezke. 

  

42. irudia.- RCP4.5 eszenario batean, T10 eta T100erako klima-aldaketaren ondoriozko uholde-arriskuaren hazkunde probablearen 
guztizko balioespen kualitatiboa, Pfafstetter azpiarroen mailan, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan 

  

43. irudia.- RCP8.5 eszenario batean, T10 eta T100erako klima-aldaketaren ondoriozko uholde-arriskuaren hazkunde probablearen 
guztizko balioespen kualitatiboa, Pfafstetter azpiarroen mailan, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan 

Oro har, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa aztertuz gero, esan daiteke Nerbioi, 
Ibaizabal eta Urola ibaien beheko tarteek hazkunde eragin-maila altua dutela, bai eta Deba, 
Oria eta Bidasoa ibaien erdiko tarteek ere, Tolosa, Bera, Zumaia, Erandio edo Bilbo 
herriguneetatik igarotzean. 

1. eranskineko 4. Gehigarriak analisi hori jasotzen du, modu zabalagoan. 

6.1.2 EAEaren esparrua 

EAEren esparruan, Uraren Euskal Agentziak klima-aldaketak uholde-arriskugarritasunean 
izan ditzakeen ondorioen azterketan sakondu du, “EAEn klima-aldaketak uholde- 
arriskugarritasunaren baldintzetan izan ditzakeen aldaketak" azterlanaren bidez. Azterlan 
horren ondorioak bigarren zikloko UAAE eta ARUAMen berrikuspenean eta eguneratzean 

Klima-aldaketak azpiarroen mailan eragindako uholde-
arriskuaren balizko hazkundearen guztizko balorazio 

kualitatiboa, T10 eta RCP 4.5-rako. 
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa 

Klima-aldaketak azpiarroen mailan eragindako uholde-
arriskuaren balizko hazkundearen guztizko balorazio 

kualitatiboa, T100 eta RCP 4.5-rako. 
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa 

Klima-aldaketak azpiarroen mailan eragindako uholde-
arriskuaren balizko hazkundearen guztizko balorazio 

kualitatiboa, T10 eta RCP 8.5-rako. 
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa 

Klima-aldaketak azpiarroen mailan eragindako uholde-
arriskuaren balizko hazkundearen guztizko balorazio 

kualitatiboa, T100 eta RCP 8.5-rako. 
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa 
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jasotzen dira, eta adierazten dute litekeena dela uraldi-emariak epe luzera handitzea, nahiz 
eta emaitzen ziurgabetasuna handia izan. Azterlan horren arabera, uraldi-emari txikienek (10 
urteko errepikatze-denbora) beherakada txiki bat izan dezakete, ebapotranspirazioa 
areagotzearen eta lurzoruaren hezetasun-edukia jaistearen ondorioz, aurreko paragrafoan 
eztabaidatzen zenarekin bat etorriz. Errepikatze-denbora luzeagoei dagokienez, uholde-
arriskua handitzearen ondorioz, uraldi-emariak handitu daitezke. 

2018an, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Uraren Euskal Agentziarekin lankidetzan, "Klima-
aldaketaren eragina Gipuzkoako uholde-arriskugarritasunean" azterlana egin zuen. 2019an, 
Uraren Euskal Agentziak metodologia eta ebazpen bera erabiliz Bizkaiko lurralde historikoaren 
eremurako beste azterlan bat egin zuen (“Klima-aldaketak Bizkaiko uholde-
arriskugarritasunean duen eragina”). Azterlan horien ondorioak aurreko paragrafoetan 
aipatutakoen antzekoak dira: urtarokotasun handiagoak uraldien magnitudea eta maiztasuna 
handitzea ekar lezake, nahiz eta errepikatze-denbora txikietarako, ebapotranspirazioa 
areagotzeak joera alderantzikatu eta puntako emariak pixka bat jaistea eragin dezakeen. 
Nolanahi ere, bi azterlanek nabarmentzen dute emaitza horiek ziurgabetasun handia 
daukatela, eskualdeko klima-ereduek zaila baitute muturreko prezipitazio-balioetan aldaketak 
aurreikustea. Bi azterlanek nabarmentzen dute, halaber, proiekzioek beren gain hartzen dutela 
demarkazioko arro hidrografikoetan aldaketarik ez egotea, nahiz eta, ziurtasun osoz, XXI. 
mendean garatzen diren klima-aldaketak eta gizarte-aldaketek arroen lurzoruaren erabileretan 
ere aldaketa esanguratsuak eragingo dituzten. Arroen aldaketa horiek haien erregimen 
hidrologikoa aldatuko dute, eta horrek ziurgabetasuna ekarriko du uraldi-emariei buruzko 
iragarpenetan. 

 
44. irudia.- Butroe ibaiaren arroan 10, 25 eta 50 urteko errepikatze-denboretarako uraldi-emarien aldakuntzaren zenbatespena, RCP4.5 

agertokirako (klima-aldaketak Bizkaiko uholde-arriskugarritasunean duen eragina). 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko arro hidrografikoek mendi-buruak garatzen 
dituzte, eta, horien ondorioz, uholde-sistemak agertzen dira. Sistema horiek oso erantzun 
azkarra ematen dute intentsitate handiko ekaitz txikien aurrean, bai eta sedimentuaren garraio-
fenomenoak ere, uraldien ondorioak larriagotzen dituztenak. Uraren Euskal Agentziak 2018an 
“Euskal Autonomia Erkidegoko uhar izaerako uholde-suszeptibilitatearen analisia” azterlana 
egin zuen, H2O GUREA proiektuaren esparruan. Azterlan horretan, uhar izaerako 415 
depositu identifikatu ziren, eta horietan ez dago duela gutxiko jardueraren berririk, baina uhar 
izaerako uholdeak jasateko arriskua duten eremuak dira, klima-aldaketak urtarokotasuna 
handitzearen ondorioz. Azterlan honek ez du arrisku potentzialeko kasu esanguratsurik 
aurkitzen, baina erakusten du uhar izaerako uholde-fenomenoa, epe ertainera, demarkazioko 
arrisku-elementu esanguratsu bihur daitekeela. 

Ondorioz, bigarren zikloko UAAE eta ARUAMen berrikuspenean eta eguneratzean 
aurreratzen den bezala, litekeena da klima-aldaketak eragin nabarmena izatea Kantauri 
EDHren uholde-arriskugarritasunean epe ertain eta luzean, bereziki uraldi-emarietan eta 
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itsasoaren batez besteko mailan. Proiekzioei lotutako aldaketa-tasak eta ziurgabetasunak 
plangintza-zikloaren eskalan (6 urte) diagnostikoa aldatzeko aukerarik ematen ez badute ere, 
komenigarria da epe ertainean arintze-neurriak hartzea, arriskua areagotzea prebenitzeko. 
Aurreko zikloko UAKPean hartutako neurriek helburu hori lortzen laguntzen dute, uholde-
arriskuko eremuan lurzoruaren erabilerak antolatzera eta arrisku handieneko eremuak 
babestera bideratuta baitaude. 

    
45. irudia.- 2016an, Donostiako Martuteneko pasabide zaharra (ezkerrean) sekzio handiagoko beste pasabide batekin ordeztu zen, eta, 
aldi berean, ibaibidearen atala handitu zen (eskuinean). Estuarioari espazio handiagoa ematen dion jarduketa horrek egungo egoeran 
uholde-arriskua gutxitzeaz gain, eremu horretan epe luzera izan daitezkeen klima-aldaketaren ondorioak arintzen ere laguntzen du. 

Azkenik, nabarmendu behar da oso garrantzitsua dela klima-aldaketak demarkazioaren 
uholde-arriskugarritasunean duen eraginari buruzko ezagutza hobetzea. Horregatik, 
funtsezkoa da aldaketak (prezipitazioak, emariak, etab.) detektatzeko datu-serieak zabaltzen 
jarraitzea eta klima-aldaketak uraldi-erregimenean dituen ondorioei buruzko azterlanetan 
sakontzea. 

6.2 Itsas-jatorriko uholdeak 

Klima-aldaketaren ondorio guztietatik, zalantzarik gabe, Kantauri EDHren uholde-
arriskugarritasunean eragin argiena duena itsas mailaren igoera da. IPCCren AR6 txostenaren 
arabera, oso argia da itsasoaren batez besteko maila igotzen ari dela, 1971-2018 aldian urtean 
batez besteko 2.3 mm/urteko igoera-tasak islatzen duen bezala. Gainera, txosten horren 
arabera, oso litekeena da itsas mailak gora egiten jarraitzea XXI. mendean, seguruenik tasa 
altuago batekin (9 eta 18 mm artean urtean SSP5-8.5 agertokirako eta batez besteko 
konfiantza maila baterako). 

 
46. irudia.- Itsasoaren batez besteko mailaren bilakaera, urteko eskalan, Kantauriko kostaldeko hainbat erregistrotan. Iturria: 
Itsas mailaren gorakadaren osagai klimatikoek Euskal Autonomia Erkidegoko itsasbazterrean duten inpaktuaren ebaluazioa 

(Ihobe) 
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47. irudia.- Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Interactive Atlas. https://interactive-atlas.ipcc.ch/ 

Egoera horretaz jabetuta, 2017ko uztailaren 24an, Kostaldearen eta Itsasoaren 
Jasangarritasuneko Zuzendaritza Nagusiak Espainiako Kostaldea Klima Aldaketara 
Egokitzeko Estrategia onartzea ebatsi zuen.  

Kantauri EDHk 180 kilometro inguruko itsasbazterra du eta itsas mailaren aldaketek urpean 
geratzeko arriskua argi eta garbi baldintzatzen dute. Espero da itsasoaren batez besteko maila 
igotzeak eragin nabarmena izatea demarkazioko itsasertzeko zerrenda osoan; izan ere, 
litekeena da urpean geratzeko arriskua handitzea. Klima-iragarpenek olatuen erregimenean 
aldaketa nabarmenik aurreikusten ez duten arren, batez besteko maila handiagoa izateak 
olatuek, uholde-arriskugarritasuna baldintzatzen duten gainerako prozesuekin batera (marea 
astronomikoa eta meteorologikoa), kostaldean eragin nabarmen handiagoa izatea ekarriko du. 

Bigarren zikloko UAAE eta ARUAMen berrikuspenak eta eguneratzeak egiaztatzen du 
Bizkaiko golkoan ikusten den itsasoaren batez besteko mailaren goranzko joerak eragin 
nabarmena izango duela kostaldeko eta trantsizioko eremuen uholde-arriskugarritasunean. 
Hala ere, itsasoaren batez besteko mailaren igoera-tasak ez du eragiten, plangintza-ziklo 
batean zehar (6 urte), uholdeetan eragin nabarmena izateko adinako aldaketarik. Beraz, epe 
ertainerako efektua da, eta denbora-muga zabalago baten esparruan kudeatu behar da. 

6.2.1 Demarkazioaren esparrua 

Uholdeei buruzko Zuzentaraua aplikatzeko lehen zikloan sortutako informazioa eguneratzeko 
eta klima-aldaketak kostaldeko uholdeetan duen eragina txertatzeari buruz Europar 
Batasunak ezarritako betebeharrak betetzeko, Kantabriako Unibertsitateko Ingurumen 
Hidraulikaren Institutuak itsas aldagaien klima-aldaketaren eskualdeko proiekzioen datu-base 
berriak garatu ditu, kostaldeko uholdean izango duen eragina kalkulatzeko. 
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Sortutako metodologia berria iOLE proiektuaren jatorrizko metodologian oinarritu da 
(Uholdeen Zuzentarauaren lehen zikloan erabili zena), eta hipotesi sinplifikatzaileen 
planteamendu bera partekatzen du. Egindako hipotesi handienetako bat da kostaldeko 
uholdea bi dimentsiotakoa dela eta lurraren zeharkako profilen bidez konpontzen dela, olatuen 
intzidentzia-norabidearen arabera orientatuta (olatu-denboraleen batez besteko energia-
fluxuaren norabidea). Klima-aldaketak, besteak beste, olatuen norabideari eragiten dionez, 
uste da hainbat eszenariok, horizontek eta eredu klimatikok eragina izan dezaketela erabilitako 
lurraren profilen birdefinizioan. Alderdi zehatz hori ebaluatu eta mugatu egin da, eta kontuan 
hartu da iOLEren profil berberak (kostako 200 metrotik behin profil topo-batimetrikoak) 
erabiltzeko hurbilketa egokia dela, eszenario, horizonte eta eredu klimatiko desberdinetarako, 
azterlanaren helburuak betetzeko. 

Metodologia berri horri esker, proiektatutako kostaldeko muturreko uholdeak eta gertaera 
historikoak alderatu ahal izan dira profil bakoitzean, eta klima-aldaketak Espainiako kostaldeko 
uholdean duen eragina zehazteko ziurgabetasuna mugatu da. Horretarako, RCP4.5 eta 8.5 
eszenario klimatikoak, denbora-tarte desberdinak (1985-2005, 2026-2045, 2081-2100), eredu 
klimatikoak, IBMIaren (itsasoaren batez besteko mailaren igoera) banaketa-funtzioa eta 
errepikatze-denbora (10, 50, 100 eta 500 urte; azken bi horiek dira Uholdeen Zuzentarauak 
gutxienez ezartzen dituenak) erabili dira.  

Lortutako emaitzak bi eskala espazialetan antolatu dira:  

 Atlas bat lortu da itsaso konposatuaren banaketarekin (TWL, ingelesezko siglak) 
Espainiako kostaldean zehar, kontuan hartutako eszenario, horizonte eta eredu 
klimatiko desberdinetarako, 10 kilometro inguruko bereizmenarekin. Itsaso 
konposatuaren banaketak marea astronomikoa, marea meteorologikoa eta itsas 
mailaren igoera barne hartzen ditu, olaturik gabe. Itsas aldagaien klima-aldaketaren 
eskualdeko proiekzioetan zuzenean lortutako emaitzak dira, eta balioa dute olatuek 
garrantzirik ez duten eremuetan (adibidez, itsasadarren edo estuarioen barruan, edo 
portu-azpiegituren babesean). 

 Itsas mailaren eta olatuen baterako ekintzaren ondoriozko bi dimentsioko uholde-
prozesu guztiak ebaluatu dira, iOLEren profil topo-batimetrikoen 200 metroko eskalan, 
aintzat hartutako eszenario, horizonte eta eredu klimatikoetarako. Emaitza horien 
ezaugarria uholde-kota (UK) eta uholde-distantzia (UD) izan dira, olatuen eraginpean 
zuzenean dagoen kostaldeko lerroan zehar, hau da, itsasadarretan, estuarioetan edo 
portuen barrualdean sartu gabe. Itsaslabarretan ere ez dira sortzen, uste baita ez 
dutela eraginik izango kostaldeko uholdeetan, ez eta 1000 metrotik gorako uholdeetan 
ere; izan ere, iOLEren profilek 1000 metroko azaleratze-azalera dute gehienez. 
Kostaldeko uholde-prozesu horiek IH2VOF zenbaki-ereduaren bidez ebatzi dira 
(http://www.ih2vof.ihcantabria.com/). 

Lortutako emaitza guztiek, eskala bietan, kostaldeko uholdea ebaluatzen dute hainbat 
eszenatoki, horizonte eta eredu klimatikotan, eta erreferentziazko aldi historikoarekin 
alderatuta, aldaketen mapetan antolatzen dira. Mapa horiek modu adimentsionalean sortzen 
dira, eta aukera ematen dute klima-aldaketak muturreko uholde-gertaeren magnitudean duen 
eragina identifikatzeko, hazkunde erlatiboko mapen bidez (%), bai eta muturreko uholde-
gertaeren maiztasunean duen eragina ere, errepikatze-denbora handitzeko faktore-mapen 
bidez.  

Mapak web-bisore espezifiko baten bidez eskuratu dira (https://pima-
directiva.ihcantabria.com/). Bertan, mapak eskala nazionalean erakusten dira, baina 
informazio guztia demarkazio hidrografikoaren edo probintziaren arabera identifika eta ikus 
daiteke, erabiltzaileak nahi bezala, eta eremu bakoitzeko emaitza zehatzak kudeatzeko aukera 
ematen du. Bisorean, Espainiako itsasertz osoko erreferentzia-aldiko aldagaien mapa guztiak, 
hazkunde erlatiboarenak eta itsas maila konposatua, uholde-kota eta uholde-distantzia 
handitzeko faktorearenak antolatzen dira.  
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Lortutako emaitzei dagokienez, inpaktu-aldagaiek elkarren artean koherenteak diren mapak 
sortu dituzte; beraz, eremu jakin batean uholde-kotaren edo uholde-distantziaren emaitzarik 
ez dagoenez, beti jo daiteke itsaso konposatuaren mailakoetara.  

Oro har, itsas maila konposatuaren balioak apur bat handiagoak dira uholde-kotarenak eta 
uholde-distantziarenak baino, eta azken horiek txikiagoak eta lokalizatuagoak dira; izan ere, 
bereizmen espazial handiagoan ebaluatzen dira, eta kontuan hartzen dira kostaldeko olatuen 
hedapen-, haustura- eta uholde-prozesuak. Horiek guztiek hazkunde erlatibo handiagoak izan 
dituzte Mediterraneoan Atlantikoan baino, marea astronomikoa txikiagoa baita 
Mediterraneoan. Igoera erlatiboak itsasoaren batez besteko mailaren igoeraren arabera eta 
epe luzerako (2081-2100) handitzen dira. Aztertutako bi Eszenario Klimatikoetarako (RCP4.5 
eta 8.5) emaitzen arteko aldeak, oro har, ez dira esanguratsuak. Handitze-faktoreek 
ebaluatzen diren errepikatze-denboren balio maximo berdinak dituzte gutxi gorabehera, eta 
horrek esan nahi du etorkizuneko errepikatze-denborak urtean behin errepikatzen diren arte 
jaisten direla. 

Azkenik, kostaldeko uholdeen arriskugarritasun-mapa berriak sortu ahal izateko metodologia 
ere zehaztu da, eta zehaztutako arriskugarritasunetik eta kalteberatasunetik abiatuta, 
kostaldeko uholde-arriskua balioestea, plangintzaren hirugarren zikloko arrisku-mapak egiteari 
begira. 

Uste da proiektuaren web-bisoreak duen informazio guztiarekin kontuan hartu dela klima-
aldaketak Espainiako kostaldeko uholdean duen eragina (Uholdeei buruzko Zuzentarauak 
adierazten duen bezala), klima-aldaketak kostaldeko uholdean duen eragina guztiz 
kuantifikatuta baitago erreferentziako aldi historikoarekin alderatuta. 

Esteka honetan azterlan osoa kontsulta daiteke: 

Lanaren emaitza-txostena. (https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-
costa/tarea_4_pima_adapta_mapama_digitalweb-comprimido_tcm30-523734.pdf) 
 

Itsas maila konposatuaren atlasaren analisiaren emaitzak 

Itsas maila konposatuaren gehieneko hazkunde erlatiboaren balioak: 

o Epe ertainerako (2026-2045), nahiko homogeneoak dira: IBMI= % 5 eta RCP4.5-
erako % 5eko gehikuntzak eta IBMI= % 95 eta RCP8.5-erako % 10eko gehikuntzak. 

o Epe luzerako (2081-2100), nahiko homogeneoak dira: IBMI= % 5 eta RCP4.5-erako 
% 15eko gehikuntzak eta IBMI= % 95 eta RCP8.5-erako % 30eko gehikuntzak. 

o Desbideratze tipikoek antzeko balio- eta aldakuntza-ereduak dituzte, eta % 10etik 
beherako balioak dituzte. 

Itsas maila konposatuaren zabaltze-faktorearen (ZF) balio maximoak: 

o Epe ertainerako (2026-2045), errepikatze-denborako balioak baino txikiagoak dira, 
errepikatze-aldiaren arabera aldatzen dira, eta balioak jokalekuaren arabera 
murrizten dira (RCP4.5erako txikiagoak), batez ere, IBMI (txikiagoak IBMI 
baxuentzat). ZFaren balio maximoak hauek dira: 5, 12, 20 eta 70 ordenakoak IBMI= 
% 5 eta RCP4.5-erako eta 9, 35, 65 eta 260 ordenakoak IBMI= % 95 eta RCP8.5-
erako. Era berean, ZFaren balio minimoak hauek dira: 4, 8, 13 eta 45 ordenakoak 
IBMI= % 5 eta RCP4.5-erako eta 8, 25, 45 eta 160 ordenakoak IBMI= % 95 eta 
RCP8.5-erako. 
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o Epe luzerako (2081-2100), errepikatze-denboraren araberakoak dira. Gutxieneko 
balioak errepikatze-denboraren araberakoak dira, eta 10 urteko errepikatze-
denborarako minimoak maximoen ordenakoak dira, hau da, 10ekoak, ia ez dago 
aldaketarik; gainerako errepikatze-denboretarako (50, 100 eta 500 urte), minimoak 
murriztu egiten dira eszenarioaren araberako maximoen aldean (txikiagoak 
RCP4.5-erako), eta batez ere IBMIaren arabera (txikiagoak IBMI txikiagoetarako): 
40, 75, eta 325 ordenakoak IBMI= % 5 eta RCP4.5-erako eta 50, 100 eta 500 
(ordena maximoak) IBMI= % 95 eta RCP8.5-erako. 

o Desbideratze tipikoek oso balio txikiak dituzte ZFa ia bat datorrenean errepikatze-
denborako balioarekin. ZF errepikatze-denbora baino nabarmen txikiagoa denean, 
desbideratze tipikoek gora egiten dute, eta balio horiek 10, 50, 100 eta 500 urteko 
errepikatze-denboretarako dira, hurrenez hurren: 2, 10, 20 eta 90 urte, gutxi 
gorabehera. 

Uholde-kotaren eta -distantziaren ebaluazioaren emaitzak 

 Kotaren (UK) eta uholde-distantziaren (UD) gehikuntza erlatiboak, batez ere, epe luzerako 
handitzen dira (2081-2100), baita errepikatze-denboraren balioa handitu ahala ere. 
Aztertutako bi eszenario klimatikoetarako (RCP4.5 eta 8.5) emaitzen arteko aldeak, oro 
har, ez dira oso garrantzitsuak, baina beti dira RCP8.5 baino handiagoak. 

o Epe ertainerako (2026-2045) UK eta UD gehieneko hazkunde erlatiboaren balioek 
aldakortasun oso handia dute Demarkazio Hidrografikoan zehar. UKaren balio 
handienak hauen artean daude: % 15, gutxi gorabehera, RCP4.5aren 10 urteko 
errepikatze-denboran, eta % 40, gutxi gorabehera, RCP8.5aren 500 urteko 
errepikatze-denboran. UDaren balio handienak hauen artean daude: % 25, gutxi 
gorabehera, RCP4.5aren 10 urteko errepikatze-denboran, eta % 50, gutxi 
gorabehera, RCP8.5aren 500 urteko errepikatze-denboran. 

o Epe luzerako (2081-2100) UK eta UD gehieneko hazkunde erlatiboaren balioak epe 
ertainekoak baino altuagoak dira eta aldakortasun oso handia dute ere Demarkazio 
Hidrografikoan zehar. IKren balio handienak hauen artean daude: % 30, gutxi 
gorabehera, RPE4.5aren 10 urteko errepikatze-denboran, eta % 50, gutxi 
gorabehera, RCP8.5aren 500 urteko errepikatze-denboran. UDaren balio 
handienak hauen artean daude: % 50, gutxi gorabehera, RCP4.5aren 10 urteko 
errepikatze-denboran, eta % 290, gutxi gorabehera, RCP8.5aren 500 urteko 
errepikatze-denboran. 

o UK eta UD hazkunde erlatiboko klima-ereduen modeloen desbideratze tipikoek 
antzeko aldakuntza-balioak eta -ereduak dituzte, eta, oro har, gora egiten dute 
errepikatze-denboraren arabera. UKen kasuan, gutxi gorabehera % 15 eta % 65 
arteko balioak daude, hurrenez hurren, 10 eta 500 urteko errepikatze-
denboretarako; UDen kasuan, gutxi gorabehera % 105 eta % 285 arteko balioak 
daude, hurrenez hurren, 10 eta 500 urteko errepikatze-denboretarako. 

 UK eta UD Handitze-faktoreek ebaluatzen diren errepikatze-denboren balio maximoak 
dituzte, gutxi gorabehera, baina, oro har, ez dira balio horietara iristen. Ebaluatutako 
eszsenario klimatikoetarako (RCP4.5 eta 8.5), HFen emaitzak gutxi aldatzen dira, baina, 
oro har, RCP8.5eko emaitzak handiagoak dira. Alderik handienak, batez ere, etorkizuneko 
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aldiaren araberakoak dira (2026-2045 edo 2081-2100); baliorik handienak epe luzerako 
ikusten dira (2081-2100). 

o Epe ertainerako (2026-2045) UK eta UDren Hazkuntza-faktoreen balio altuenek 
aldakortasun oso handia dute Demarkazio Hidrografikoan zehar, eta, orokorrean, 
errepikatze-denborako balioak baino baxuagoak dira. IKren balio handienak hauen 
artean daude: 4, gutxi gorabehera, RCP4.5aren 10 urteko errepikatze-denboran, 
eta 95, gutxi gorabehera, RCP8.5aren 500 urteko errepikatze-denboran. Bestetik, 
UDaren balio handienak hauen artean daude: 3, gutxi gorabehera, RCP4.5aren 10 
urteko errepikatze-denboran, eta 40, gutxi gorabehera, RCP8.5aren 500 urteko 
errepikatze-denboran. 

o Epe luzerako (2081-2100) UK eta UDren Hazkuntza-faktoreen balio altuenak epe 
ertainekoak baino altuagoak dira eta aldakortasun oso handia dute ere Demarkazio 
Hidrografikoan zehar. IKren balio handienak hauen artean daude: 8, gutxi 
gorabehera, RCP4.5aren 10 urteko errepikatze-denboran, eta 325, gutxi 
gorabehera, RCP8.5aren 500 urteko errepikatze-denboran. Bestetik, UDaren balio 
handienak hauen artean daude: 6, gutxi gorabehera, RCP4.5aren 10 urteko 
errepikatze-denboran, eta 210, gutxi gorabehera, RCP8.5aren 500 urteko 
errepikatze-denboran. 

o UK eta UDren Hazkuntza-faktoreen klima-ereduen modeloen desbideratze tipikoak 
handitu egiten dira, oro har, errepikatze-denboraren arabera. UKen kasuan, gutxi 
gorabehera 3 eta 170 arteko balioak daude, hurrenez hurren, 10 eta 500 urteko 
errepikatze-denboretarako; UDen kasuan, gutxi gorabehera 3 eta 125 arteko 
balioak daude, hurrenez hurren 10 eta 500 urteko errepikatze-denboretarako. 

6.2.2 EAEren esparrua 

Azken urteotan, itsas mailaren igoerak euskal kostaldean duen eraginari buruzko azterlan 
espezifikoak egin dira, Kantauri EDHren kostaldeko eremu osoa hartzen baitu. Proiektu 
horietako lehenak, KLIMPACT1 izenekoak, azken urteetan behatutako igoeraren osagaiak 
aztertu ditu, eta bi estuario-eremutan (Nerbioi Nerbioi-Ibaizabal itsasadarrean eta Donostia 
Urumea itsasadarrean), olatuek kaltetutako eremu batean (Zarautz) eta portu batean (Bermeo) 
izandako eragina ebaluatu du. KLIMPACT proiektuak ondorioztatu du aztertutako bi 
egoeretarako (RCP4.5 eta RCP8.5) proiektatutako itsas mailaren igoerak eragin oso 
esanguratsua izango duela aztertutako eremu guztietan, uholde-arriskua duten azalerak 
areagotuko direla eta olatuek eragin handiagoa izango dutela. 

Garatu berri den bigarren proiektuak, Kostaegokik, euskal kostaldeko itsas mailaren igoeraren 
inpaktua aztertzen du, erreferentzia gisa 2050 eta 2100 denborazko horizonteak hartuz IPCCk 
aintzat hartzen dituen bi egoera klimatikotan: RCP4.5 (arintze-neurriak hartuz eszenario 
probebleena) eta RCP8.5 (eszenatoki ezkorrena). Kostaegokik olatuek euskal kostaldean 
duten eraginaren azterketa zehatza jasotzen du, eta kostaldeko eremuak planifikatzera eta 
kudeatzera bideratuta dago. Ondorengo taulak, Kostaegoki proiektuan aztertutako itsasoaren 
batez besteko mailaren igoera-balioak laburbiltzen ditu:  

 

                                                 
1Itsas mailaren gorakadaren osagai klimatikoek Euskal Autonomia Erkidegoko itsasbazterrean duten 
inpaktuaren ebaluazioa Ihobe, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila (Eusko Jaurlaritza). 
2019 
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Denbora-
horizontea 

Itsasoaren batez 
besteko mailaren 

igoera (SLR) 

Eszenario 
klimatikoa 

Itsasoaren batez 
besteko mailaren 

igoera 

2050 SLR1 RCP4.5 eta RCP8.5 0,26 m 

2100 

SLR2 RCP4.5 0,51 m 

SLR3 RCP8.5 0,70 m 

SLR4 
Eszenario 

pesimistena 
1,00 m 

12. taula.- KOSTEGOKI proiektuan jasotako itsasoaren batez besteko mailaren igoera, denbora-horizontearen eta eszenario 
klimatikoaren arabera. 

Kostaegoki proiektuaren emaitzen arabera, klima-aldaketak eragin handia izango du euskal 
kostaldearen uholde-arriskugarritasunean epe ertain eta luzera, aintzat hartutako eszenario 
klimatikoa edozein izanda ere. Eragin handienak gaur egun arrisku handiena duten 
biztanleguneetan daude, hala nola Bermeon, Zarautzen eta estuarioetan. 

 
48. irudia.- Butroe ibaiaren estuarioa urez betetzea, 500 urteko errepikatze-denborako muturreko gertaera bati dagokiona, honako 

eszenario hauetarako: egungo klima (ezkerra), RCP4.5 eszenario klimatikoa 2100 horizonterako, itsasoaren batez besteko mailaren 0,51 
m –ko igoerarekin (erdialdea) eta RCP8.5 eszenario klimatikoa 2100 horizonterako, itsasoaren batez besteko mailaren 1,00 m-ko 

igoerarekin (eskuina). 

Kostaegoki proiektuaren arabera, uholde-arriskuko azalera handitzeaz gain, itsas mailaren 
batez besteko maila igotzeak aldaketa morfologiko nabarmenak eragingo ditu itsasertzaren 
konfigurazioan. Aldaketa horiek bereziki garrantzitsuak izango dira bi testuingurutan: batetik, 
hondartzetan, azalera lehorra asko galduko baita; eta, bestetik, estuarioetan, marearteko 
eremuaren barrualdera doan mugimendua egongo da eta. 

Kostaegokiren bisoreak EAEko kostaldeko proiekzio klimatiko guztien emaitzak ikusteko eta 
deskargatzeko aukera ematen du: 

https://gis.ihobe.eus/kostaegoki/ 

Gaur egun, EAE-ko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala berrikusten 
ari dira. Plan horren eremuak Kantauri EDHren kostalde osoa hartzen du. Berrikuspen horren 
esparruan, 2020ko martxoan, “EAE-ko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan 
Sektoriala berrikusi eta klima-aldaketaren erronkari egokitzeko aurretiazko azterlanak eta 
diagnostikoa” dokumentua argitaratu zen. Bertan, itsas mailaren igoerak euskal kostaldean 
duen eragina aztertzen da, uholde-arriskugarritasunaren eta lurralde-antolamenduaren 
ikuspegitik. Hauek dira dokumentuaren ondorio nagusiak: 
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 Itsas mailaren igoerak eragin nabarmena izango du euskal kostaldean, aintzat 
hartutako bi kalkulu-eszenarioetarako (RCP4.5 eta RCP8.5). Eragina nabarmen 
handituko da 2045 horizontetik 2100era. 

 Hiriguneetan, denboraleek eragindako kalteak areagotuko dira. Eremu naturalei 
dagokienez, hondartzetan eta duna-sistemetan eragin negatiboak izatea aurreikusten 
da, higaduragatik eta birsortzeko ahalmenik ez duten padurak galtzeagatik, ibaian gora 
azalera librerik ez dagoelako. 

 Beharrezkoa da egokitzapen-neurriak hartzea, klima-aldaketak euskal kostaldean izan 
dezakeen eragina konpentsatzeko. Hiri-ingurunean, egokitzapen-neurriek drainatze-
sistemak babesteko eta hobetzeko egiturazko jarduketak jaso beharko dituzte. 
Hondartza-eremuetan, indargetze-eremuak handitzeko proposamenak egiten dira. 

6.3 KAEPNarekin lankidetza eta jarduketa-lerro estrategikoak 

Uholde-arriskuaren kudeaketan kudeaketa publikoaren arlo askok bat egiten dutenez, 
egokitzapen-helburuen koordinazioa eta koherentzia funtsezkoak dira muturreko gertaera 
mota horien kudeaketan.   

Horregatik, Klima-aldaketara Egokitzeko 2021-2030 Plan Nazionalaren (KAEPN-2) osagai 
estrategikoetako bat, egokitzapenaren arloko ekintzarako proposamenak sektore-plan, -
programa eta araudietan txertatzea da.  

Ikuspegi moldagarria txertatzeko edo indartzeko eguneratu nahi diren estrategia eta planen 
artean arroko plan hidrologikoak eta uholde-arriskua kudeatzeko planak daude, urarekin 
lotutako beste plan batzuen artean.  

Hori KAEPN-2 planak ezartzen dituen 18 lan-eremuetarako planteatutako ekintza-ildoen bidez 
gauzatuko da. “Ura eta baliabide hidrikoak” lan-eremurako ezarritako helburuen artean, 
honako hauek daude:  

 Klima-aldaketak baliabide hidrikoetan eta lotutako ekosistema urtarretan dituen 
eraginen ondoriozko inpaktu eta arrisku ekologiko, sozial eta ekonomikoak ebaluatzea. 

 Klima-aldaketa plangintza hidrologikoan eta uraren ziklo integralaren kudeaketan 
integratzen sakontzea, lehentasun berezia emanez muturreko gertaeren kudeaketari 
(lehorteak eta uholdeak).  

 Arriskua murriztea, uraren erabilerari eta kudeaketari nahiz muturreko gertaerei 
dagokienez askotariko helburuak dituzten egokitzapen-praktika iraunkorrak sustatuz.  

 Klima-aldaketak ziklo hidrologikoan, uraren erabileran eta muturreko gertaeretan 
dituen inpaktuen jarraipena egiteko funtsezko parametroen bilketa indartzea.  

Jarraian, uholde-arriskuarekin zuzenean lotutako lan-eremu honetarako definitutako ekintza-
ildoak deskribatuko dira (KAEPN-2 planaren 3. azpimultzoa): 

3.1. ekintza-ildoa: Klima-aldaketak uraren eta baliabide hidrikoen kudeaketan izan 
ditzakeen eraginei buruzko ezagutza zabaltzea eta eguneratzea. 

Azalpena 

Nahiz eta arroetako PHek dagoeneko baduten klima-aldaketak baliabide hidrikoetan izan 
dezakeen eraginaren balorazioa, beharrezkoa da inpaktuak ebaluatzeko beste azterlan 
batzuei ekitea, hala nola muturreko gertakarien gaineko efektuei, uraren kudeaketan izan 
dezakeen eraginagatik. KAEPN-2 planak proposatutako beste azterlan batzuekin batera, 
erreferentziatzat hartuko dira arriskuak ebaluatzeko lanak garatzeko eta eskualde- eta toki-
eremuan ere egokitzeko neurriak hartzeko.  
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Ekintza-ildoen 
arduradunak 
eta 
laguntzaileak 

OECC, Uraren ZN (MITERD), AEMET eta Kostaren eta Itsasoaren ZNaren (MITERD) 
laguntzarekin 

Betetze-
adierazleak 

Klima-aldaketak muturreko gertaeretan dituen ondorioak ebaluatzeko azterlan eguneratuak 
(egin beharreko beste azterlan batzuen artean) 

 

3.2. ekintza-ildoa: Klima-aldaketarako egokitzapena plangintza hidrologikoan eta uraren 
ziklo integralaren kudeaketan integratzea 

Azalpena 

Arroetako PHek, oro har, uraren kudeaketarako alderdi garrantzitsutzat jotzen dituzten 
arren, oraindik ez da teknikoki posible izan klima-aldaketak horietan dituen ondorioak 
baloratzea. 3.1. ekintzan (klima-aldaketak muturreko gertaeretan duen eraginari buruzko 
azterlana) egindako azterlanak erabiliz,  arroetako PHek demarkazio bakoitzerako arriskuak 
ebaluatu ahal izango dituzte eta, horietan oinarrituta, arriskua murrizteko epe luzeko 
helburuak definitu ahal izango dituzte, lotutako egokitzapen-estrategia batekin. 

Ekintza-ildoen 
arduradunak 
eta 
laguntzaileak 

Arro-organismoen, autonomia-erkidegoen erkidego barneko arroen planetan, Uraren 
ZNaren, OECC eta Kostaren eta Itsasoaren ZNaren (MITERD) laguntzarekin.  

Betetze-
adierazleak 

Laugarren plangintza-zikloko arroetako PHek (2027-2033) klima-aldaketaren ondoriozko 
arriskuen ebaluazioa eta demarkazioa epe luzera egokitzeko estrategia izan beharko 
dituzte.  

 

3.4. ekintza-ildoa: Uholde-arriskuen kudeaketa koordinatua eta kontingentea 

Azalpena 
 

Ekintza-ildo honetan, arrisku-kudeaketaren funtsezko elementu gisa identifikatzen dira 
UAKPk, eta bigarren plangintza-zikloan klima-aldaketaren eragina txertatuko dute. Ildo 
horretan, 3.1. Ekintza-ildoan planteatutako klima-aldaketak uholdeetan dituen ondorioak 
ebaluatzeko azterlan eguneratuek aukera emango dute arriskuen ebaluazio sakonagoa 
egiteko eta egokitzeko estrategiak definitzeko.  
Gainera, uholde-arriskuari aurre egiteko egokitzapen-neurrien barruan, lehentasuna izango 
dute ibaibideetako morfologia eta dinamika naturala berreskuratzeko eta naturan 
oinarritutako irtenbideak sustatzeko jarduerek, beste helburu batzuetarako onurak sustatzen 
badituzte.  
Bestalde, uholde-arriskuaren kudeaketan kudeaketa publikoaren arlo askok bat egiten 
dutenez, egokitzapen-helburuak ezartzean koherentzia eta koordinazioa funtsezkoak dira 
muturreko gertaeretara egokitzeko.  

Ekintza-ildoen 
arduradunak 
eta 
laguntzaileak 

Arro-organismoak, autonomia-erkidegoak erkidego barneko arroen planetan, Uraren ZNak 
(MITERD), OECCk eta Kostaren eta Itsasoaren ZNak (MITERD), AEMETek, BZLZNak 
(Barne Ministerioa), autonomia-erkidegoak eta toki-entitateak.  

Betetze-
adierazleak 

UAKPek klima-aldaketak uholde-arriskuaren kudeaketan dituen ondorioak integratzen 
dituzte, eta arroko plan hidrologikoekin koherenteak diren egokitzapen-neurriak jasotzen 
dituzte, inplikatutako eragileekin erabat koordinatuta.  
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Ekintza-ildo horiez gain, KAEPN-2 planak lehorteen arriskuaren kudeaketarekin, ur-masen 
egoeraren hobekuntzarekin eta klima-aldaketak haiengan duen eraginaren ezagutzarekin 
lotutako beste ildo batzuk ere jasotzen ditu “ura eta baliabide hidrikoak” lan-eremurako, baita 
ekosistemen eta horiekin lotutako erabileren egoera ere.  

Nolanahi ere, garrantzitsua da kontuan hartzea lan-eremu desberdinen arteko harremanak 
egon daitezkeela, eta, horregatik, garrantzitsua da politika sektorialen arteko koordinazioa 
indartzea, ahalik eta koherentziarik handiena lortzeko klima-aldaketara egokitzeko neurrien 
aplikazioan.  

Ildo horretan, adibidez, uholdeek eragindako arriskuen murrizketari zehaztutako hainbat 
lerrotatik heltzen zaio, besteak beste:  

 Muturreko fenomeno hidrometeorologikoei buruzko alerta goiztiarretara bideratutako 
behaketa-sistemak hobetzea (1.2 ekintza-ildoa). 

 Uholde-arriskua Kudeatzeko Planak hobetzea, klima-aldaketaren aldagaia txertatuz 
(3.4 ekintza-ildoa).  

 Arriskuen integrazioa eta klima-aldaketara egokitzea lurralde- eta hirigintza-
plangintzan (8.2 ekintza-ildoa).  

 Klima-aldaketarako egokitzapena eraikuntzaren sektorean integratzea (8.3. ekintza-
ildoa). 

 Arriskuak prebenitzeko pizgarriak sortzea, egokitzapena aseguru-jardueran txertatuz 
(14.2 ekintza-ildoa). 

 Hondamendien arriskuaren ebaluazio integratua, klima-aldaketaren proiekzioak eta 
agertokiak kontuan hartuta (15.1 ekintza-ildoa).  

 Hondamendi-arriskua murrizteko politiketan eta neurrietan eta hondamendiaren 
ondorengo jarduketetan egokitzapen-irizpideak txertatzea (15.2 ekintza-ildoa). 

 Hondamendien arriskuari aurre egiteko prestakuntza babestea eta indartzea: 
behaketa, alerta goiztiarra, komunikazioa eta hezkuntza klima-aldaketara egokitzeko 
irizpideekin (15.3. ekintza-ildoa).  

 Hondamendi klimatikoen aurrean autobabes-sistemak indartzea arrisku-
komunitateetan (15.4 ekintza-ildoa).  

 Arrisku-komunitateak gaitzea, arriskuen prebentzioko eta kudeaketako prozesu 
kolektiboetan aktiboki parte har dezaten (17.4 ekintza-ildoa).  

Gainera, uholde-arriskua kudeatzera bideratutako ekintza-ildoek baterako onurak dakartzate 
hainbat lan-eremutan, hala nola biodibertsitatea kontserbatzea edo osasuna babestea.  
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49. irudia.- Arrisku-uholdearen kudeaketarekin lotutako ekintza-ildoak. Iturria: KAEPN-2 
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7 Uholde-arriskua kudeatzearen helburuak 

Kapitulu honetan, Kantauri EDHren uholde-arriskua kudeatzeko UAKPk planteatutako 
helburuak deskribatuko dira. Lehenengo atalean helburu orokorrak deskribatuko dira. Bigarren 
atalean, helburu orokor batzuk garatzen dituzten helburu espezifikoak zehaztuko dira. 
Azkenik, helburuen, Neurrien Programaren edukiaren eta lehentasunaren arteko erlazioa 
eztabaidatuko da. 

7.1 Helburu orokorrak 

UAKPren azken helburua bikoitza da: 
- Orain dagoen uholde arriskua handitu ez dadila lortzea, arazoaren ezagutza hobetuz 

eta uholde arriskuarekin bateragarriak diren lurzoruaren okupazio politikak gauzatuz. 
- Arrisku hori jarduera programen bidez gutxitzea, hasiera batean arreta UAHE gisa 

identifikatutako eremuetan jartzen duten ekintza programen bidez. 

Programa horiek uholde arriskua kudeatzearen oinarrizko hiru printzipioak izan behar dituzte 
kontuan: elkartasuna, administrazioen arteko koordinazioa eta elkarlana eta ingurumenaren 
errespetua; esparru horiek baitagozkie lau neurri tipologiei: prebentzioa, babesa, prestaketa 
eta berreskuratzea/ebaluatzea. 
 

 

50. irudia.- Uholde arriskua kudeatzearen helburuak 

Helburu horiek betetzeko, arazoa kudeatzearen iraunkortasuna ziurtatze aldera, uholdeen 
alderdi hauek hartu behar dira kontuan: 

- Uholdeak naturaren parte dira. Jazo izan dira eta gertatzen jarraituko dute. Ahal den 
neurrian, prozesu natural honetan gizakiak duen interferentzia, orokorra aspaldion, 
berriro bideratu behar da eta etorkizunean saihestu. 
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- Uholdeen kudeaketa estrategiek arro osoa hartu behar dute eta ez UAKP honetan 
sartutako eremuak bakarrik, eta ur baliabideen, lurzoruaren, ekonomiaren eta 
ingurumenaren garapen koordinatu eta iraunkorra bultzatu behar dute. 

- Hondamendi naturalei ekiteko moduan joera aldaketa bat behar da, defentsa 
neurrietatik arriskuaren fenomenoarekin elkarbizitza hobetuko duten kudeaketa 
neurrietara pasatu behar da, kontuan hartuta uholdeen prebentzioa ez dela mugatu 
behar maiztasun handiko gertaeretara, baizik eta gertatzeko probabilitate txikikoetara 
ere bai. 

- Ibaiertzetako eremuak lehengoratzeko ahaleginak areagotu behar dira, hezeguneen 
eta uholde lautaden ahalmena berreskuratzeko helburuarekin, urari eusteko eta 
uholdeen eragina arintzeko. 

- Dagoen arriskugarritasun mailara egokituz okupatu behar ditu gizakiak uholde 
lautadak. 

- Uholde arriskua gutxitzera bideratutako ekintzek modu integralean heldu behar diote 
arazoari, lurraldea urpean geratzea bera soilik hartu gabe kontuan, baizik eta maila 
freatikoen goratzea, saneamendu sistemen perturbazioa, morfodinamika, kutsadura 
induzitua eta abar ere kontuan hartuta. 

- Neurri ez estrukturalek irtenbide efizienteagoak eta epe luzera iraunkorragoak izateko 
joera dutenez, indartu egin behar dira, pertsonek eta jabetzek uholdeen aurrean duten 
kalteberatasuna gutxitzeko helburuarekin. 

- Neurri estrukturalek (defentsa lanak) giltzarri izaten jarraitzen dute oraingo arriskuak 
zeharo gutxitzeko, batez ere biztanleriari eta ondasun ekonomiko garrantzitsuei 
eragiten badiete. Hala ere, garrantzi handikoa da azpimarratzea babes absolutua 
lortzerik ez dagoela, eta segurtasun uste okerra sor dezakeela. Hondar-arrisku 
kontzeptua, defentsako azpiegituraren akats potentziala barne, beti izan behar da 
kontuan, horrela erresilientziaren hobekuntza nabarmenduaz.  

- Alerta goiztiarrak uholdeagatiko kaltea egoki eztitzeko betekizun dira. Horien 
eraginkortasuna biztanleriaren eta larrialdi zerbitzuen prestaketa maila egokiaren eta 
erantzun egokiak hartzearen mendean dago. Ondorioz, agintarien misioa alerta 
fidagarriak eta ahalik eta goiztiarrenak ematea da. 

- Larrialdien aurka prestatzeko berariazko ekintzak, salbamenduko simulakroak eta 
norbere burua babesteko kontzientziatze kanpainak pentsatu behar dira. 

- Elkartasuna funtsezkoa da arro mailan. Arroaren alde guztietan maximizatu behar dira 
euste eta laminazio ahalmenak, arazoak ibaian behera eramatea ekidinez. 

- Biktima potentzialentzako laguntza sistema eraginkorra eduki behar da prest, euren 
bizi baldintzak eta bizibideak lehenbailehen berreskuratzeko moduan izan dezaten. 
Alde horretatik funtsezkotzat jotzen da aseguru publiko eta pribatuak sustatzea. 

- Gomendagarria da uholde arriskuko eremuetan prebentzio neurriak hartzea, 
uholdeetan substantzia kaltegarriak eramateagatik ura kutsatzea bezalako ondorio 
kaltegarriak saihesteko lurreko eta uretako ekosistemetan.  

Horrela, bada, hauek dira demarkazioaren uholde arriskua kudeatzeko plan honetan jasotzen 
diren helburu orokorrak, eta helburuok lortzeko neurrien tipologia: 

 Uholde arriskua hobeto hautematea eta biztanleriaren, gizarte-eragileen eta eragile 
ekonomikoen autobabes estrategiak hobetzea. Uholde arriskuan esku hartzen duten 
aldagaiak hobetzeko proposatutako neurrietariko askoren arrakastak, orokorrean 
uholdeen fenomenoaren eta tokian tokiko uholde arazoez egindako diagnostikoaren eta 
jardueren zabalkunde egokia egitea eskatzen du. Horretarako, tresna eraginkorrenetako 
bat kudeatzaileak eta tokian tokiko liderrak, Administrazioetako pertsonala eta 
informatzaileak (komunikabideak) formatzea/informatzea eta komunikazio estrategiak 
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elkarrekin diseinatzea da, alde batetik, mezu nagusiak transmititzeko eta, bestetik, mezuok 
fenomenoaren errealitateari erantzuten diotela ziurtatzeko. Komunikazio hori herritarren 
eta eragile ekonomikoen heziketa lan batekin osatu behar da, esate baterako, 
jardunaldiak, liburuxka eta gidaliburuen argitalpena eta abar eginaz, arriskua hautematea 
eta autobabesa bezalako kontzeptu guztiz garrantzitsuetan sakontze aldera. 

 Arriskuaren kudeaketan sartuta dauden Administrazio eragile guztien arteko 
koordinazioa hobetzea. Uholde arriskuaren kudeaketan administrazio eta erakunde 
askok dute ardura, bakoitzak arriskuaren kudeaketaren etapa batean edo alderdi batean 
jardutean. Autonomia erkidegoek eta udal agintariek lurralde antolamendu, ingurumen eta 
babes zibil arloetan;administrazio hidraulikoek ibai espazioa, informazio hidrologikoa eta 
urtegien kudeaketan; kostaldearen kudeaketan kosta arloan eskumenak dituzten 
agintariak; Klima Aldaketaren Espainiako Bulegoak (OECC) eta Klima Aldaketaren Euskal 
Bulegoak (KAEB) klima aldaketa kontuan hartu beharreko giltza faktore bat delako uholde 
arriskua osorik ebaluatzerakoan; Estatuaren Meteorologia Agentziak eta Euskalmetek 
biztanleriaren prestaketa eta alerta fasean eta babes zibileko estatuaren eta autonomia 
erkidegoaren agintariekin (bereziki Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre Egiteko eta 
Meteorologiako Zuzendaritzak); Estatuaren Segurtasun Indar eta Gorputzek, eta Indar 
Armatuak, normalean Larrialdi Unitate Militarren bidez, uholdea gertatu ondoren 
erantzuteko eta biztanleei arreta egiteko fasean. 

Unibertsitateek eta ikerketa zentroek ere zeregin handia dute jarduerak hobetzeko 
azterketa berriak garatzerakoan, eta, bereziki, OECC eta KAEBekin adostuta, ondorioak 
iragartzeko eta egokitzapen neurriak aurreratzeko modua ematen dutenak garatzerakoan. 
Azkenik, aseguruaren sektorea arriskuaren kudeaketan funtsezko elementua dela aitortu 
behar da (Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoa, ENESA), berreskuratze fasean 
finantza alderdiaz arduratzen baita. Tartean diren eragile multzoa ikusita, jarduteko, 
komunikatzeko eta lankidetzarako protokoloak ezarri behar dira, denen artean ekintza 
koordinatua, informazio trukerako prozedura arinak eta abar egite aldera, uholdeari 
erantzuteko ahalmenaren hobekuntza eta ahal den neurrian haren ondorio kaltegarriak 
murriztea helburu hartuta. 

 Uholde arriskua egoki kudeatzeko ezagutza hobetzea. Uholdeek sortzen dituzten 
mekanismo meteorologikoen ezagutzan sakontzeko berariazko azterketak egitea, 
ezagutza historikoa eta estatistikoa hobetzea, esate baterako uholdeek eragindako kalteak 
bildu eta zenbatesterakoan, uholdeen maiztasun eta arriskugarritasunean klima aldaketak 
dituen efektuak eta eragina, eta identifikatutako gune batzuetako arriskugarritasun 
azterketa xehetasunezkoak eta egin litezkeen bestelako azterketak egitea dira helburu 
honen zioak. 

 Uraldi eta uholde egoeren aurrean dugun iragarmena hobetzea. Uholde Arriskurako 
Estatuaren Babes Zibileko Planaren arabera, alerta meteorologikoen sistemak, bai ibai 
jatorriko uholdeenak, bai itsas ekaitzagatik gertatzen direnenak, funtsezko elementuak dira 
prest egoterakoan eta gerta litezkeen arrisku egoeretan jarduterakoan. Informazio 
hidrologikoaren sistemak eta itsas ekaitzak iragartzeko sistemak ere uholdeen 
kudeaketarako dagokien administrazioen zerbitzura dauden funtsezko tresnak dira. 
Helburu orokor hori, alde batetik, egungo sistemen koordinazioa, modernizazioa eta 
optimizazioa hobetzera bideratuta dago, eta, ahal den neurrian, Erabakitzen Laguntzeko 
Sistemetan (ELS) sakontzera, esate baterako, uraldietan urtegien kudeaketa hobetzeko, 
hori guztia eskura dauden informazio sistemen osagarri gisa eta dagoeneko kalkulatuta 
dauden arriskugarritasun eta arrisku mapekin koordinatuta. 

 Lurralde antolamendua eta uholde arriskuko eremuetako esposizioaren kudeaketa 
hobetzea. Helburu honen oinarria, funtsean, uholde arriskuko eremuetan uholde 
arriskuarekin ahal den neurrian bateragarria den lurralde antolamendua eta lurzoruaren 
erabileren antolamendua bilatzea da, hori guztia lurzoru eta hirigintza arloetan, babes zibil, 
kosta, ur, ingurumen arloetan eta abar indarrean dagoen legediaren arabera, hori, gainera, 
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uholdeekin bateragarriak diren lurzoru erabilerak bultzatuko dituzten ingurumen aukerarik 
onenen esplorazioan sakonduta eta lurralde antolamendurako tresna guztietan uholdeak 
kontuan hobeto hartuta. 

 Uholde arriskuko eremuetako giza osasunerako, jarduera ekonomikoetarako, 
kultura ondarerako eta ingurumenerako arriskugarritasuna gutxitzeari esker, ahal 
den neurrian, arriskua apaltzea. Uholdeetarako dauden defentsa sistemak optimizatzea; 
sistemak azpiegitura berdeen bitartez, esate baterako urari eusteko neurri naturalen bidez 
(NWRM) eta arroen hidrologia, nekazaritza eta basogintza lehengoratzeko neurrien bidez, 
uholdea xurgatzeko eta uraldia geruzatzeko duen ahalmena handitzea, Europar 
Batzordearen Blueprintean proposatutako ekintzei jarraituaz; dauden urtegien kudeaketa; 
egungo luzetarako azpiegituren hustuketa ahalmena kontserbatu eta hobetzeko lanak; 
kostako prebentzio ekintzak, eta uholdearen arriskugarritasuna gutxitzea xede duten 
bestelako neurriak dira helburu honen oinarriak. 

 Uholde arriskuko eremuetan kokatuta dauden elementuen erresilientzia hobetzea 
eta kalteberatasuna gutxitzea. Uraldiak ezin saihestu daitezkeen gertakari naturalak 
direnez eta arrisku maila bat onartuta bizi behar dugunez, are gehiago klima aldaketagatik 
begiz jota dauden ondorioak kontuan hartzen baditugu, gerta litekeen uholde batean 
sortzen diren kalteak ahalik eta txikienak izan daitezen, uholde arriskuko eremuetan 
dauden ondasun eta azpiegiturak apurka-apurka egokitu behar direla iragarri da, 
berreskuratze fasea ere ahalik eta bizkor eta errazena izan dadin, aurrezaintza, informazio, 
aholkularitza eta bestelako lanei esker, ondasun horien erresilientzia hobetzeko, hau da, 
etxebizitzena, azpiegiturena eta abar. 

 Ur masen egoera ona mantentzea edo hobetzea, haien baldintza hidromorfologikoak 
hobetuz, ur masek egoera ona edo potentzial ona lor dezaten, bai ur masa 
kontinentaletan, bai trantsizioko edo kostaldekoetan, oso eraldatuta daudenak barne, 
UEZarekin koordinatuta, egoera onari eutsiz arroko plan hidrologikoarekin bat etorriz, 
lehenago azaldutako jarduera multzoari esker.  

 Uholde-gertakarien kudeaketa egokia erraztea eta normaltasuna ahalik eta arinen 
berreskuratzea bizkortzea. Uholde-gertakari batean sortutako kalteak minimizatu egin 
daitezke larrialdia behar bezala kudeatuz, Babes Zibileko planetan aurreikusitako tresnen 
bidez. Beharrezkoa da tresna horietarako ahalik eta eraginkortasun handiena lortzea eta 
Babes Zibileko tresnen eta Uholdeei buruzko Zuzentaraua ezartzen duten dokumentuen 
edukien arteko koordinazio egokia lortzea. Bestalde, kalteak minimizatu ere egin daitezke 
gertaeraren osteko esku-hartzeei esker, normaltasunera itzultzea helburu dutenak. Kasu 
honetan ere, beharrezkoa da eraginkortasun eta koordinazio handiena lortzea Uholdeen 
Zuzentarauarekin. 

KKH eta URA aspaldidanik dabiltza honelako printzipio eta helburuak aplikatzen, eta horri 
esker aldatu egin da pixkanaka uholdeen aurkako borrokaren ikuspegi tradizional estrukturala 
eta gehiegizko garapenaren zalea, bere ordez beste jarrera arrazionalago, iraunkorrago eta 
ingurumenarekiko arduratsuago bat sustraituz. Ildo horretan, Kantauri EDHren UAKPren 
berrikuspen hau dagoeneko hasita dauden politikak indartzera eta bultzatzera dator, indar 
instituzional eta araubidezko bat ematera. 

7.2 Helburu zehatzak 

Hurrengo taulak aurreko atalean aipatutako helburu orokor bakoitza zerrendatzen du, helburu 
espezifiko batekin. 
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Helburu 
zenbakia 

Helburu orokorra Berariazko helburua 

1 

Uholde-arriskua hobeto hautematea eta 
biztanleriaren, gizarte-eragileen eta 
eragile ekonomikoen autobabes 
estrategiak hobetzea. 

Gizarte- eta ekonomia-eragile nagusiek uholde-
arriskuaren kudeaketari buruzko prestakuntza 
jasotzen dute, eta herritar guztientzako 
komunikazio-estrategia eta dibulgazio-materialak 
prestatzen dituzte, arriskuaren pertzepzio egokia 
ahalbidetzeko. 

2 
Arriskuaren kudeaketan sartuta dauden 
Administrazio eragile guztien arteko 
koordinazioa hobetzea. 

Formalki administrazio-egitura egokia sortzea, 
administrazioen artean uholde-arriskuaren 
kudeaketa behar bezala koordinatu ahal izateko. 

3 Uholde-arriskua egoki kudeatzeko 
ezagutza hobetzea. 

Beharrezkoak diren azterketa eta programa 
informatikoak eguneratu eta ezarri uholde-
arriskuari buruzko ezagutza hobetzeko. 

4 Uraldi eta uholde egoeren aurrean dugun 
iragarmena hobetzea. 

Uholde-arriskua iragartzeko sistema bat garatzea. 

5 
Lurralde antolamendua eta uholde-
arriskua duten eremuetako esposizioaren 
kudeaketa hobetzea. 

Dagoen araudia ezartzea eta hirigintzako 
plangintzako dokumentuak arian-arian 
eguneratzea udal-mailan. 

6 

Uholde-arriskua duten eremuetako giza 
osasunerako, jarduera 
ekonomikoetarako, kultura ondarerako 
eta ingurumenerako arriskugarritasuna 
gutxitzeari esker, ahal den neurrian, 
arriskua apaltzea.  

UAHE jakin batzuetan uholde-arriskugarritasuna 
murrizteko kontserbazio-, mantentze- eta babes-
jarduketak garatzea, arroko plan hidrologikoaren 
ingurumen-helburuetan ezarritakoarekin 
bateragarria izan ondoren. 

7 

Uholde-arriskua duten eremuetan 
kokatuta dauden elementuen 
erresilientzia hobetzea eta 
kalteberatasuna gutxitzea. 

Prestakuntza-programen bidez egindako gida 
teknikoak ezartzea. 

8 

Ur-masen egoera ona hobetzen edo 
mantentzen laguntzea, haien baldintza 
hidromorfologikoak hobetuz, ur-masak 
egoera onean edo potentzial onean egon 
daitezen. 

Ibaiak lehengoratzeko lanak edo jarduerak 
garatzea, ur masen egoera hobetzea ahalbidetzen 
duten urari eusteko neurri naturalak eta uholde-
arriskugarritasuna murriztea UAHE zehatzetan. 

9 
Uholde-gertaeren kudeaketa egokia 
erraztea eta normaltasuna ahalik eta 
gehien arintzea. 

Plangintza-tresnak eta jarduketa-protokoloak 
ezartzea uholde-gertaeretan eta ondoren. 

 

7.3 Helburuen, neurrien eta neurrien lehentasunen arteko lotura 

UAKPren berrikuspen horren berritasun nagusietako bat helburu orokorren eta neurrien 
programaren edukiaren arteko loturak ezartzea da. Programa hori 12. kapituluan eta, 
zehatzago, 2. eranskinean garatzen da. Hurrengo taulan, planaren neurri bakoitzerako, 
helburu nagusi bat zehazten da, eta zeharkako ekarpena egiten dien bigarren mailako helburu 
batzuk. 

TALDEA NEURRIA 
HELBURU 
NAGUSIA 

BIGARREN 
MAILAKO 

HELBURUAK 

Prebentzioa 

Lurralde antolamendua eta hirigintza. Uholde-
arriskuguneetako lurzoruaren erabilerak 

5 1, 2, 7 

Lurralde antolamendua eta hirigintza. Plangintza 
urbanistikoa egokitzea 

5, 6 1, 2, 7 
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TALDEA NEURRIA 
HELBURU 
NAGUSIA 

BIGARREN 
MAILAKO 

HELBURUAK 

Uholde-arriskuguneetako elementuak egokitzea 7 1, 2, 5 

Prebentzio neurrien ezagutza hobetzea 3 4, 6, 7 

Jabari publikoa kontserbatzeko programa. 
Ibaibideak 

6 2, 8 

Jabari publikoa kontserbatzeko programa. 
Itsasertza eta irisgarritasuna 

6 2, 8 

Babesa 

Arroa, jariatze-ura eta emarien sorrera 
kudeatzea. Basoen leheneratze hidrologikoa 

8 2, 6 

Arroa, jariatze-ura eta emarien sorrera 
kudeatzea. Ibaiak eta kostaldeko ingurumena 
leheneratzea 

8 2, 6 

Ur emarien erregulazioa optimizatzea. Urtegien 
ustiapena kudeatzeko arauak 

6, 9 2, 7 

Ibaibideko, kostaldeko edo uholde lautadetako 
lanak. Azpiegitura linealak hobeto drainatzea 

6 2, 7 

Ibaibideko, kostaldeko edo uholde lautadetako 
lanak. Egiturazko neurriak 

6 2, 7, 8 

Prestaketa 

Uraldien iragarpena eta alerta sistemak. Alerta 
meteorologikoko sistemak 

4 2 

Uraldien iragarpena eta alerta sistemak. 
Neurketa- eta alerta -hidrologikorako sistemak 

4 1, 2, 3, 6 

Uholdeei erantzuteko plangintza: Babes Zibileko 
Planak 

9 1, 2, 4, 5, 7 

Administrazioak, gizarte-eragileak eta herritarrak 
kontzientziatu eta prestatzea 

1 2, 4, 7 

Leheneratzea 
eta 

berrikustea 

Leheneratze indibiduala eta soziala. Babes 
zibileko jarduketak 

9, 7  1, 2, 3 

Aseguruen sustapena 7 1, 2, 3 

Leheneratzeko ezagutza hobetzea 1 2, 3, 7, 9 

 
12. kapituluan eta 2. eranskinean sakontzen da, neurrien programako jarduketa bakoitzerako, 
UAHEaren helburuekiko lotura. 
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8 Plan Hidrologikoan zehaztutako ingurumen irizpide eta 
helburuak 

Oro har, ingurumenarekiko helburuak (ULTB 92 bis artikulua) irudi honetan zerrendatzen diren 
kategorietan taldekatu daitezke: 

 
51. irudia.- Ingurumenarekiko helburuak 

Demarkazioko Plan Hidrologikoan ur masen egoera zehazteko erabili diren irizpideen laburpen 
bat eta Planean jarri diren ingurumen helburuak jasotzen dira atal honetan. 

8.1 Ur masen egoerari buruzko irizpideak 

Plangintza Hidrologikorako Arautegiak lurrazaleko eta lurpeko ur masen egoera sailkatu eta 
ebaluatzeko irizpideak zehazten ditu. Hona hemen: 

Lurrazaleko uren egoeraren sailkapena (antzekoa kostako eta trantsizioko uretarako): 
lurrazaleko ur masen egoera euren egoera ekologikoaren eta euren egoera kimikoaren baliorik 
txarrenak markatuko du: 

– Lurrazaleko uren egoera ekologikoaren sailkapena oso ona, ona, neurrizkoa, eskasa edo 
txarra izango da. Egoera ekologikoa sailkatzeko kalitate elementu biologikoak (landaredi 
urtarra, fauna bentikoa eta arrain fauna), hidromorfologikoak (emariak, egoera 
morfologikoa…) eta fisiko-kimikoak (egoera termikoa, oxigenazioa, …) hartuko dira 
kontuan. 

– Lurrazaleko uren egoera kimikoaren sailkapena ona edo egoera onera heltzen ez dena 
izango da. Egoera kimikoa sailkatzeko kontrol puntuetan ingurumen kalitateko arauak 
betetzen dituzten ebaluatuko da. 

Lurrazaleko uren egoeraren ebaluazioa eta aurkezpena. Egoera ekologikoaren ebaluazioa 
kontrol programatik ateratako adierazle biologiko, hidromorfologiko eta fisiko-kimikoen 
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balioekin egingo da. Masa bakoitzaren egoera kimikoa kontrol programatik ateratako balioekin 
ebaluatuko da. 

Lurpeko uren egoeraren sailkapena: lurpeko ur masen egoera euren egoera 
kuantitatiboaren eta euren egoera kimikoaren baliorik txarrenak markatuko du. 

– Egoera kuantitatiboa sailkatzeko lurpeko uren maila piezometrikoa kontuan hartzen duten 
adierazleak erabiliko dira. Ona edo txarra izango da. 

– Egoera kimikoa sailkatzeko gai kutsagarrien kontzentrazioak eta eroankortasuna 
parametrotzat hartzen dituzten adierazleak erabiliko dira. Sailkapena ona edo txarra 
izango da. 

Lurpeko uren egoeraren ebaluazioa eta aurkezpena. Egoera kuantitatiboaren ebaluazioa 
masa osorako globalki egingo da kontrol puntuetan lortzen diren maila piezometrikoaren 
balioetan oinarrituta kalkulatutako adierazleekin. Lurpeko ur masen egoera kimikoa kontrol 
puntuetan lortutako gai kutsagarrien kontzentrazio balioak eta eroankortasun balioak hartuta 
kalkulatzen diren adierazleekin ebaluatuko da. 

8.2 Ur masen ingurumen helburuak 
Plan Hidrologikoan jasota dagoenez, uren babes egokia lortzeko, ingurumenarekiko helburu 
hauek erdietsi beharko dira: 

Lurrazaleko uretarako: 

– Lurrazaleko ur masa guztien narriadurari aurrea hartzea. 

– Lurrazaleko ur masa guztiak babestu, hobetu eta biziberritzea, egoera ona lor dezaten. 

– Lehentasuna duten substantzietatik datorren kutsadura progresiboki gutxitzea eta 
lehentasunezko gai arriskutsuen isurtze, botatze eta galtzeak pausoz pauso kendu edo 
ezabatzea. 

Lurpeko uretarako: 

– Lurpeko uretan gai kutsagarrien sarrera saihestu edo mugatzea eta lurpeko ur masa 
guztien egoeraren narriadura saihestea. 

– Lurpeko ur masak babestu, hobetu eta biziberritzea eta erauzketaren eta birkargaren 
arteko oreka bermatzea, lurpeko uren egoera ona lortzeko. 

– Giza jardueratik eratortzen den edozein gai kutsagarriren kontzentrazioaren gorakadan 
joera adierazgarri eta sostengatuak inbertitu, lurpeko uren kutsadura progresiboki 
gutxitzeko. 

Eremu babestuetarako: eremu batean aplikagarriak diren babes arauen eskakizunak 
betetzea eta horietan ezartzen diren ingurumen helburu partikularrak lortzea. 

Ur masa artifizialetarako eta ur masa oso eraldatuetarako: ur masa artifizialak eta oso 
eraldatuak babestu eta hobetzea, lurrazaleko uren potentzial ekologiko ona eta egoera kimiko 
ona lortzeko. 

8.3 Ur-masen egoera eta UAHEen ingurumen-helburuak 
Kantauri EDHn, indarrean dagoen Plan Hidrologikoaren arabera, lurrazaleko 140 ur masa 
definitu dira, horietatik 109 ibai kategoriakoak dira, 13 aintzira kategoriakoak, 14 trantsizioko 
ur masak dira eta 4 kostaldeko ur masak dira.  

Demarkazioan identifikatutako UAHEak eta plangintza hidrologikoan definitutako ur masak 
gurutzatuta esan daiteke ibai motako 76 ur masaren tarteak, trantsizioko 11 ur masa eta 
kostaldeko 3 ur masa harrapatzen dituztela. Demarkazioko 92 UAHEetatik bat bakarra da ur 
masa batekin ere bat ez datorrena: ES017-NAV-8-1 (Onin erreka, Lesaka).  
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52. irudia.- Kantauri EDH barruan zehaztutako lurrazaleko ur masak eta UAHEak 

 
53. irudia.- Kantauri EDHn identifikatutako ur masen banaketa UAHEetan, kategoriaren arabera 

Taula honetan UAHE bakoitzean identifikatutako lurrazaleko ur masen zerrenda azaltzen da, 
egoera adierazita eta 2016-2021 aldian lortutako emaitzen arabera duen ingurumen helburua 
adierazita. 
 

UAHE Izena Ur masaren kodea 

Egoera 
edo 

potentzial 
ekologikoa 

Egoera 
kimikoa 

Ingurumenarekiko 
helburuak betetzeko 

horizontea Kategoria Izaera 

Ekol. Kimik. 

ES017-ALA-10-
2 

AMURRIO ES052MAR002690 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-ALA-10-
3 

AIARA ES052MAR002690 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-10-1 LAUDIO 

ES052MAR002690 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES055MAR002722 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

%3

%84

%12

Kostaldekoak

Ibaietakoak

Trantsiziokoak
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UAHE Izena Ur masaren kodea 

Egoera 
edo 

potentzial 
ekologikoa 

Egoera 
kimikoa 

Ingurumenarekiko 
helburuak betetzeko 

horizontea Kategoria Izaera 

Ekol. Kimik. 

ES068MAR002860 Neurrizkoa 
Ez da 

nahikoa 
2027 2027 Ibaia 

Oso 
aldatua 

ES017-BIZ-11-1 ORDUÑA ES052MAR002690 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-12-1 BASAURI 

ES068MAR002850 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES068MAR002860 Neurrizkoa 
Ez da 

nahikoa 
2027 2027 Ibaia 

Oso 
aldatua 

ES017-BIZ-12-2 
ARRIGORRIA

GA 
ES068MAR002860 Neurrizkoa 

Ez da 
nahikoa 

2027 2027 Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-BIZ-12-3 GALDAKAO ES068MAR002850 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-BIZ-2-1 IGORRE 

ES066MAR002800 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES067MAR002790 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-2-2 ZEANURI ES067MAR002790 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-5-1 BALMASEDA ES073MAR002900 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-BIZ-6-1 
ZALLA-

GÜEÑES 
ES073MAR002900 Ona Ona 

2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-BIZ-7-1 
GORDEXOLA-

SODUPE 

ES073MAR002890 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES073MAR002900 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES073MAR002910 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-7-2 
ALONSOTEGI-

1 

ES073MAR002910 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES073MAR002920 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-BIZ-7-3 
ALONSOTEGI-

2 
ES073MAR002920 Neurrizkoa Ona 2027 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-BIZ-8-1 ATXONDO 

ES059MAR002750 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES060MAR002740 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-BIZ-8-2 ELORRIO ES060MAR002740 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-BIZ-9-1 DURANGO 

ES059MAR002750 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES059MAR002760 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES059MAR002780 Eskasa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES065MAR002810 Eskasa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 
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UAHE Izena Ur masaren kodea 

Egoera 
edo 

potentzial 
ekologikoa 

Egoera 
kimikoa 

Ingurumenarekiko 
helburuak betetzeko 

horizontea Kategoria Izaera 

Ekol. Kimik. 

ES017-BIZ-9-2 AMOREBIETA 

ES065MAR002810 Eskasa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES068MAR002842 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-BIZ-9-3 LEMOA ES067MAR002790 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-9-4 BOLUNBURU ES068MAR002842 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-BIZ-
ART-01 

MARKINA-
XEMEIN 

ES111R044010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-
ART-02 

ETXEBARRIA ES111R044010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-
ART-03 

ONDARROA-
KOSTA 

ES111C000020 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Kostaldekoa Naturala 

ES017-BIZ-
BAR-01 

BARBADUN 

ES111R075021 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111T075010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa Naturala 

ES017-BIZ-
BUT-01 

PLENTZIA ES111T048010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa Naturala 

ES017-BIZ-
BUT-02 

GATIKA ES111R048020 Eskasa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-
BUT-03 

MUNGIA 

ES111R048010 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111R048020 Eskasa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-
BUT-04 

BAKIO 

ES111R048030 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111C000030 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Kostaldekoa Naturala 

ES017-BIZ-
DEB-05 

MALLABIA-
EIBAR 

ES111R041020 Txarra 
Ez da 

nahikoa 
2027 2027 Ibaia 

Oso 
aldatua 

ES017-BIZ-IBA-
01 

BILBAO-
ERANDIO 

ES111T068010 Neurrizkoa 
Ez da 

nahikoa 
2027 2033 Trantsiziokoa 

Oso 
aldatua 

ES017-BIZ-IBA-
02 

GALINDO 

ES111R074010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES111T068010 Neurrizkoa 
Ez da 

nahikoa 
2027 2033 Trantsiziokoa 

Oso 
aldatua 

ES017-BIZ-IBA-
03 

GETXO 

ES111R074030 Neurrizkoa 
Ez da 

nahikoa 
2027 2027 Ibaia 

Oso 
aldatua 

ES111R074040 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BIZ-IBA-
04 

LEIOA ES111T068010 Neurrizkoa 
Ez da 

nahikoa 
2027 2033 Trantsiziokoa 

Oso 
aldatua 

ES017-BIZ-IBA-
05 

SONDIKA-
ERANDIO 

ES111R074021 Eskasa 
Ez da 

nahikoa 
2027 2027 Ibaia 

Oso 
aldatua 

ES111T068010 Neurrizkoa 
Ez da 

nahikoa 
2027 2033 Trantsiziokoa 

Oso 
aldatua 
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UAHE Izena Ur masaren kodea 

Egoera 
edo 

potentzial 
ekologikoa 

Egoera 
kimikoa 

Ingurumenarekiko 
helburuak betetzeko 

horizontea Kategoria Izaera 

Ekol. Kimik. 

ES017-BIZ-
LEA-01 

EA 

ES111R045020 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago Ibaia Naturala 

ES111C000020 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Kostaldekoa Naturala 

ES017-BIZ-
OKA-01 

GERNIKA 

ES111R046010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111R046030 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111T046010 Txarra Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa Naturala 

ES017-BIZ-
OKA-02 

MUNDAKA ES111T046020 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa Naturala 

ES017-BIZ-
OKA-03 

ALTAMIRA 

ES111R046020 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111T046020 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa Naturala 

ES017-BIZ-
OKA-04 

MUXIKA ES111R046010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-BUR-2-1 
CADAGUA 

IBAIA 
ES069MAR002880 Ona Ona 

2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-1-1 AMEZKETA 

ES021MAR002581 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES021MAR002582 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-13-
1 

ATAUN 

ES020MAR002540 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES020MAR002560 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-13-
2 

LAZKAO ES020MAR002540 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-14-
1 

BEASAIN-
ORDIZIA 

ES020MAR002510 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES020MAR002540 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES020MAR002570 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES020MAR002642 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-14-
2 

LEGORRETA 

ES020MAR002642 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES028MAR002661 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-14-
3 

ALEGIA-
ALTZO 

ES021MAR002582 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES028MAR002661 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES028MAR002662 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 
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UAHE Izena Ur masaren kodea 

Egoera 
edo 

potentzial 
ekologikoa 

Egoera 
kimikoa 

Ingurumenarekiko 
helburuak betetzeko 

horizontea Kategoria Izaera 

Ekol. Kimik. 

ES017-GIP-15-
1 

VILLABONA 

ES026MAR002680 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES028MAR002662 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-15-
2 

TOLOSA 

ES023MAR002591 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES026MAR002610 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES028MAR002662 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-15-
3 

ANDOAIN 

ES027MAR002620 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES028MAR002662 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-16-
1 

USURBIL ES028MAR002662 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-16-
2 

ZUBIETA-
ORIA 

ES028MAR002662 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-17-
1 

URUMEA-1 

ES018MAR002470 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES018MAR002480 Ona 
Ez da 

nahikoa 
2021 edo 
lehenago 2027 Ibaia Naturala 

ES018MAR002491 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-3-1 LIZARTZA ES023MAR002591 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-
BID-01 

IRUN-
HONDARRIBI

A 

ES111R012010 Eskasa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111T012010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa Naturala 

ES017-GIP-
DEB-01 

DEBA ES111T042010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa Naturala 

ES017-GIP-
DEB-02 

MENDARO 

ES111R042020 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES111R042030 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-
DEB-03 

ALTZOLA ES111R042020 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
DEB-04 

ELGOIBAR ES111R042020 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
DEB-06 

SORALUZE ES111R042010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
DEB-07 

BERGARA 

ES111R040030 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111R042010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
DEB-08 

OÑATI ES111R040050 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 
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UAHE Izena Ur masaren kodea 

Egoera 
edo 

potentzial 
ekologikoa 

Egoera 
kimikoa 

Ingurumenarekiko 
helburuak betetzeko 

horizontea Kategoria Izaera 

Ekol. Kimik. 

ES017-GIP-
DEB-09 

ARRASATE ES111R040010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
DEB-10 

ESKORIATZA ES111R040010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
OIA-01 

OIARTZUN 

ES111R014010 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111T014010 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
OIA-02 

ALTZIBAR ES111R014010 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-
ORI-01 

ZARAUTZ ES111R029010 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-
ORI-02 

AIA-ORIO ES111T028010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa Naturala 

ES017-GIP-
ORI-03 

ZARAUTZ-
KOSTA 

ES111C000010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Kostaldekoa Naturala 

ES017-GIP-
URO-01 

ZUMAIA 

ES111R034040 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111T034010 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa Naturala 

ES017-GIP-
URO-02 

AZPEITIA 

ES111R032010 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES111R032020 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111R034010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-
URO-03 

URRESTILLA 

ES111R031020 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111R032020 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-GIP-
URO-04 

AZKOITIA 

ES111R030030 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111R032010 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
URO-05 

ZUMARRAGA-
URRETXU 

ES111R030020 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
URO-06 

LEGAZPI ES111R030020 Neurrizkoa Ona 2027 
2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
URU-01 

URUMEA-2 

ES018MAR002470 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES111T018010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Trantsiziokoa 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
URU-02 

IGARA ES111R018011 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia 
Oso 

aldatua 

ES017-GIP-
URU-03 

DONOSTIA-
KOSTA 

ES111C000010 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Costera Naturala 

ES017-NAV-10-
1 

URUMEA 
IBAIA 

ES016MAR002440 Oso ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 104 

 

UAHE Izena Ur masaren kodea 

Egoera 
edo 

potentzial 
ekologikoa 

Egoera 
kimikoa 

Ingurumenarekiko 
helburuak betetzeko 

horizontea Kategoria Izaera 

Ekol. Kimik. 

ES018MAR002492 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-1-1 
UGARANA 
ERREKA 

ES001MAR002320 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-11-
1 

LEITZARAN 
IBAIA 

ES027MAR002630 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-1-2 

UGARANA 
ERREKA - 
LAPITXURI 
ERREKA 

ES001MAR002320 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-12-
1 

ARAXES IBAIA ES023MAR002601 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-12-
2 

ARAXES IBAIA ES023MAR002601 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-2-1 BAZTAN IBAIA 

ES002MAR002350 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES002MAR002360 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES002MAR002380 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-3-1 
ARTESIAGA 

ERREKA 
ES002MAR002360 Ona Ona 

2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-4-1 BAZTAN IBAIA 

ES002MAR002370 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES002MAR002380 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-5-1 

EZKURRA 
IBAIA  - 

EZPELURA 
IBAIA 

ES002MAR002380 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES005MAR002390 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES010MAR002420 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-5-2 

EZKURRA 
IBAIA - 

EZPELURA 
IBAIA 

ES005MAR002390 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-6-1 
BIDASOA 

IBAIA 
ES010MAR002420 Ona Ona 

2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-7-1 
TXIMISTA 
ERREKA 

ES008MAR002401 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

ES017-NAV-9-1 
BIDASOA 
IBAIA - ZIA 
ERREKA 

ES010MAR002420 Ona Ona 
2021 edo 
lehenago 

2021 edo 
lehenago 

Ibaia Naturala 

13. taula.- UAHE barruko lurrazaleko ur masen zerrenda 

Aztergai diren UAHEetan osorik edo zati batean sartuta dauden ur masen egoera eta ur masa 
horietarako Kantauri EDHren Plan Hidrologikoan ezarrita dauden ingurumen helburuak 
azaltzen dira, labur aztertuta, ondorengo tauletan.  
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HELBURU 
EKOLOGIKOA 

BETETA IZATEKO 
GARAIA 

IBAI MOTAKO UR MASEN EGOERA EKOLOGIKOA 

Guztira  

Oso ona Ona Neurrizkoa Eskasa  Txarra 

2021 edo lehenago 1 47 - -  -  48 

2027 -  - 22 5 1 28 

Guztira  1 47 22 5 1 76 

14. taula.- UAHE barruko ibai motako ur masen egoera eta helburu ekologikoa 

 

HELBURU KIMIKOA 
BETETA IZATEKO 

GARAIA 

IBAI MOTAKO UR MASEN EGOERA KIMIKOA 
Guztira  

Ona Ez da nahikoa 

2021 edo lehenago 71 - 71 

2027  - 5 5 

Guztira  71 5 76 

15. taula.- UAHE barruko ibai motako ur masen egoera eta helburu kimikoa 

 
HELBURU 

EKOLOGIKOA 
BETETA IZATEKO 

GARAIA 

TRANTSIZIOKO UR MASEN EGOERA EKOLOGIKOA 

Guztira 

Oso ona Ona Neurrizkoa Eskasa  Txarra 

2021 edo lehenago -  6 2 -  - 8 

2027 -  - 2 -  1 3 

Guztira  - 6 4 0 1 11 

16. taula.- UAHE barruko trantsizioko ur masen egoera eta helburu ekologikoa 

 
HELBURU KIMIKOA 
BETETA IZATEKO 

GARAIA 

TRANTSIZIOKO UR MASEN EGOERA KIMIKOA 
Guztira  

Ona Ez da nahikoa 

2021 edo lehenago 10  - 10 

2027 - 1 1 

Guztira  10 1 11 

17. taula.- UAHE barruko trantsizioko ur masen egoera eta helburu kimikoa 

 

HELBURU EKOLOGIKOA 
BETETA IZATEKO GARAIA 

EGOERA EKOLOGIKOA 

Guztira 

 Oso ona Ona 

2021 edo lehenago - 3 3 

Guztira - 3 3 

 18. taula.- UAHE barruko kostaldeko ur masen egoera eta helburu ekologikoa 
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HELBURU KIMIKOA 
BETETA IZATEKO GARAIA 

EGOERA KIMIKOA 
Guztira  

Ona Ez da nahikoa 

2021 edo lehenago 3 - 3 

Guztira  3 - 3 

19. taula.- UAHE barruko kostaldeko ur masen egoera helburu kimikoa 

 
 

54. irudia.- UAHE barruko lurrazaleko ur masen egoera/potentzial ekologikoaren banketa  

Demarkazioko azaleko ur-masen egoera edo potentzial ekologikoa nabarmen hobetu da. 
Egoera edo potentzial ona duten ur-masen ehunekoa % 51tik % 62ra igo da. Neurrizkoa 
mantendu egin da, eta eskasa dutenen ehunekoa % 13tik % 6ra jaitsi da. Nabarmentzekoa da 
egoera edo potentzial txarra duten masen kopurua % 5etik % 2ra igaro dela. 

 
55. irudia.- Gainazaleko ur-masen egoera edo potentzial ekologikoaren bilakaera, KEDHren UAHEetan 

Identifikatutako lurrazaleko ur masak guztira 90 dira, horietako 23k izaera oso eraldatua dute, 
eta gainerakoek, % 74, naturalak dira. 2022 eta 2027 plangintza horizonteetarako neurrien 
programetan zehaztutako jarduera estrukturalek eragindako ur masen izaera aztertzen 
badugu, kontuan hartzen ari garen ur masen % 60k izaera oso eraldatua dutela ondorioztatzen 
dugu. 
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56. irudia.- Kantauri EDHn dauden lurrazaleko ur masen izaeraren eta 2021 eta 2027 garaietarako begiz jotako jardueren erlazioa 

Lurpeko ur masei dagokienez, uholde arriskua gutxitzeko pentsatu diren neurriek ez dakarte 
interferentziarik, beraz ingurumenerako helburuak ez daude zalantzan. 

Ur masa bakoitzaren ingurumenerako helburuen eta egoera ekologikoen deskripzio xeheagoa 
dokumentu honen 1. eranskinean jasotzen da. 

8.4 Eremu babestuak 

Demarkazioko uholde arriskuaren plan hidrologikoko eta kudeaketa planeko ingurumen 
ebaluazio estrategikoaren irismen dokumentuan nabarmentzen den bezala, plan hidrologikoek 
definitzen dituzten ingurumen helburuak bete beharraren mendean jartzen ditu 2007/60 
Zuzentarauak uholde arriskua kudeatzeko planetan pentsatutako neurriak. Beste alde batetik, 
Uraren Esparru Zuzentarauak ere, eremu babestuak izendatuaz, beste zuzentarau batzuetan 
eskatzen diren babes eta kontserbazio helburuekin zuzeneko zerikusia ezartzen du, Habitat 
Zuzentarauak Natura 2000 Sarearen espazioetarako bezala. 

Ildo horretan, arriskuen prebentzioa eta jabari publiko hidraulikoaren babes neurrien aplikazioa 
bultzatzen ditu, batez ere, Uholde Zuzentarauak, hau da, uholdeek eragiten dituzten kalteak 
gutxitzen dituzten jarduerak eta, aldi berean, ur masen egoera hidromorfologikoa hobetuaz 
euren egoera onari laguntzen diotenak. Bestalde, plan hidrologikoen eta uholde arriskua 
kudeatzeko planen ingurumen ebaluazioa gidatu behar duten iraunkortasun printzipioen 
artean irismen dokumentuan hauek identifikatzen dira: naturagune babestuetan eta Natura 
2000 Sarean (HBBE eta BGL/KEB) kontserbatu behar diren ekosistema naturalei eta, bereziki, 
habitat eta espezieei komeni zaien kontserbazio egoera mantentzen laguntzea, eta ibaien 
luzetarako eta zeharretarako jarraitutasuna berreskuratzea bultzatzen duten ekintzei 
lehentasuna ematea.  

Bai plan hidrologikoak, bai uholde arriskua kudeatzeko planak uren egoera ona lortzea eta 
egoera hori inoiz ez galtzea errespetatu behar dute, eta, gainera, indarrean dauden Europako 
ingurumen estrategia guztietan jasotako irizpideak errespetatu behar dituzte, hala nola, 
Biodibertsitateari buruzko 2020 arteko estrategia: gure bizi asegurua eta kapital naturala, 
edota Azpiegitura berdearen estrategia: Europaren kapital naturala hobetzea, Natura 2000 
delarik Batasunaren biodibertsitate politikaren kantoi harria. 

Hori kontuan hartuta, uholde arriskuaren kudeaketak eta ekosistemen babesak eta 
lehengoratzeak eskutik joan behar dute, bereziki Natura 2000 Sareak erkidegoaren 
interesekotzat identifikatu dituen ekosistemenen babesa. Adibide modura, ibaiak bere uholde 
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lautadarekin konektagarritasuna berreskuratzera bideratutako neurriek nabarmen hobetzen 
dute uraldi batean ura biltegiratzeko ahalmena, eta gutxitu egiten dituzte uholdeak izan 
litzakeen eragin negatiboak, baina gainera, aldi berean, ibai ekosistemak, aipatutako 
erregulatzeaz/laminatzeaz gain, bere egoera ekologikoa eta gizarteari ondasunak eta 
zerbitzuak -hala nola, jolas, babes, bizigune, konektagarritasun eta bestelako zerbitzuak- 
emateko potentzialtasuna bere kabuz hobetzera daramaten prozesu eta dinamika naturalak 
berrezartzea bultzatzen dute. Honelako neurri edo azpiegitura berdeak, naturaren alde egiten 
dutenak eta guztiei onura ematen dienak (biodibertsitatea, biztanleria, alde batetik 
segurtasuna hobetzen baitu eta bestetik ingurumen kalitate hobea lortzen baitu, eta jarduera 
ekonomikoa, garapen aukera berriak baititu), horiek dira, izan ere, uholde arriskuaren 
kudeaketa iraunkor bat gidatu behar dutenak. 

Azpiegitura berdeen arten, kostuaren era eraginkortasunaren ikuspegitik, Uholdeen 
Zuzentarauaren, Uraren Esparru Zuzentarauaren eta Habitat Zuzentarauaren helburuei modu 
integratuan eraginkorren lagundu diezaiekeen neurri motak urari eusteko neurri naturalak dira 
(NWRM, ingelesezko sigletan). Europan ur baliabideak gordetzeko planari buruzko 
Batzordearen adierazpenak, “Blueprint” izenez ezagutzen denak, NWRM neurriek uholde eta 
lehorteen aurka kalteberatasuna murriztu dezaketela, lurren biodibertsitatea eta 
emankortasuna hobetu dezaketela eta ur masen egoera hobetu dezaketela ezartzen du. 
Lehentasunez aplikatzeko neurriak izango dira, beraz, Natura 2000 Sareko guneetan sartuta 
dauden UAHEetan, jarraian ikusiko dugunez. 

Aurreko ataletan demarkazioko uholde-arrisku handiko eremuen (UAHE) eta ur masen arteko 
zerikusia aztertu da, horien egoera eman da eta plangintza-aldian lortu beharreko ingurumen 
helburua adierazi da.  

Urrats bat harago joanda, orain UAHE bakoitza Kantauri EDHren Eremu Babestuen 
Erregistroan sartuta dauden Natura 2000 Sareko urguneekin erlazionatzen da. 

UAHE NATURA 2000 SAREA 

KODEA IZENA KODEA IZENA 

ES017-GIP-BID-01 IRUN-HONDARRIBIA 
HBBE ES0000243 Txingudi 

KEB ES2120018 Txingudi-Bidasoa 

ES017-BIZ-BAR-01 BARBADUN KEB ES2130003 Barbadun itsasadarra 

ES017-BIZ-OKA-01 GERNIKA 

HBBE ES0000144 Urdaibai itsasadarra 

KEB ES2130007 
Urdaibaiko kostalde eta 

padurak 

KEB ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea 

ES017-BIZ-OKA-03 ALTAMIRA 

HBBE ES0000144 Urdaibai itsasadarra 

KEB ES2130007 
Urdaibaiko kostalde eta 

padurak 

ES017-BIZ-OKA-02 MUNDAKA 
HBBE ES0000144 Urdaibai itsasadarra 

KEB ES2130006 Urdaibaiko ibai sarea 

ES017-BIZ-ART-01 MARKINA-XEMEIN KEB ES2130011 Artibai ibaia 

ES017-GIP-3-1 LIZARTZA KEB ES2120012 Araxes ibaia 

ES017-GIP-13-1 ATAUN 
BGL ES2120011 Aralar 

KEB ES2120005 Oria Garaia 

ES017-GIP-13-2 LAZKAO KEB ES2120005 Oria Garaia 

ES017-GIP-14-1 BEASAIN-ORDIZIA KEB ES2120005 Oria Garaia 

ES017-GIP-14-2 LEGORRETA KEB ES2120005 Oria Garaia 

ES017-GIP-14-3 ALEGIA-ALTZO KEB ES2120005 Oria Garaia 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 109 

 

UAHE NATURA 2000 SAREA 

KODEA IZENA KODEA IZENA 

ES017-GIP-1-1 AMEZKETA BGL ES2120011 Aralar 

ES017-GIP-17-1 URUMEA-1 KEB ES2120015 Urumea ibaia 

ES017-NAV-1-1 UGARANA ERREKA KEB ES2200015 
Orabidea erreka eta 

Arxuriko zohikaztegia 

ES017-NAV-1-2 
UGARANA ERREKA - 
LAPITXURI ERREKA 

KEB ES2200015 
Orabidea erreka eta 

Arxuriko zohikaztegia 

ES017-NAV-2-1 BAZTAN IBAIA 

KEB ES2200018 Belate 

KEB ES2200023 
Baztan ibaia eta 
Artesiaga erreka 

ES017-NAV-3-1 ARTESIAGA ERREKA 

KEB ES2200018 Belate 

KEB ES2200023 
Baztan ibaia eta 
Artesiaga erreka 

ES017-NAV-4-1 BAZTAN IBAIA 

KEB ES2200018 Belate 

KEB ES2200023 
Baztan ibaia eta 
Artesiaga erreka 

KEB ES2200014 Bidasoa ibaia 

KEB ES2200017 Bertizko Jaurerria 

ES017-NAV-5-1 
EZCURRA IBAIA - 
EZPELURA IBAIA 

KEB ES2200014 Bidasoa ibaia 

ES017-NAV-6-1 BIDASOA IBAIA KEB ES2200014 Bidasoa ibaia 

ES017-NAV-9-1 
BIDASOA IBAIA -  

ZIA ERREKA 
KEB ES2200014 Bidasoa ibaia 

20. taula.- Natura 2000 Sarean dauden demarkazioko UAHEen zerrenda 

 
57. irudia.- Kantauri EDHko Eremu Babestuen Erregistroa eta UAHEak 

Babes-neurriak zehaztean eta gauzatzean ezar ditzaketen baldintzatzaileetan duten interes 
bereziagatik, jarraian Natura 2000 Sareaz gain, Eremu Babestuen Erregistroan sartuta dauden 
eta, osorik edo zati batean, Kantauri EDHn identifikatutako UAHEren batekin bat datozen 
guneen zerrenda jasotzen da. 
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EBE Identifikazioa UAHE 

Natura- eta ingurumen-intereseko 
tarteak 

Barbadun 1-2 ES017-BIZ-BAR-01 

Bidasoa ibaia Irunen eta Bidasoako 
ibaiadarrak 

ES017-NAV-5-1 

ES017-NAV-6-1 

ES017-NAV-9-1 

ES017-GIP-BID-01 

Cadagua ibaia, Balmasedako udalerrian ES017-BIZ-5-1 

Cadagua ibaiaren iturburua ES017-BUR-2-1 

Orabidea erreka, Urdaxetik ibaian gora ES017-NAV-1-1 

Indusi ES017-BIZ-2-1 

Hezeguneak 

Barbadun itsasadarra  ES017-BIZ-BAR-01 

Butroe itsasadarra (Plentzia) ES017-BIZ-BUT-01 

Deba itsasadarra  ES017-GIP-DEB-01 

Urola itsasadarra (Zumaia) ES017-GIP-URO-01 

Inurritza itsasadarra (Zarautz) ES017-GIP-ORI-01 

Oria itsasadarra  ES017-GIP-ORI-02 

Txingudi  ES010-GIP-BID-01 

Bolue ibarreko istilak  ES017-BIZ-IBA-03 

Urdaibai 
ES017-BIZ-OKA-01 

ES017-BIZ-OKA-03 

Zona sentikorrak 

Oiartzun estuarioa  ES017-GIP-OIA-01 

Bidasoa estuarioa  ES017-GIP-BID-01 

Oka estuarioa 

ES017-BIZ-OKA-01 

ES017-BIZ-OKA-02 

ES017-BIZ-OKA-03 

Butroe estuarioa ES017-BIZ-BUT-01 

Beste babes-figura batzuk 

Euskal Kostaldeko Geoparkea   
ES017-GIP-URO-01 

ES017-GIP-DEB-01 

Urdaibai Biosfera Erreserba 

ES017-BIZ-OKA-01 

ES017-BIZ-OKA-02 

ES017-BIZ-OKA-03 

ES017-BIZ-OKA-04 

Txingudiko Badiako Plan Berezia ES017-GIP-BID-01 

Deba-Zumaia Biotopo Babestua ES017-GIP-DEB-01 

Bertizko Jaurerria Natur Parkea ES017-NAV-4-1 

Aralar Natur Parkea 
ES017-GIP-1-1 

ES017-GIP-13-1 
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EBE Identifikazioa UAHE 

Mehatxatutako espezieen interes 
bereziko eremuak 

40 UAHE ingurutan daude 

Arrain-bizitzaren babesa 

Artibai-A (ziprinidoak) ES017-BIZ-ART-01 

Ibaieder-A (ziprinidoak) ES017-GIP-URO-02 

Ibaieder-B (ziprinidoak) ES017-GIP-URO-03 

Araxes (ziprinidoak) ES017-GIP-15-2 

Araxes (ziprinidoak) ES017-GIP-3-1 

Itsaski-bilketa zonak 

Plentziako itsasadarra ES017-BIZ-BUT-01 

Mundakako itsasadarra 
ES017-BIZ-OKA-02 

ES017-BIZ-OKA-03 

Hondarribiako itsasadarra ES017-GIP-BID-01 

Hartuneak 
3. ponpaketa-putzua ES017-BIZ-OKA-01 

Bestialde ES017-BIZ-10-1 

Ur mineralak eta termalak 
babesteko perimetroak 

Altzola ES017-GIP-DEB-03 

Betelu ES017-NAV-12-1 

Insalus ES017-GIP-3-1 

Bainu guneak 
Arena-Muskiz hondartza ES017-BIZ-BAR-01 

Laidatxuko hondartza (Mundaka) ES017-BIZ-OKA-02 

21. taula.- UAHEetan dauden Eremu Babestuen Erregistroa, Natura 2000 Sareaz gain 

Indarrean dagoen legediak agintzen duen bezala, ingurumenerako helburu hauek eta UAHE 
bakoitzean eremu babestuak egotea kontuan hartu dira UAKP honetan zehaztutako neurrien 
programa egiterakoan. 
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9 Babes zibileko agintaritzen plangintza uholde-
arriskuaren aurrean 

Uraldi bat denbora errealean kudeatzean, larrialdi zerbitzuek zeregin garrantzitsua dute. 
Ekintza koordinatuak, denboraz emandako abisuarekin batera, biztanle eta ibilgailu ehuneko 
handi bat ebakua dezake, eta ondasun kantitate handia babestu. Babes Zibileko pertsonalak 
komunikabideak eten ere egin ditzake, kalte pertsonalak saihesteko, eta urei eusteko behin-
behineko barrerak presta ditzake. Horretarako baliabide egokiak eduki behar dira eta gainera 
jarduteko protokolo bat izan behar da, alerta maila ezberdinetan zer egin behar den zehazten 
duena.  

9.1 Estatuan, autonomia-erkidegoan eta toki-mailan dauden Babes 
zibileko planak 

Kantauri EDHri eragiten dioten babes zibileko planei dagokienez, informazio hori hiru mailatan 
egituratzen da: Estatua, Erkidegoa eta Udala. 

9.1.1 Estatu maila 

Babes zibilari buruzko urtarrilaren 21eko 2/1985 Legeak (gaur egun, babes zibileko sistema 
nazionalari buruzko uztailaren 9ko 17/2015 Legeak indargabetua) zioen adierazpenean, 
babes zibila arrisku kolektibo larrian, zoritxar publikoan edo ohiz kanpoko hondamendian 
dauden pertsonen eta ondasunen babes fisikoa dela dio. Gobernuak, Barne Arazoetako 
Ministerioaren bitartez, jarraibide bereziak edukiko dituen babes zibilaren Oinarrizko Arau bat 
onartuko duela dio 8. artikuluan; besteak beste, plan bereziak egiteko jarduera sektoreka, 
larrialdi motaren arabera edo jarduera konkretuetarako.  

Apirilaren 24ko 407/1992 Errege Dekretuz Babes Zibilaren Oinarrizko Araua onartu zen, 
eta, besteak beste, uholde larrialdiek plan bereziak behar dituztela eta horiek Gobernuak aldez 
aurretik onetsitako Oinarrizko Jarraibide baten arabera egingo direla xedatzen du. Uholdeen 
Arriskuaren aurrean Babes zibila antolatzen duen Oinarrizko Jarraibidea 1994ko 
abenduaren 9an onetsi zuen ministro-kontseiluak. Jarraibideak planek bete beharreko 
gutxieneko baldintzak ezartzen ditu, oinarriei, egiturari, antolamenduari eta irizpide operatiboei 
eta erantzun-irizpideei dagokienez. Hala, autonomia-erkidegoek beren plan bereziak onartu 
dituzte uholde-arriskuaren aurrean, Jarraibideak ezarritako baldintzak betez. Halaber, 
Oinarrizko Jarraibideak 3.3.4 puntuan ezartzen du beharrezkoa dela Babes zibileko Estatuko 
Plan bat onartzea uholde-arriskuari aurre egiteko; 2011ko uztailaren 29an ministro-
kontseiluaren erabaki bidez onartu zen. 

Uholdeen Arriskuaren aurrean Babes zibila antolatzen duen Oinarrizko Jarraibidean lurraldean 
urak har ditzakeen eremuak sailkatzen dira, honako irizpide hauen arabera: 

 Maiztasun handiko uholde eremua: berrogeita hamar urteko errepikatze-denborako 
uraldien uholde eremuak. 

 Noizbehinkako uholde eremuak: berrogeita hamar eta ehun urte bitarteko 
errepikatze-denborako uraldien uholde arriskua dutenak. 

 Salbuespenezko uholde eremuak: ehun eta bostehun urte bitarteko errepikatze-
denborako uraldiek azpian hartzen dituztenak. 

Uholde Arriskuaren Aurkako Babes Zibilerako Oinarrizko Plangintza Jarraibideak ezartzen 
duenaren arabera, uholde arriskurako Babes Zibilerako Estatu Planaren ondorioetarako, 
biztanleentzat eta euren ondasunentzat arriskutsuak diren, oinarrizko azpiegituretan kalteak 
eragiten dituzten edo komunitaterako funtsezkoak diren zerbitzuak eteten dituzten uholde 
guztiak hartuko dira kontuan; uholdeok mota hauetan sailkatu daitezke (nabarmendu behar da 
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uholde-arriskuaren identifikazioa 903/2010 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera egingo 
dela): 

a) In situ prezipitazioagatiko uholdeak. 
b) Jariatzeagatik, uraldiagatik edo ibaiko urak gainezka egiteagatik gertatutako uholdeak; 

prezipitazioek, izotza edo elurra urtzeak, ibaibide natural edo artifizialak buxatzeak, 
ibaibideen inbasioak, lurra jalkitzeak edo drainatzeko zailtasunak eta itsasaldien 
eraginak sortu edo areagotu dituztenak. 

c) Azpiegitura hidraulikoak hausteagatik edo lan operazioak txarto egiteagatik gertatzen 
diren uholdeak. 

Gainera uholdeak dira pertsonei eta ondasunei kalte maizen egiten dieten arrisku naturala, eta 
kalte materialik eta giza kalterik handienak sortzen dituztenak. Beraz, Espainiako lurraldean 
uholdeek hondamendiak eragiten dituztenerako, biztanleria sorosteko eta babesteko behar 
litezkeen giza eta gauza, baliabide eta eskuarteen antolaketa prest eduki behar da. 

Uholdeen aurkako Babes Zibileko Estatuko Planaren helburua, Espainiako lurraldeari eragin 
liezaioketen orotariko uholdeen aurrean erantzun eraginkorra ziurtatzeko behar diren 
Estatuaren zerbitzuak eta, kasua bada, beste erakunde publiko eta pribatuenak, antolatzea 
eta horien jardunbidea ezartzea da. Babes Zibilerako Plan Bereziak edo, bestela, eraginpeko 
Autonomia Erkidegoaren Babes Zibilerako Lurralde Plana dira Planaren operazio oinarri. 

Estatuaren plan honek Plan Zuzentzaile izaera du plangintzaren zertzelada orokorrak, 
antolakuntzazkoak eta funtzionalak ezartzen dituelako, hain zuzen operazio plangintzetan 
(koordinazio eta laguntza planak) eta berariazko jardunbideetan konkretatu behar diren 
zertzeladak. 

Uholdeek eragiten dituzten kalteak minimizatzeko, alerta hidrometeorologikoko sistemak 
ezarri behar dira Babes Zibileko Sistema Nazionaleko agintariei behar diren erabakiak garaiz 
aurretik hartzeko modua emateko. Horretarako, administrazio hidraulikoen informazio 
hidrologikoko sistemak eta Estatuko Meteorologia Agentziaren meteorologia iragartzeko 
sistemak izango dituzte, izan litezkeen kalteak minimizatzeko. Alerten sistematika bat ere 
ezartzen da interes orokorreko presak eta baltsak hausten direnerako edo matxura larria 
dutenerako. 

Babes Zibileko eta Larrialdietako Zuzendaritza Nagusiak, Estatuko Meteorologia Agentziaren 
eta arroko erakundeen laguntza teknikoarekin, uholde baten hasiera ekar dezakeen edozein 
zantzu detektatuz gero, uholde mota edozein dela ere, honako alderdi hauen jarraipena, 
gurutzaketa eta ondorengo analisia egingo du: 

a) Meteorologia informazioa eta iragarpenak. 
b) Urtegien betetze egoera. 
c) Emaria neurtzeko estazioen jarraipen hidrologikoa. 
d) Izotza urtzearen egoera eta bolumena. 
e) Lurraren hezetasuna. 
f) Suteek eragindako landarediaren eta eremuaren garapena. 
g) Egoerarik txarreneko guneetan gertatutako uholdeen analisi historikoa. 
h) Urek eraman lezaketen karga solidoaren analisia. 
i) Kaltegarriak izan litezkeen uholdeari atxikitako fenomenoen analisia (malda higikerak, 

buztin hedakortasuna, karstifikazioa berraktibatzea, sufusioa eta sifoitzea). 

Estatuaren Planaren faseei dagokienez, Oinarrizko Jarraibideak 2.5 kapituluan ezartzen 
duenaren arabera, fase eta egora hauek bereizten dira: 
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a) Larrialdi aurreko fasea. 

Bai gainezka egiteagatik, bai “in situ” gertatzen den prezipitazioagatik, uholdeek sortaraz 
ditzaketen jazoerak gertatzeari buruzko informazioaren existentziagatik dago fase hau 
karakterizatua. 
 
b) Larrialdi fasea. 

Parametro meteorologiko eta hidrologikoetatik uholdea berehala jazoko dela 
ondorioztatzen denean edo uholdea hasita dagoela dioten informazioak daudenean 
hasiko da fase hau, eta uholdeak irauten duen denbora guztian iraungo du pertsonak eta 
ondasunak babesteko behar diren neurri guztiak praktikan jarri eta eraginpeko eremuan 
oinarrizko zerbitzuak berrezarri arte. Fase honetan lau egora bereizten dira (0, 1, 2 eta 
3), larritasuna gorantz doala. 
 
c) Normalizazio fasea. 

Larrialdiari jarraitzen dion fasea, eta uholdearen eraginpeko eremuetan normaltasunera 
itzultzeko beharrezkoak diren gutxieneko baldintzak berreskuratu arte iraungo du. 

Antolakuntzari dagokionez, Barne Arazoetako ministroari dagokio Babes Zibilerako 2/1985 
Legeak 16. artikuluak ematen dizkion funtzioak egikaritzea, eta bereziki uholde larrialdi jakin 
bat interes nazionalekoa dela deklaratzea, eta larrialdi jardueren goi zuzendaritza eramatea, 
eta horretarako Uholde Arriskuaren aurkako Babes zibilerako Estatuaren Planean xedatzen 
den antolakuntza eta aplikatzekoak diren Autonomia Erkidegoetako eta Udal Erakundeetako 
Planetan xedatzen direnak erabiliko ditu. 

Alerta hidrologikoaren protokoloak lantzeko irizpideak uholdeen aurkako babes zibilerako 
Estatuaren Planaren I. eranskinean daude jasota. 

9.1.2 Autonomia erkidegoaren maila 

Uholde Arriskuaren aurkako Babes Zibilerako Oinarrizko Plangintza Jarraibidearen 3.4 
artikuluak ezartzen duenez autonomia erkidegoek uholde arriskuaren aurkako planak egingo 
dituzte autonomia erkidegoaren titulartasuneko baliabide eta zerbitzuen eta beste herri 
administrazio batzuek esleitzen dizkioten baliabide eta zerbitzuen eta erakunde publiko edo 
pribatuenak diren beste batzuen antolaketa eta jardunbideak ezartzeko, haren lurralde 
esparruan uholde arriskuagatik gertatzen diren larrialdiei aurre egite aldera. 

 
58. irudia.- Kantauri EDHko autonomia erkidegoak 
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Demarkazioko autonomia erkidego guztiek daukate plan hori eginda; taulan erkidegoak ageri 
dira eta Babes Zibilerako Batzorde Nazionalak plana noiz homologatu zien azaltzen da: 

AUTONOMIA 
ERKIDEGOA 

PLANA HOMOLOGAZIOA ESTEKA 

EUSKADI 

Euskal Autonomia 
Erkidegoko Uholdeen 
ziozko Larrialdiko Plan 
Berezia (2014ko 
bertsioa) 

2014/12/03 

http://www.interior.ejgv.euskadi.net/r42-
aecon01/es/contenidos/informacion/pla
nes_inundaciones/es_doc/inundacione

s.html 

NAFARROA 

Nafarroako Foru 
Komunitateko Uholde 
Arriskurako Larrialdi 
Plan Berezia 
(2018/02/07an 
eguneratua)  

2002/02/21 

https://gobiernoabierto.navarra.es/sites/
default/files/modificacion_plan_inundac

iones7febrero2018.pdf 

GAZTELA 
ETA LEON 

Gaztela eta Leongo 
Uholde arriskurako 
Babes Zibileko Plana 
(INUNcyl) 

2010/03/24 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Administraci
onPublica/es/Plantilla100/12830002211

41/_/_/_ 

22. taula.- Kantauri EDHko autonomia erkidegoen uholde arriskurako Babes Zibileko Plan Bereziak 

Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia. 

Plan hau Gobernu Kontseiluak onartu zuen 2015/01/13ko bileran, eta 2021eko martxoan 
aldatu zen, desgaitasuna duten pertsonei eta larrialdien aurrean kalteberatasun bereziko 
egoeran dauden beste kolektibo batzuei ematen zaien arreta hobetzeko, babes zibileko 
plangintzaren eta babes zibileko estatu-planen oinarrizko jarraibideen aldaketari erantzunez. 
Plan honek 1999ko ekainetik indarrean zegoen Uholdeen Plana ordezten du, kalte pertsonal 
eta materialak minimizatzea du helburu eta, aldi berean, uholdeak daudenean nola jokatu 
azaltzen du. Euskal Herriko Babes Zibileko Batzordeak azaroaren 26ko bilkuran eman zion 
oniritzia eta Babes Zibileko Batzorde Nazionalak 2014ko abenduaren 3ko bilkuran homologatu 
zuen Madrilen. 

Planaren helburu nagusia uholdeen ondorioz sortutako larrialdi egoeretan Euskal Autonomia 
Erkidegoko baliabide eta zerbitzuen antolamendua eta jarduteko prozedurak ezartzea da, eta 
horien arteko beharrezko koherentzia operatiboa ziurtatzea, egoera disfuntzionalik gerta ez 
dadin. 

Planaren helburua da, batetik, euskal lurraldearen ezagutzaren eta, bestetik, jasaten duen 
uholde-arriskuaren aplikazio tekniko-zientifiko eta funtzionalaren bidez, balizko uholde-
gertakari batek sor dezakeen larrialdi egoerari arin eta modu koordinatuan aurre egitea. 
Arriskuguarritasunaren eta uholde-arriskuaren azterketa eta diagnostikoa egiterakoan, 
Uholdeei buruzko Zuzentarauaren esparruan sortutako informazioaz elikatzen da Plana, eta, 
besteak beste, uholde-potentzialen hedadura eta ondorioak jasotzen ditu. Horri esker, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Uholde Arriskurako Larrialdi Plan Bereziaren eta Euskadiri eragiten 
dioten Uholde Arriskua Kudeatzeko Planen arteko koordinazioa bermatzen da. 

Hona hemen dokumentuaren egitura: 

 Sarrera: xedea, eremua, lege esparrua eta Euskadiko uholde tipologiak eta kausak 
azaltzen ditu. 

 Uholde arriskuaren analisia eta kudeaketa: Europar Uholde Zuzentaraua EAEan 
aplikatzearen emaitza nagusiak agertzen ditu: Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioa, 
Arriskugarritasun eta Arrisku Mapak eta Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana, larrialdi 
zerbitzuek uholdeari buruz eskura dagoen informaziorik eguneratuena erabili ahal 
dezaten. 
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 Aurreikuspen sistemak, meteorologia arloan eta hidrologia arloan daudenak, eta presa 
eta urtegien egoeraren abisu sistemak: Babes Zibilekoen esku hartzeen 
eraginkortasuna hobetzeko eskura dituzten tresnak islatzen ditu. 

 Planaren egitura eta antolakuntza. 
 Alerta, larrialdi eta susperraldi faseetan operatzeko prozedurak, eta horiek betearaztea 

ziurtatzeko dauden baliabide eta eskuarteak. 
 Presetako larrialdi planak: presen kategoriak, begiz jotako larrialdi egoerak eta 

arduradunak identifikatuta. 
 Udal eta herrialde esparruko jarduera planak. 
 Planaren aplikazioa eta eraginkortasuna mantentzea. 

Eranskin hauek gehitu zaizkie atal horiei: 

I. Euskal Autonomia Erkidegoaren Mapa Hidrologikoa. 
II. Fenomeno Meteorologiko Kaltegarriak iragartzeko, zaintzeko eta horien aurka 

Jarduteko Euskal Herriko Protokoloa. 
III. Euskal Herriko kontrol hidrometeorologikoko estazioen zerrenda. 
IV. Uholde arriskuei buruzko taktika operatiboak. 
V. Uholde arriskurako eta kideko fenomenoetarako biztanleriarentzako aholku gida. 
VI. Euskal Autonomia Erkidegoari eragiten dioten presen zerrenda, A eta B sailkatuta. 

Larrialdi Planen homologazioa. 

Honako hauek dira Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Bereziak 
garatzen dituen oinarrizko funtzioak: 

– Uholdeen arrisku potentzialak zehazten dituzten Euskadiko faktore geomorfologikoak, 
hidrologikoak, fisikoak, egiturazkoak, basogintzakoak, demografikoak eta 
urbanistikoak biltzea eta aztertzea. 

– Euskal Autonomia Erkidegoko eremuak uholde-arriskuaren eta aurreikus daitezkeen 
ondorioen arabera definitzea, eremuak herritarrak babesteko esku-hartzearen 
eskakizunen arabera mugatuz eta larrialdi egoeretan erabili beharreko azpiegitura 
fisikoa kokatuz. 

– Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan uholdeek eragindako larrialdietan esku 
hartzeko antolaketa-egitura eta prozedura aurreikustea. 

– Uholde Arriskuaren aurrean Babes Zibileko Estatuko Planarekiko koordinazio osoa 
sortzea, integrazio egokia bermatuz. 

– Informazio meteorologiko eta hidrologikoen eta aurreikuspen- eta alarma-neurrien edo 
–jardueren arteko beharrezko lotura ezartzea, nahi ez diren ondorioak izan aurretik 
beharrezko neurriak hartzeko aukera emango duen alerta goiztiarreko sistema baten 
bidez. 

– Udalerriek edo toki-erakundeek uholde-arriskuaren aurrean jarduteko planak egiteko 
jarraibideak ezartzea, bai eta horiekin antolatzeko sistemak ere. 

– Presak hausteak edo behar ez bezala funtzionatzeak eragindako uholdeei aurreko 
egiteko alerta-prozedurak aurreikustea, bai eta udal-agintariei eta herritarrei abisua 
emateko eta pertsonak eta ondasunak babesteko beharrezkoak diren jarduerak ere. 

– Herritarrei informazioa helarazteko prozedurak zehaztea. 
– EAEko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia (2021eko berrikuspena). 
– Larrialdi-egoeretan aurreikusitako jarduketen bitarteko eta baliabide espezifikoak 

katalogatzea. 
– Desgaitasunen bat duten pertsonei eta kalteberatasun-egoeran dauden beste talde 

batzuei laguntza egokia emango zaiela bermatzea. 
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Uholde-arriskuaren aurrean Babes Zibileko Plan Berezi honen zuzendaritza- eta jarduera-
egiturak Euskadiko Larrialdiei Aurre egiteko Bidean (LABI) ezarritakoari erantzuten dio, 
egitura-eskema honekin: 

 

EAEko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Bereziaren operatibotasunak ekintza, prozedura eta 
aplikatutako neurri guztiak biltzen ditu, Planaren helburuak lortzeko toki eta une egokian 
aplikatutakoak betiere. Ekintza eta estrategia horiek modu malguan antolatu behar dira, 
uholdeen eta uholdeekin lotutako gertakarien larritasunaren arabera, eta horren ondorioz, 
jarraian zerrendatzen diren egitura operatiboak eta antolakuntzakoak abiarazi edo aktibatu 
behar dira: 

 Ekintza operatiboak: 
o Uholdeen ziozko iragarpeneko, alertako eta alarmako sistemak. 
o Uholdeen ziozko larrialdietan pertsonak eta ondasunak babesteko neurriak. 
o Herritarrei abisuak eta informazioa ematea. 
o Uholdea eta/edo uraldia kontrolatzea eta neutralizatzea. 

 Egoera operatiboak uholdeen ziozko larrialdietan: 
o Uholde-arriskuari dagozkion taktika operatiboak. 
o Uholde-arriskuaren aurrean Larrialdiko Plan Bereziaren egoera eta faseak 

zehaztea. 
o Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia aktibatzea. 

 Egoera bakoitzaren adierazpena 
 Prozedura operatiboa: 

o Operatibotasuna alerta-fasean. 
o Operatibotasuna larrialdi-fasean. 
o Operatibotasuna errekuperazio-fasean. 

 Jakinarazpenak. 
 Baliabide eta bitartekoen katalogoa. 

Uholdeen kasuan, Plan Bereziaren aplikazioa dokumentazio honetan oinarritzen da: 

 Euskal Autonomia Erkidegoko uholdeetan arro hidrografikoek duten jokaeraren 
azterketa (2005). Estazio meteorologiko eta foronomikoak, komunikabideak, 
gainezka egiteko arriskuguneak eta abar jasotzen dituen kartografia dauka, 
arazoguneen edo puntu beltzen azalpen fitxez gain. 
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59. irudia.- EAEko puntu beltzaren fitxa eredua (iturria: LAEMZ) 

 Euskal Herriko arro hidrografikoetan uholdeek nola jokatzen duten landutako 
informazioa, larrialdi egoerak kudeatzeko behar dena (2001 eta 2008). Plano 
eta taulen bidez larrialdia dagoenerako interesgarria den informazioa arin 
jasotzeko aukera ematen du. 

 
60. irudia.- Uholde larrialdian jarduteko plano eredua (iturria: LAEMZ) 

 Aurreko informazioa Uholdeei buruzko Zuzentaraua ezartzeko lanetan txertatu 
da, bereziki honako alderdi hauetan: 

o Uholde-arriskuaren Atariko Ebaluazioa (UAAE): uholde historikoei eta 
arriskuan dauden elementuei buruzko informazioaren arabera UAHEk 
definitzea. 

o Arriskugarritasunaren eta uholde-arriskuaren mapak (ARUAM): 
elementu kalteberak definitzen eta uholde-arriskuaren mapak zehazten 
laguntzea. 
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o Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana (UAKP): Babes zibilari buruzko 
edukiak eta neurri espezifikoak garatzea. 

 Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo sailburuak 2001eko abuztuaren 1eko Aginduz 
onartutako operazio taktikak. 

Nafarroako Foru Komunitateko Uholde Arriskurako Larrialdi Plan Berezia. 

2018ko otsailaren 7ko Nafarroako Gobernuaren Erabakiz (NAO, 44 zk., 2018ko martxoaren 
2koa) Nafarroako Foru Komunitateko Uholde Arriskurako Larrialdi Plan Berezia onartu zen, 
eta 2002ko otsailaren 21ean homologatu zuen Babes Zibileko Batzorde Nazionalak.  

Uholdeen larrialdi egoera guztiak jasotzen ditu Planak: prezipitazioek, ibaien ohiz kanpoko 
uraldiek edo presa hausteek eragindakoak. Baliabide eta zerbitzu publiko nahiz pribatuen 
antolakuntza eta jardunbidea ezartzea du xede, esku hartze bizkorra, koordinatua eta 
eraginkorra bermatuko duen haien operazio koherentzia ziurtatze aldera. 

Hona zer eginkizun nagusi dituen Nafarroako Foru Komunitateko Uholde Arriskurako Larrialdi 
Plan Bereziak: 

 Nafarroako geomorfologia, hidrologia, konformazioa, egitura, baso azalera, 
demografia eta hirigintzaren inguruko informazioa biltzea eta aztertzea, uholde-
arriskua zein faktorek sortzen duten ezagutze aldera. 

 Nafarroako zonifikazioa uholde arriskuaren arabera, eta aurreikusten diren 
ondorioen arabera. 

 Behar den lotura egitea informazio meteorologiko eta hidrologikoen eta 
aurreikuspen eta alarma neurrien artean, hartarako goiz-goizeko alarma 
sistema bat ezarriz, bide ematen duena ondorio kaltegarriak izan baino lehen 
esku hartzeko. 

 Presak hausteak edo behar ez bezala funtzionatzeak eragindako 
uholdeetarako alerta prozedurak aurreikustea, bai eta udal-agintariei eta 
herritarrei abisua emateko eta pertsonak eta ondasunak babesteko 
beharrezkoak diren jarduerak ere. 

 Populazioa jakinaren gainean jartzeko zer prozedura erabiliko diren zehaztea.  

 Finkatzea zer jarraibide izanen diren udaletan edo toki entitateetan arrisku 
horretarako eremu lokaleko ekintza planak itxuratzeko, eta zer sistemaren 
bidez artikulatuko diren. 

 Aurreikustea zer antolamendu egitura eta zer prozedura erabiliko diren 
uholdeetako larrialdietan Foru Komunitatearen lurraldean. 

 Herritarren Babeserako Plan Nazionalarekin koordinatzea uholde arriskuaren 
aurrean, eta plan horretan egoki integra dadin begiratzea. 

 Larrialdietarako aurreikusten diren ekintzen baliabideak eta bitarteko 
berariazkoak katalogatzea. 
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61. irudia.- Nafarroan alerta hidrologikoa dagoenean Plan Berezia aktibatzeko prozedura (iturria: Nafarroako Foru Erkidegoko Uholde 

Arriskurako Larrialdi Plana) 

Planak eranskin hauek ditu: 

 1. eranskina. Lurraldearen informazioa 

 2. eranskina. Uholdeen analisia 

 3. eranskina. Eguraldiaren iragarpena 

 4. eranskina. Biztanleentzako aholku gida 

 5. eranskina. “Presa handien” Segurtasun Azterketa 

 6. eranskina. Larrialdi plan lokalak 

 7. eranskina. Uholdeak kudeatzen laguntzeko tresna 

 

Gaztela eta Leongo Uholde-arriskuaren aurrean babes zibileko Plana (INUNcyl). 

Gaztela eta Leongo Uholde-arriskurako babes zibileko Plana (INUNcyl), otsailaren 25eko 
19/2010 Akordioak onetsia, 2010eko martxoaren 24an homologatu zuen babes zibileko 
Batzorde Nazionalak. 

INUNcyl planak autonomia erkidegoaren eremu geografikoan uholdeek eragin ditzaketen 
kalteei aurrea hartzea du helburuen artean, bai eta pertsonak, ondasunak eta ingurumena 
babestea ere, eta, horretarako, uholdeen ondorioz sor daitezkeen larrialdietan baliabide 
publiko eta/edo pribatuak bizkor, eraginkor eta koordinatuta jardutea beharrezkoa denez, 
Planaren bitartez artikulatzen da behar hori. 

Uholde-arriskuei aurre egiteko babes zibilaren Oinarrizko Jarraibidearen (1995) eta uholde-
arriskuen ebaluazioari eta kudeaketari buruzko 2007/60/EE Zuzentarau europarrean 
ezarritakoa kontuan hartuta, Planak honako helburu hauek ditu: 
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 Uholde historikoen azterketa eta horien analisi estatistikoa, uholde-gertaerak arroen 
aldagai fisikoekin lotuz. 

 Gaztela eta Leongo arroak eta azpiarroak aztertzea, eta haien ezaugarriak zehaztea. 

 Arrisku-analisiarekin (arriskugarritasuna eta kalteberatasuna) eta larrialdien 
kudeaketarekin lotutako aldagaiei buruzko kartografia sortzea. 

 Gaztela eta Leongo biztanleguneetako uholde-arriskuaren maila sailkatzea. 

INUNcyl planak Gaztela eta Leongo lurralde-eremuan homologatu eta ezarriko diren oinarri, 
egitura, antolaketa eta irizpide operatibo eta erantzunen gutxieneko baldintzak ezartzen ditu. 

INUNcyl planean uholde-arriskuaren analisia egiteko, honako zeregin hauek egin ziren, 
laburbilduta: 

1. Arroak ezaugarritzea: urak har ditzakeen eremuak zehaztu, lurraren ezaugarri 
fisikoetatik abiatuta. 

2. Arriskugarritasunaren analisia, kalteak eragin zitzaketen uholdeen fenomenoak 
ezaugarritzeko helburuarekin. Karakterizazio honek, beste faktore batzuen artean, 
espazioaren banaketa bere intentsitate edo magnitudearekin eta maiztasunarekin 
ezagutzea eskatzen zuen, hau da, irismena, emarien balioak eta hauek agertzen diren 
maiztasuna eta puntu beltzak ezagutzea. 

Uholdeen analisiak arriskugarritasun-maila jakin batzuk erakusten ditu biztanlegune 
bakoitzeko: 

 A maila: uholde-lautadetan dauden nukleoak, osorik edo zati batean urpean gera 
daitezkeen eremuetan daudenak; gainera, gutxienez bi gertaera izan dituzte 
1959az geroztik, eta 15 edo gehiago dituzte historikoan. 

 B maila: uholde-lautadetan dauden biztanleguneak, osorik edo zati batean urpean 
gera daitezkeen eremuetan daudenak; gainera, gutxienez bi gertaera izan dituzte 
1959az geroztik eta ez dira A mailan sartzen. 

 C maila: uholde-lautadetan dauden biztanleguneak, A edo B mailako taldeetan 
sartzen ez direnak. 

 Gainerako biztanleguneak ez daude kategorizatuta, uholde-lautadetatik kanpo 
daudelako eta ez dituztelako gertaerak erregistratu datu-base historikoan. 

3. Kalteberatasunaren azterketa: horretarako, biztanlegune bakoitzeko biztanleriaren 
kalteberatasuna aztertu zen, 2006. urtearen arabera. 

4. Analisi historikoa: Uholde Historikoen Katalogo Nazionala erreferentziatzat hartuta. 

5. Biztanleriaren arriskua: Azkenik, arestian deskribatutako aldagaiak aztertu ondoren, 
biztanleriaren arriskua aztertu zen, eta, horretarako, matrize bat ezarri zen, 
arriskugarritasun-baldintzatzaileak biztanlegune-mailan aplikatuz eta horien biztanle-
kopurua kontuan hartuz (INE 2006 errolda), Gaztela eta Leongo gune horiek 
biztanleriaren arriskuko hiru kategorietako baten barruan sailkatzeko aukera ematen 
baitzuten (handia, ertaina edo txikia). Arrisku-matrizea taula honetan adierazten da: 
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62. irudia.- Biztanleriaren arrisku matrizea (iturria: INUNcyl) 

Halaber, etengabeko eguneratzearen ikuspegitik, Planak dioenez, Administrazioek sortzen 
dituzten informazio iturri berriak erantsiko dira, sortu ahala. 

Planaren egiturari dagokionez, aktibazio maila bi jasotzen dira (probintziala eta autonomikoa) 
larrialdiaren esparru eta hedaduraren arabera. 

Planak eranskin hauek ditu: 

I. Legedia 

II. Terminoen glosarioa 

III. Arro hidrografikoen lurralde informazioa 

IV. Uholdeen analisia 

V. Biztanleguneak biztanleentzako arriskuaren arabera sailkatuta 

VI. Abisu sistemak eta deklarazioak 

VII. Babes neurriak eta biztanleriarentzako aholkuak 

VIII. Presen larrialdi planak 

IX. Udal eremuko jarduera planak 

X. Kartografia 

XI. Baliabide eta eskuarteen katalogoa 

INUNcyl planean sartuta dauden udaletatik, lurraldearen zati bat Kantauri EDHkoan duena eta 
UAHE bat mugatuta duen bakarra Mena Harana da. 

9.1.3 Udal maila 

Uholdeen Arriskuaren aurrean babes zibila antolatzen duen Oinarrizko Jarraibidean jasotzen 
den bezala, autonomia-erkidego bakoitzaren planak Tokiko Jarduketa-planak egiteko 
jarraibideak ezarri behar ditu, dagokion lurralde-eremuaren barruan. Halaber, zehaztu behar 
du zein den antolaketa-esparru orokorra, erakunde horiek Plan Autonomikoaren antolaketan 
erabat integratu ahal izateko. 

Tokiko Jarduketa-planen oinarrizko funtzioak honako hauek dira: 

 Aurreikustea zer antolamendu egitura eta zer prozedura erabiliko diren uholdeetako 
larrialdietan udalerrian edo toki-entitatean. 

 Elementu kalteberak katalogatzea eta lurraldea arriskuaren arabera eremutan 
banatzea, dagokion Plan Autonomikoak ezartzen duenarekin bat etorriz, bai eta 
eremuak mugatzea ere, pertsonak eta ondasunak babesteko izan daitezkeen esku-
hartze edo jarduketa eskakizunen arabera. 
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 Herritarrak informatzeko eta ohartarazteko prozedurak zehaztea. 
 Aurreikusitako jarduerak abian jartzeko bitarteko eta baliabide espezifikoak 

katalogatzea. 

Udalaren eta beste erakunde batzuen jarduera-planak kasuan kasuko korporazioetako organo 
eskudunek onartu behar dituzte, eta dagokion autonomia-erkidegoko batzordeak homologatu 
behar ditu. 

Jarraian, Demarkazioko Autonomia-erkidegoetako tokiko planen tratamendua eta egungo 
egoera deskribatu dira labur-labur: 

Euskal Autonomia Erkidegoa. 

EAEko Uholde Plan Bereziak komenigarritzat jotzen du udaletako edo toki erakundeetako 
organo eskumendunek uholde arriskurako berariazko jarduera planak landu eta onartzea, eta 
horregatik jarraibide batzuk ematen dituzte hori egiteko. Tokiko Planak garatu behar dituen 
puntu nagusiak hauek dira: 

 Planaren helburua eta irismena zehaztea. 

 Lurraldea uholde arriskuen arabera katalogatzea eta elementu kalteberak 
identifikatzea. 

 Aurrea hartzeko jarduerak. 

 Tokiko antolakuntzaren egitura zehaztea, bai egitura exekutiboa bai operatiboa, 
eta larrialdien kasuan jarraitu beharreko prozedurak (operazioak) zehaztea. 

 Alerta sistemak eta biztanleei jakinaraztekoak zehaztea. 

 EAEaren Babes Zibileko Lurralde Planean txertatzeko mekanismoak eta 
goragoko Operazioak Koordinatzeko Zentroekiko (OKZ) lotura sistemak. 

 Baliabide eta eskuarteen zerrenda eguneratua. 

 Mantentzea. 

Ondoko taulan, gaur egun Tokiko Plana duten Kantauri EDH barruko EAEko udalerriak 
zerrendatzen dira: 

UDALERRIAK 
BIZTANLERIA 

(bizt.) 
ULP UAHE 

Abadiño 7.363 (4) DURANGO 

Abanto Zierbena 9.733 (1) BARBADUN 

Alonsotegi 2.827 (3) ALONSOTEGI 

Amorebieta-Etxano 17.861 (1) DURANGO/AMOREBIETA 

Amurrio 10.068 (2) AMURRIO/ORDUÑA 

Andoain 14.824 (3) ANDOAIN 

Aretxabaleta 6.712 (4)  

Arrasate/Mondragón 21.771 (2) ARRASATE 

Arrigorriaga 12.307 (3) ARRIGORRIAGA 

Astigarraga 4.805 (5) URUMEA-2 

Azkoitia 11.618 (2) AZKOITIA 

Azpeitia 14.343 (2) AZKOITA/AZPEITIA/URRESTRILLA 

Bakio 2.554 (6) BAKIO 

Balmaseda 7.572 (4) BALMASEDA 

Barakaldo 99.626 (2) BILBAO-ERANDIO /GALINDO/ALONSOTEGI 

Basauri 42.205 (2) BASAURI 
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UDALERRIAK 
BIZTANLERIA 

(bizt.) 
ULP UAHE 

Beasain 13.646 (4) BEASAIN-ORDIZIA 

Berango 6.854 (4) GETXO 

Bergara 14.624 (1) BERGARA 

Bermeo 16.988 (2)  

Bilbo 351.965 (1) BILBAO-ERANDIO/ALONSOTEGI/BASAURI 

Deba 5.382 (4) DEBA 

Derio 5.827 (7)  

Donostia-San Sebastián 182.026 (1) IGARA/URUMEA-2/USURBIL/ZUBIETA-ORIA 

Durango 28.587 (1) DURANGO 

Eibar 27.198 (3) MALLABIA.EIBAR 

Elgoibar 11.258 (1) ALZOLA/ELGOIBAR 

Elorrio 7.256 (4) ELORRIO 

Erandio 24.125 (1) SONDIKA-ERANDIO/BILBAO-ERANDIO/LEIOA 

Ermua 16.256 (3) MALLABIA-EIBAR 

Errenteria 39.177 (3) OIARTZUN 

Eskoriatza 4.052 (4) ESKORIATZA 

Etxebarri 10.118 (4) BASAURI/MARKINA XEMEIN/ETXEBARRI 

Galdakao 29.021 (3) BASAURI 

Gernika-Lumo 16.246 (2) GERNIKA 

Getxo 79.982 (1) GETXO 

Gorliz 5.496 (4) PLENTZIA 

Güeñes 6.390 (3) ZALLA-GUEÑES/GORDEXOLA-SODUPE 

Hernani 19.444 (3) URUMEA-1/URUMEA-2 

Hondarribia 16.382 (2) IRUN-HONDARRIBIA 

Ibarra 4.237 (4) TOLOSA 

Igorre 4.210 (1) IGORRE 

Irun 59.960 (2) IRUN-HONDARRIBIA 

Iurreta 3.830 (4) DURANGO 

Lantarón 943 (3)  

Lasarte-Oria 18.108 (1) ZUBIETA-ORIA 

Laudio/Llodio 18.546 (2) AIARA/LAUDIO 

Lazkao 5.302 (4) LAZKAO/BEASAIN-ORDIZIA 

Legazpi 8.629 (4) LEGAZPI 

Legutio 1.677 (3)  

Leioa 30.426 (2) GETXO/BILBAO-ERANDIO/LEIOA 

Lekeitio 7.385 (1)  

Lezo 6.040 (3)  

Loiu 2.416 (4) SONDIKA-ERANDIO 

Markina-Xemein 4.913 (1) MARKINA-XEMEIN 

Mungia 16.584 (1) MUNGIA/GATIKA 

Muskiz 7.334 (3) BARBADUN 

Mutriku 5.004 (4) DEBA 

Oiartzun 10.013 (4) OIARTZUN/ALTZIBAR 

Ondarroa 8.788 (2)  

Oñati 10.951 (3) OÑATI 
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UDALERRIAK 
BIZTANLERIA 

(bizt.) 
ULP UAHE 

Ordizia 9.547 (4) BEASAIN-ORDIZIA 

Orio 5.282 (4) AIA-ORIO 

Ortuella 8.392 (4) GALINDO 

Pasaia 16.140 (1)  

Plentzia 4.414 (4) PLENTZIA 

Portugalete 47.603 (3) GALINDO 

Santurtzi 46.891 (3)  

Sestao 28.674 (2) BILBAO-ERANDIO/GALINDO 

Sondika 4.492 (3) SONDIKA-ERANDIO 

Sopelana 12.089 (3)  

Soraluze 3.942 (4) SORALUZE 

Tolosa 18.111 (2) TOLOSA 

Ugao-Miraballes 4.041 (4)  

Urduña/Orduña 4.214 (4) ORDUÑA 

Urnieta 6.094 (4)  

Urretxu 6.892 (4) ZUMARRAGA-URRETXU 

Usurbil 6.055 (2) USURBIL 

Valle de Trápaga-Trapagaran 12.181 (3) GALINDO 

Villabona 5.755 (4) VILLABONA 

Zalla 8.238 (4) BALMASEDA/ZALLA-GUEÑES 

Zarautz 22.583 (1) ZARAUTZ 

Zierbena 1.434 (4)  

Zumaia 9.377 (4) ZUMAIA 

Zumarraga 9.883 (2) ZUMARRAGA-URRETXU 

ULP: zutabe honetan homologazio eguna agertzen da. 

(1): 1998/04/21 (EHAA, 116 zk., 1998/06/23koa)   

(2): 1999/03/29 (EHAA, 88 zk., 1999/05/12koa)   

(3): 2000/10/18 (EHAA, 228 zk., 2000/11/28koa)   

(4): 2002/11/21 (EHAA, 245 zk., 2002/12/24koa)   

(5) Astigarraga: 2011/11/18    

(6) Bakio: 2008/05/14    

(7) Derio: 2008/05/14    

23. taula.- Kantauri EDHn Udal Larrialdi Plana duten EAEko udalerriak 

Plan horien edukia antzekoa da, uholde arriskuko eremuak identifikatuta dauzkate eta 
uholdeen kalteak moteltzeko orotariko ekintza sorta bat jasotzen dute. Neurri nagusi gisa, 
beharrezkotzat jotzen da informazio-politika baten arabera ezarritako gizarte-prebentzioa 
gauzatzea, etengabe eta aldizka, Plana herritarrei zabaltzeko. 

Nafarroako Foru Erkidegoa. 

Uholde arrisku handia duten udalerriek (Nafarroako Foru Erkidegoko Uholde Arriskurako 
Larrialdi Planak uholde arriskua ertaintzat edo handitzat jotzen duen eremuan kokatuta 
dauden udalerriek eta larrialdi plana duen presa bat baino beherago dauden udalerri batzuek) 
Tokiko Larrialdi Plan bat garatu beharko dute.  

Uholde arriskurako Tokiko Larrialdi Plan horien oinarrizko xedea uholde arriskuko eremuetan 
kokatuta dauden herrietako udalek eta biztanleriak larrialdi horien aurka informazio, 
prebentzio, alerta eta jarduera gida iraunkor eta eguneratu bat izatea da, mehatxupean 
dagoen biztanleria babesteko gaitasuna izateko eta, ahal den neurrian, ondasunei eta 
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oinarrizko zerbitzuei egin diezazkieketen kalteak saihestu edo behintzat gutxitzeko, eskura 
dauden udal baliabide eta eskuarteen arabera eta Plan Bereziaren antolakuntzan guztiz 
txertatuta. 

Uholdeetarako Udal Ekintza Planak eta beste toki erakunde batzuenak udal bakoitzaren 
organo eskumendunek onartuko dituzte, Udal Larrialdi Planean txertatuko dira, eta 
eraginkortasuna ziurtatuko dieten eguneratzeak eta berrazterketak egin behar zaizkie. 

UAKP honen esparruan, Nafarroako Gobernuak (Babes Zibileko Zuzendaritzaren bitartez) 
Kantauriko UAHEen udal planak lantzea eta onartzea bultzatzeko asmoa du. Horretarako, 
araudiaren eta arazoaren egoeraren zabalkunde eta sustapen lana pentsatua dauka, eta 
tarteko diren udalei laguntza teknikoa emango die. 

Gaztela eta Leongo autonomia erkidegoa. 

INUNcyl Planak egoki deritzo udaletako eta toki erakundeetako organo eskumendunek euren 
uholdeetarako ekintza planak landu eta onartzeari; plan horiek baliabide eta zerbitzu propioen 
antolaketa eta jarduera ezarriko dute, euren lurralde eremuaren barruan uholde larrialdiei 
aurre egiteko. Planak A arriskugarritasun mailako udalerri guztiei eta 1.000 biztanle baino 
gehiagoko B mailako arriskugarritasun maila dutenei planok egitea gomendatzen die, baina 
onartzen du beste udalerri batzuk ere horretarako planak landuta eta prest edukitzea. 

Uholdeetarako ekintza plan horiek egin eta gobernu organoak onartu ondoren, Tokiko Lurralde 
Planetan txertatuta egon ahal izango dira. Gaztela eta Leon autonomia erkidegoko Herritarren 
Babeserako Batzordeak homologatuko ditu. 

Azkenik, Gaztela eta Leongo babes zibileko Agentzia, INUNCYL planaren esparruan, UAHE 
gisa katalogatutako ibaibide-zatiak dituzten 5.000 biztanle baino gutxiagoko udalerrientzako 
erantzun-gida batzuk prestatzen ari da, 10, 100 eta 500 urteko errepikatze-denborako uholde-
arriskuko eremuen planoak eta jarduteko oinarrizko arau batzuk biltzen dituztenak. Gida horien 
helburua da alkateei laguntzea, udalerrietako babes zibileko arduradun diren aldetik, 
erabakiak hartzen eta neurri egokiak aplikatzen, gerta daitezkeen uholdeak azkar, 
eraginkortasunez eta modu koordinatuan prebenitu eta jardun ahal izateko. 

9.2 Garapen berriak, Babes zibileko Sistema Nazionalaren 7/2015 
Legearen arabera 

Babes zibileko Sistema Nazionalari buruzko uztailaren 9ko 17/2015 Legeak indargabetu 
egiten du babes zibilari buruzko urtarrilaren 21eko 2/1985 Legea, babes zibilerako 
jarduketaren arloan lehen arau-esparru orokorra ezarri zuena. 17/2015 Lege berriak 
herritarrak larrialdietatik eta hondamendietatik babesteko sistema nazionalaren 
funtzionamendua indartu eta hobetzeko mekanismoak indartzea proposatzen du, aurreko 
legeak aurreikusi bezala. 

Babes Zibilaren Sistema Nazionalak administrazio publiko guztien babes zibileko jarduerak 
biltzen ditu, bere eskumenen esparruan, honako jarduera hauen bidez erantzun koordinatua 
eta eraginkorra ematen dela bermatzeko: Aurrea hartzea, prebentzioa, plangintza, berehalako 
erantzuna, berreskuratzea, ebaluatzea eta ikuskatzea. Printzipio hauek arautuko dituzte 
sistemaren jarduerak: lankidetzakoa, kooperaziokoa, koordinaziokoa, lurralde arteko 
elkartasunekoa, subsidiariotasunekoa, eraginkortasunekoa, parte hartzekoa, gizarteratzekoa 
eta desgaitasunen bat duten pertsonen ibilerraztasun unibertsalekoa. 

17/2015 Legeak, 4. artikuluan, bi estrategia desberdin egitea aurreikusten du: 

 Babes zibilaren estrategia nazionalak Estatuko Administrazio Orokorraren alor 
honetako jarduera guztiak barnean hartu eta elkartuko ditu. Segurtasun Nazionalaren 
Batzordeak onetsiko du, Barne Arazoetako Ministerioak eskatuta. 
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 Babes zibilaren Sistema Nazionalaren Estrategia, lurralde-administrazioek beren 
eskumenen esparruan egiten dituzten jardueren oinarri izango dena. Sistemaren 
Estrategia horren oinarrizko ildoak Babes zibileko Kontseilu Nazionalak onartuko ditu, 
esparru horretako administrazioen arteko koordinazio-organo gorenak. 

Lehenengoari dagokionez, Babes zibileko lehen Estrategia Nazionala 2019ko apirilaren 12an 
onartu zuen Segurtasun Nazionaleko Kontseiluak, eta bost urtean behin berrikusiko da, edo 
Segurtasun Nazionaleko Estrategiaren aldaketek hala gomendatzen dutenean.  

 
63. irudia.- Babes zibileko plan motak. Iturria: Babes zibileko Estrategia Nazionala 

Uholdeen arloan, Estrategia Nazionalak fenomenoaren deskribapena egiten du, arriskuaren 
indartzaileak zein diren adierazten du, baita indarrean dagoen legeria ere, eta lehentasunezko 
jarduera batzuk ezartzen ditu: 

 Babes zibileko plangintzak lurralde-antolamenduko, lurzoruaren erabilerako eta 
hirigintza-garapeneko planekin duen lotura indartzea. 

 Uholde-arriskugarritasuneko Guneen Kartografiaren Sistema Nazionalaren 
erabilera sustatzea, eremu horietan babes zibilaren ondorioetarako elementu 
kalteberenak identifikatuz. 

 Arroko Erakundeen Abisu Hidrologikoko Sistemak indartzea, kontrako 
fenomenoak iragartzeko ekipoak eta tresnak garatuz, bereziki uholdeak eragin 
ditzaketen kasuetan. 

 Muturreko fenomeno meteorologikoak iragartzeko tresna berrien garapena sustatzea, 
bereziki uholdeak eragin ditzaketen kasuetan. 

17/2015 Legeak bi sare mota sortzen ditu informazioa eta alerta kudeatzeko: Babes zibilari 
buruzko Informazioaren Sare Nazionala eta Babes zibileko Alerta Sare Nazionala. 

Babes zibilari buruzko Informazio Sare Nazionalaren helburua da arriskuei aurrea hartzen 
laguntzea eta edozein egoeratan erantzun eraginkorra ematea, autonomia-erkidegoen 
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eskumenei kalterik egin gabe. Sare horri esker, Babes zibileko Sistema Nazionalak larrialdi-
arrisku ezagunei buruzko informazioa jaso, biltegiratu eta eskuratu ahal izango du, bai eta 
babes-neurriei eta horretarako eskuragarri dauden baliabideei buruzkoa ere. Titulu honetako 
jarduera guztietan informazio-trukea ziurtatzea ere ahalbidetuko du. Informazio Sare 
Nazionalak hauek izango ditu: 

a) Babes zibileko Arriskuen Mapa Nazionala, hondamendietan kaltetu daitezkeen 
eremu geografikoak identifikatzeko.  

b) Babes zibileko larrialdiak sor ditzaketen jardueren katalogo ofizialak, baita jarduera 
horiek gauzatzen dituzten zentro, establezimendu eta lokalei buruzko informazioa ere, 
arauek ezarritako moduan. 

c) Babes zibileko planen erregistro informatizatua. Arauek ezartzen duten moduan 
gehituko dira planak erregistroan. 

d) Baliabide mugikorren katalogoak; hau da, giza baliabideak eta baliabide materialak, 
administrazio publikoek edo erakunde pribatuek kudeatutakoak, Babes zibileko 
Sistema Nazionalak erabil ditzakeenak larrialdiren bat gertatzen denean, lege honetan 
eta arauetan ezartzen den moduan. 

e) Larrialdiei eta Hondamendiei buruzko Datuen Erregistro Nazionala. Sortzen diren 
larrialdi eta hondamendiei, ondorio eta galerei eta azken horiek arintzeko erabilitako 
bitarteko eta prozedurei buruzko informazioa jasoko du. 

f) Larrialdi-arriskuak aurrez ikusteko eta babes zibileko administrazio publikoen 
eskumenen erabilera errazteko informazio oro, arauetan ezarritako moduan. 

Uholdeen arloan, Informazioko Sare Nazionalarentzat funtsezkoa izango da Uholde-
arriskugarritasuneko Guneen Kartografiaren Sistema Nazionala (UGKSN). Sistema 
horrek uholdeen ondorioz kalteak jasan ditzaketen eremuak ezagutzeko oinarrizko 
informazioa jasotzen du, hala nola, estatu mailako arriskugarritasun- eta arrisku-mapak, babes 
zibileko lanetarako garrantzi berezia duten puntuak barne hartzen dituztenak. 

Beste alde batetik, Babes zibileko Alerta Sare Nazionala sortu da babes zibilean eskudunak 
diren agintariei larrialdi-abisuen berri emateko sistema gisa, autonomia-erkidegoen 
eskumenak albo batera utzi gabe, oinarrizko zerbitzu publikoek eta herritarrek larrialdi-
mehatxu ororen berri izan dezaten. Barne Arazoetako Ministerioak kudeatuko du sarea, 
Babes zibileko Larrialdietarako Jarraipen eta Koordinazio Zentro Nazionalaren bidez.  

Alerta Sare Nazionalaren esparruan, pertsonak eta ondasunak berehalako arriskuan egoteko 
dauden mehatxuak detektatu, aurreikusi eta horien jarraipena egin dezaketen administrazio 
publikoetako organismo guztiek berehala eman beharko diote babes zibileko Larrialdietarako 
Jarraipen eta Koordinazio Zentro Nazionalari Babes zibileko larrialdiren bat sor dezaketen 
egoeren berri. Halaber, Autonomia-erkidegoetako larrialdiak koordinatzeko organo eskudunak 
izango dira babes zibileko larrialdien inguruko informazioa Babes zibileko Larrialdietarako 
Jarraipen eta Koordinazio Zentro Nazionalari jakinarazteko bidea, baita alertaren abisua 
dagokionari helarazteko ere. Testuinguru horretan, gerta daitezkeen uholdeei buruzko abisu 
hidrologikoak jakinaraztea administrazio hidraulikoen eskumena da: Kantauriko Konfederazio 
Hidrografikoa eta Uraren Euskal Agentzia. Administrazio horiek arduratzen dira oharren berri 
emateaz Babes zibileko erakundeei. 
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10 Iragarpen, informazio eta alerta goiztiarreko 
sistemak 

Aurreikuspen eta alerta sistemak giltzarri dira uholde arriskua kudeatzeko, biztanleei abisu 
emanaz eta larrialdi zerbitzuak goiz eta koordinaturik jardunda esposizioan dagoen 
lurraldearen kalteberatasuna murriztu dezaketelako. Oso aukera ona dira kostu txikia 
dutelako, epe laburrean ipintzen direlako eta eraginkorrak direlako, batez ere kontuan hartuta 
arriskuaren beste osagaia, hau da, arriskugarritasuna jorratzeak neurri estrukturalak eskatzen 
dituela sarritan, garestiak eta ingurumenean eragin latza izaten dutenak, eta ezinezkoa izaten 
dela, gainera, arazoa guztiz kentzea. 

Beste alde batetik, sistema horiek gai badira hustutze organo kontrolagarrien bidez urtegi 
operazioak simulatzeko, babes tresna aktibo bat emateko gai diren erabakitzen laguntzeko 
sistema bilakatzen dira, ibai saretik dabiltzan emari maximoen gainean eragiten dutelako, eta 
horrela uholdeen ondorio kaltegarriak moteltzeko aukerak maximizatzen dituztelako. 

Ikusi den bezala, uholde arriskurako babes zibileko plan guztietan alerta hidrometeorologikoko 
sistemak ezarri beharra jasotzen da, Babes Zibileko agintariei behar diren erabakiak aurrez 
hartzeko modua emateko. Horretarako, meteorologia zerbitzu guztietako iragarpen 
meteorologikoko sistemak eta administrazio eskumendunen informazio hidrologikoko 
sistemak erabiliko dira, gerta litezkeen kalteak minimizatze aldera. 

10.1  Iragarpen meteorologikoko sistemak  

a) AEMet 

AEMet-en Estatutuan ezartzen den bezala, egiteko nagusietako bat du herritarren interes 
orokorreko iragarpenak eta informazio meteorologikoak landu, eman eta zabaltzea estatuaren 
eremu osoan, eta pertsonen segurtasunari eta ondasun materialei eragin diezaieketen 
fenomeno meteorologikoen abisuak eta iragarpenak ematea.  

AEMet-ek, Internet bidez, behaketei eta iragarpen meteorologikoei buruzko informazio ugari 
jartzen du erabiltzaile guztien eskura. 

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion, estekan jasotakoaren arabera, AEMet-ek, 
internet bitartez, erabiltzaile guztien eskura jartzen ditu interes orokorreko nahiz jarduera jakin 
baterako berariazko iragarpen meteorologikoak hainbat espazio eta denbora eskalatan. 
Estatuko, autonomia-erkidegoko, probintziako eta tokiko iragarpenak aurkezten dira, bai eta 
aeronautikako, itsasoko, mendiko eta abarreko jardueretarako berariazko iragarpenak ere. 

Era berean, AEMet-ek etengabe zaintzen du pertsonen segurtasunari eta ondasun materialei 
eragin diezaieketen fenomeno meteorologiko kaltegarriak. 

KKHren kontrol-zentroak uholdeen jarraipena egiteko alderdi espezifikoei dagokienez, bereziki 
interesgarriak dira honako atal hauek: 

o Abisu meteorologikoak 

o Autonomia-erkidegoen eta probintzien araberako iragarpena 

o Tenperatura maximoak eta minimoak 

o Mapa probabilistikoak 
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64. irudia.- Europako Iragarpen Zentroko prezipitazio probabilitatearen mapak (iturria: www.aemet.es) 

o Zenbaki ereduak ((HARMONIE-AROME eta CEPPM). 

Zenbaki eredu hauek daude eskuragarri: HARMONIE-AROME eta CEPPM. 

HARMONIE-AROME. Azalera-aldagai hauek eskura daitezke: Tenperatura, presioa, 
haizea, prezipitazioak, hodeitza, deskarga elektrikoak, haize-bolada maximoak. 48 
orduko iragarpena egiten du. 

CEPPM. Ipar Atlantikoaren aldagai hauek eskura daitezke: Tenperatura, haizea, 
presioa, geopotentziala, hodeitza eta prezipitazioak. 10 eguneko iragarpena egiten du. 

  
65. irudia.- 6 ordutan metatutako prezipitazioen mapak, zenbaki ereduek zenbatetsiak: HARMONIE-AROME (goian) eta CEPPM (behean) 

(Iturria: www.aemet.es) 

Fenomeno meteorologiko kaltegarriak iragartzeko eta zaintzeko plan nazionalaren 
(Meteoalerta- 7. bertsioa) helburua da herritar guztiei eta erakunde publikoei, bereziki babes 
zibileko agintariei, aurreikusten diren fenomeno atmosferiko kaltegarriei buruzko ahalik eta 
informazio onena eta eguneratuena ematea, 72 ordura arteko aurrerapenarekin, bai eta horien 
bilakaerari buruzko informazio puntuala mantentzea ere. 
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Meteoalertak kaltegarritzat jotzen diren fenomenoak ezartzen ditu, bai eta haiei lotutako 
aldagai meteorologikoen kantitateak edo intentsitateak ere, eta ez soilik klimaren ikuspegitik 
ezohikoak direnak, baita biztanleriari larriki eragiteko bezain kaltegarriak direnak ere, ez 
baitaude horietarako prestatuta. 

Helburu horrekin, eta fenomenoaren arriskugarritasun handiena eta haren balizko 
gogortasuna ahal den neurrian bereizteko, hiru atalase espezifiko ezartzen dira horietako 
bakoitzerako, eta horrek koloreen arabera definitutako lau maila sortzen ditu. Lehena berdea 
da eta, bere balioaren azpitik arriskurik ez dagoela esan nahi du; hurrengo hiru mailek, horia, 
laranja eta gorria, hurrenez hurren, arrisku txikiagotik handiagorako tartea adierazten dute. 

Meteoalerta Planaren oinarrizko produktua fenomeno meteorologiko kaltegarriaren abisua da, 
zeina babes zibileko agintariei eta hainbat informazio-komunikabideri banatzen baitzaie; 
gainera, etengabe eguneratzen dira AEMet-en webgunean.  

Meteoalerta Planaren edukiak fenomeno meteorologiko kaltegarriaren abisua definitzen du, 
abisu eman dezaketen fenomeno meteorologikoak ezartzen ditu, dagozkien atalase eta 
mailekin, abisuak irudikatzeko formatu desberdinak eta horien hartzaileak zerrendatzen ditu, 
eta sortzen den informazio guztiaren hedapenari buruzko guztia jasotzen du. 

Meteoalerta-7 planak fenomeno meteorologiko kaltegarriaren abisua hartzen du kontuan 
abisu-eremu jakin batean fenomeno meteorologikoetarako ezarritako atalaseak (1. eranskina) 
erdietsi edo gaindituko direla aurreikusten edo behatzen denean. 

Hauek dira abisua sortzen duten eta uholdeak kudeatzeko eta horien jarraipena egiteko interes 
berezia duten fenomeno meteorologikoak: 

– Euriteak (ordubetean edo gutxiagoan metatutako mm-ak eta/edo 12 orduan 
metatutako mm-ak) 

– Elurteak (24 orduan lurrean metatutako elur kopurua cm-tan) 

– Haizea (haize-bolada maximoak (km/h)) 

– Ekaitzak (agerpena eta intentsitate-maila) 

– Tenperatura maximoak (gradu zentigraduak) 

– Tenperatura minimoak (gradu zentigraduak) 

– Itsasaldeko fenomenoak 

– Elur-jausiak (arrisku-maila eta irtete-maila) 

– Urtzeak 

– Hotz-boladak (abisu bereziak) 

– Ekaitz tropikala (abisu bereziak) 

Informazioa antzeko irizpideekin bat etorriz eskaintzeko, oinarrizko lau maila aurreikusten dira, 
atalase jakin batzuen balizko irismenetik abiatuta. Atalase horiek “gutxi edo oso gutxi” 
kontzeptutik hurbil dauden eta kaltegarriak diren irizpide klimatologikoen arabera ezarri dira, 
biztanleei eragin diezaieketen mehatxuaren arabera. 

Hauek dira mailen izenak, esanahiak eta biztanleentzako gomendioak: 
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MAILA INFORMAZIOA 

BERDEA 
Ez dago inolako arrisku meteorologikorik. 
Ez da espero eguraldiak eragin esanguratsurik eragitea, nahiz eta txikia edo tokikoa 
izan daitekeen. 

HORIA 
Ez dago arrisku meteorologikorik biztanleriarentzat oro har baina bai jarduera 
konkreturen baterako. 

LARANJA 
Arrisku meteorologiko handia dago (ohikoak ez diren fenomeno meteorologikoak eta 
nolabaiteko arriskua dutenak ohiko jardueretarako). 

GORRIA 
Arrisku meteorologikoa muturrekoa da (ohikoak ez diren fenomeno meteorologikoak, 
inoiz ez bezalako intentsitatekoak, eta biztanleriarentzako arrisku maila oso 
handikoak). 

24. taula.- Abisu-mailen atalaseen balioak. AEMETen Fenomeno Meteorologiko Kaltegarrien Iragarpen eta Zaintza Plan Nazionalaren 
(METEOALERTA) informazioa 

Meteoalerta Planaren 1. eranskinean arrisku-mailen araberako atalaseak jasotzen dira hiru 
ataletan (aldagai orokorren atalaseak/zonifikatu gabeak, hainbat balio dituzten atalaseak 
eremu geografikoen arabera eta mapa nazional zonifikatuak). 

Adibide gisa, Nafarroako eta Euskal Autonomia Erkidegoko autonomia-erkidegoetako taulak 
jaso dira (prezipitazio-atalaseekin). Abisu-eremu bakoitzerako zehaztu dira (ia homogeneoak 
dira Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren jarduera-eremurako; baita Gaztela eta 
Leongo eremuko gune nagusi jakin batzuetarako ere). 

 
25. taula.- Abisu-mailen atalaseen balioak. AEMETen Asturias eta Kantabriako Fenomeno Meteorologiko Kaltegarrien Iragarpen eta 

Zaintza Plan Nazionalaren (METEOALERTA) informazioa 

Kontzeptua desberdina bada ere (neurketa erreal puntualak, ez pronostikoa eremu jakin 
batean), zerbitzuaren harmonizazioari dagokionez, KKHaren sare plubiometrikoa 
diagnostikatu egiten da eta webgunean argitaratzen da atalase bateratu hauen arabera: 

 
 

Lehen aipatu bezala, AEMet-en abisu buletin bakoitza berehala banatzen zaie babes zibileko 
agintariei eta hainbat informazio-komunikabideri; gainera, etengabe eguneratzen ari dira 
AEMet-en webgunean.  
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66. irudia.- Abisuen bilakaera orduka (iturria: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos) 

Europa mailakoetarako, AEMet-ek bere webguneko abisuen atalean Meteoalarmerako esteka 
dauka (http://www.meteoalarm.eu/?lang=es_ES). Webgune horretan Europako edozein 
lekutan muturreko eguraldi egoera bati (salbuespenezkoa) aurre egiterakoan garrantzitsuena 
den informazioa ematen da. 

b) Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa 

Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak plubiometria-sare bat du zerbitzuan, eta azken 
urteotan sare hori osatzen eta hobetzen ari da zerbitzuaren bermeekin eta datuen kalitatearen 
hobekuntzarekin lotutako alderdietan. 

Zerbitzuan dagoen sare automatiko hori (bost minuturo freskatzen da intranet plataforman) 7 
plubiometrok osatzen dute gaur egun Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan (erkidego 
artekoa), eta taula honetan adierazitakoaren arabera banatuta daude: 

SISTEMA HIDROLOGIKOA Plubiometro kopurua 

Nerbioi 3 

Oria 1 

Urumea 1 

Bidasoa 2 

Guztira 7 

67. irudia. Plubiometroak ustiapen sistemaren arabera Kantauri EDHn 

Prezipitazioen erregistroari buruzko informazioa erakundearen webgunean argitaratzen da, 
eta lehen aipatutako irizpide eta atalaseekin diagnostikatzen da. 
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68. irudia.- KKHko esparruko plubiometroen kokapenaren mapa 

Sarbide publikoko aplikazio korporatiboak atalaseei buruzko informazioa eskaintzen du eta 
datuak koloreen arabera aurkezten ditu, eta, aldi berean, funtzionalitate oso erabilgarriak ditu 
emaitzen jarraipen eta interpretazio egokirako (laburpenak sistemen arabera antolatuta, 
grafikoak aurkeztea, datuak Excel fitxategietara deskargatzea, etab.). 

 

69. irudia.- KKHko ISAk eskainitako plubiometria-datuak, Kantauri EDHko esparruko zenbait estaziotan 

Informazio Sistemaren Kontrol Zentroaren (AKZ) bidez egiten dira sistema plubiometrikoaren 
operazio- eta jarraipen-jarduketak. Benetako euriteen jarraipena egiteko oinarrizko jarduketa 
bat da, eta, ondoren aipatzen diren iragarpenekin batera, uraldien (arro laburrak, azkarrak, 
erregimen naturalean eta beheko zatietan marearen eragin handia dutenak) kudeaketari 
aurrea hartzeko oinarrizko tresna dira. 

Neurketa-sistema edozein dela ere, KKHak oinarrizko kudeaketa-tresna bat du: GUZTIZKO 
PREZIPITAZIOEN PRONOSTIKOari buruzko txostena, AEMet-ek emandako HARMONIE 
zenbaki eredutik abiatuta egina. 

AEMet-en eta Uraren Zuzendaritza Nagusiaren arteko Lankidetza Hitzarmenaren 
testuinguruan, lehenengoak hamabost minutuko 193 GRIB fitxategi uzten ditu 6 ordutik behin 
(192 + hasierako fitxategia). Fitxategi horiek 48 orduko pronostiko-horizonteari dagozkio, 
ereduaren eguneko lau pasaldietako bakoitzean. 

Fitxategi horiek oinarri hartuta, erakundeak bi txosten mota sortzen ditu: 
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1-Mapa-txostena, egunerokoa, 00h UTC-ko pasaldiarekin (ArcGIS). Hiru orrialde ditu 

Lehenengoan, iragarpena egin den egunean metatutako guztizko prezipitazioen 
aurreikuspenak jasotzen dira (lehen 24 orduak). Bigarrenean, hurrengo eguneko guztizko 
prezipitazioen aurreikuspenak sartzen dira (iragarpenaren 24 eta 48 ordu bitartean 
metatutakoak). Hirugarrena HARMONIE-AROME ereduaren irismeneko 48 orduetan 
metatutako prezipitazio guztien pronostikoari dagokio: 

 
70. irudia.- 48 orduan metatutako prezipitazioen pronostikoaren txostena, HARMONIE ereduaren arabera 

Horietako bakoitzean, aztertutako aldian metatutako guztizko prezipitazioen aurreikuspenak 
koloretan adierazten diren planoaz gain, taula bat ere sartu da, non eremu geografikoaren 
batez bestekoei dagozkien guztizko prezipitazio metatuen aurreikuspenen balioak jasotzen 
baitira aintzat hartutako 21 gune hidrologiko bakoitzerako. Informazio hori Informazio Sistema 
Automatikoan (KKHko ISA) zabaldu eta argitaratzen da 
(http://saih.chcantabrico.es/cantabrico/index.php). 

2-Zenbaki txosten automatikoa 6 orduan behin 

 
71. irudia. KKHren meteorologia-zainketen taula, HARMONIE ereduan oinarritutako prezipitazio-pronostikoarekin 
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HARMONIE-KKH txostena erabakigarria da uraldietako jarduerak aldez aurretik kudeatzeko, 
erakundearen bi barne-egoerak definitzen baititu, guztizko prezipitazioengatiko 
aurreikuspenen ondorioetarako (solidoa+likidoa): 

1.- NORMALTASUNA METEOROLOGIKOA-KKH 
2.- ZAINKETA METEOROLOGIKOA-KKH 

Bi azpiestatu daude definituta normaltasunerako, eta beste bi zainketarako, eta metatutako 
prezipitazioetarako ezarritako ebaki-atalaseak, eremu hidrologikoetako eremu geografikoko 
batez bestekoei dagozkienak, aurreko taulan jasotako 12, 24 eta 48 orduko aldietarako dira. 

Esan bezala, txostena 6 orduan behin automatikoki sortzen da eta sistematikoki bidaltzen da 
barneko helbide elektronikoen zerrenda batera. ZAINKETA METEOROLOGIKOA-KKH 
deklarazioaren kasuan, bidalketa automatikoki egiten da, halaber, erakundeen eta 
administrazioen banaketa-zerrenda batera (ingurumen-eragileak, udalak, zerbitzu teknikoak, 
gobernuaren ordezkaritzak eta azpiordezkaritzak, babes zibileko arduradunak, UME, AEMET, 
etab.). 

ZAINKETA METEOROLOGIKOA-KKH egoeraren adierazpena oinarrizko aurrerapen-tresna 
da, eta landa-langileak, kontrol-zentroak eta aurreikusitako gertakariaren eragiketari eta 
kudeaketari arreta emateko eta jarraipena egiteko barne-jarduera guztiak mobilizatzea 
eragiten du, betiere etengabe berrikusten eta hobetzen ari den zerbitzuaren barne-
prozeduraren arabera. 

c) Euskalmet: 

Euskal Meteorologia Agentziak (Euskalmet), Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko 
Larrialdiei Aurreko Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren berezko atalak, behaketa-
estazioen sare trinkoa du, datu meteorologikoak, itsasoaren egoera, ibaien uren kalitatea eta 
ur-emaria neurtzen dituzten estazioak barne. Sare horrek hainbat administraziok (Foru 
Aldundiak, Ur Partzuergoak, URA Uraren Euskal Egantzia eta Euskalmet bera) ezarritako 
estazioak sistema bakar eta homogeneo batean integratzen ditu Euskal Autonomia 
Erkidegoko lurralde-eremu osorako. 
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72. irudia.- Euskal Autonomia Erkidegoko behaketa-estazio automatikoen sarea (iturria: Euskalmet). 

Euskal Autonomia Erkidegoko estazio automatikoen sarea hainbat ingurumen-aldagai 
erregistratzeko diseinatutako sarea da, oinarri atmosferikoko hainbat fenomeno meso eskalan 
karakterizatzeko. 

Gaur egun, sarea hainbat motatako 135 estazio automatikok baino gehiagok osatzen dute 
(meteorologia, ur-emaria eta kalitatea neurtzen dutenak), EAE osoan banatuak. Leku 
bakoitzean aldagai desberdinak neurtzen dira (atmosferikoak eta/edo hidrologikoak eta/edo 
itsasokoak eta/edo kalitatea neurtzen dutenak) dorreetan eta behaketa-etxoletan kokatutako 
instrumentu multzo baten bidez. Kontrola eta neurketa Campbell Scientific etxeko CR1000 eta 
CR6 datalogger-en bidez egiten da. Neurketak 10 minuturo paketatu eta transmititzen dira 
etengabe. Estazio guztietatik, 94k kazoleta baskulatzailez berotutako plubiometroak dituzte. 

Datalogger-ak CRBasic maila handiko lengoaiaren bidez programatzen dira, datuak 
prozesatzeko eta aztertzeko errutinak inplementatzeko aukera emanez. Berriki, datuak ia 
denbora errealean erregistratu eta transmititzeko aplikazio bat gehitu da; horrela, bat-bateko 
prezipitazioaren jarraipena egin daiteke 10 minututik beherako denbora-tarteetan. 
Plubiometro-sare zabaletik abiatuta eskuragarri dagoen informazio plubiometrikoa 
disdrometro-sare berriarekin osatzen da. Sare horrek, besteak beste, bat-bateko 
prezipitazioaren karakterizazio zehatzagoa ahalbidetzen du, behaketa-puntu bakoitzean 
gertatzen ari den fase likidoko eta solidoko prezipitazio-partikulen banaketaren analisiaren 
ondoriozkoa. 

Estazio horiek denbora errealean egiten dituzten behaketak denbora errealean eskura 
daitezke Euskalmeten webgunearen bitartez (https:/www.euskalmet.euskadi.eus/). Bertan, 
hamar minutuko denbora-tarteetan sortutako datuak eta dagozkien estatistikak kontsultatu eta 
azter daitezke, taula, grafiko eta eguneroko buletin gisa. Gainera, Euskalmetek jasotako 
datuen katalogoen banaketarako sistema bat ezarri du, APIren bidez eta Open Data 
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Euskadiren webgunean informazioa libreki eta mugarik gabe erabiltzeko mekanismo baten 
bitartez. 

 

73. irudia.- Euskalmeten behaketa-estazioetako eguneroko buletinen adibidea (iturria: Euskalmet). 

 
 

74. irudia.- Aldagai atmosferikoen erregistroaren adibidea behaketa-puntu batean (iturria: Euskalmet). 

Euskalmeten behaketa meteorologikoko sareak doppler polarizazio dualeko radar 
meteorologiko bat ere badu, Kapilduin, Berrozi herritik gertu, Gasteiztik 13 km-tara hego-
ekialdera. Kapildui mendiak 1177 metroko altuera du, eta radarraren dorreak 50 metroko 
altuera; beraz, antenaren fokua 1221,2 metroko altueran dago. Sistema 2005. urtearen 
amaieran jarri zen, eta haren irismen-erradioak Kantauri Ekialdeko Demarkazio 
Hidrografikoaren azalera osoa hartzen du. 

Radar honek 4 eskaneoko ziklo bat egiten du 10 minuturo, ahalik eta denbora laburrenean 
informazio gehien lortzea ahalbidetzen duen estrategia batekin. Bi eskaneatze bolumetriko 
egiten dira (360 º azimut eta hainbat goratasunekin), bat 300 km-ko tartearekin eta bestea 100 
km-ko tartearekin, eta bi eskaneatze gorakadarekin (azimut bakarra eta hainbat goragune), 
bat 338º-ra (ipar-mendebalderantz) eta beste bat 241 º-ra (hego-mendebalderantz). 

Tresna hori prezipitazioaren banaketa espazialari buruzko informazioa emateko gai da, eta 
horrek, gainazalean dauden behaketekin batera, prezipitazioen banaketa espaziala eta 
tenporala zehatzago ezaugarritzea ahalbidetzen du. 
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75. irudia.- Kapilduiko radarra (ezkerrean) eta islakortasunaren behaketa (eskuinean). 

Teledetekzioaren alorrean ere, Euskalmeten behaketa meteorologikoak satelite-informazio 
desberdinarekin osatzen dira, eta, bereziki, Meteosat datuak eskuratzea nabarmentzen da, 
honako eragiketa hauek egiten dituen sistema baten bidez: 

– Datuak jaso, deskodetu eta kalibratu 
– Datuen posizionamendua eta proiekzioa 
– Espektro-kanalen konbinazioa 
– Produktuen sorkuntza 

Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak (LAEMZ) 
prestatu duen fenomeno meteorologiko kaltegarriak iragartzeko, zaintzeko eta horien aurka 
jarduteko protokoloak bideak ezartzen ditu fenomeno meteorologiko kaltegarriei buruzko 
informazio trukerako, horien jarraipena egiteko, erakunde eta instituzioak aktibatu eta euskal 
herritarrei oro har alerta jakinarazteko eta neurriak zehazteko eta egoeraren aurkako lehen 
jarduerei ekiteko. Prozedura hori egiteko eredutzat Europako EMMA (European Multi-service 
Meteorological Awareness) proiektua hartu zen; proiektu horren xede nagusia biztanleriari 
jakinarazten zaion informazioaren formatua sinkronizatzea da, hala Europa guztian fenomeno 
meteorologiko kaltegarrien arriskua antzera hautematea lortu nahi da. 

LAEMZren protokoloak biztanleriari zein fenomenok eta kontuan hartutako aldagai 
meteorologikoen zein kantitate eta intentsitatek eragin diezaiokeen ezartzen du, eta zein 
neurritan, hau da, inpaktura bideratutako protokoloa da. Horretarako, hasierako erreferentzia 
atalase batzuk zehazten dira, a priori gizartearen sektoreren batean edo batzuetan arazo 
txikiak sortzen has daitezkeela iradokitzen dutenak. Maila horiek, inpaktuari begira, 
meteorologia kaltegarriaren abisuak ematen hasteko unea markatzen dute. 

Egoera meteorologikoen kaltegarritasuna katalogatzearren, egoera edo aldagai bakoitzerako, 
oro har, berariazko hiru atalase ezartzen dira, eta horiek koloreka bereizten diren lau maila 
ematen dituzte: 

 Ez dago inolako arrisku meteorologikorik. 
  

 Abisua: ez dago arrisku meteorologikorik biztanleriarentzat oro har baina bai jarduera konkreturen baterako. 
  

 Alerta: arrisku meteorologiko garrantzitsua dago. 

 Kalteak, bereziki sektore batzuetan, handiak izaten hasi dira eta pertsonen osotasun fisikoa arriskuan dago. 
Alerta egoera sortarazten du. 

  

 Alarma: arrisku meteorologikoa muturrekoa da (ohiz kanpoko fenomeno meteorologikoak, inoiz ez bezalako 
intentsitatekoak).  

 Baliteke kalte materialak oso handiak izatea, edota biztanleriaren sektore baten osotasun fisikoa arriskuan 
egotea. Alarma egoera sortarazten du. 
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Ondoren jasotzen dira eurietarako ezarritako gutxi gorabeherako atalaseak, UAKPren 
edukiarekin zerikusi zuzena duen aldagai baita: 

Eremua 
Mota 24 orduko prezipitazioa (l/m2) Ordubeteko prezipitazioa (l/m2) 

Maila Horia Laranja Gorria Horia Laranja Gorria 

Aut. Erk. 60-80 80-120 ≥120 15-30 30-60 ≥60 
26. taula.- EUSKALMETen meteorologia-arrisku mailak 

Segurtasun Sailak edozein maila aktibatu aurretik, esku hartzen duten zerbitzuen eta 
euskalmeten artean eztabaidatzen da zer eragin izango duen aurreikusitako meteorologia 
kaltegarriak gizartean, eta, estimazio horren arabera, benetan zehazten da abisu-maila. 

Protokolo horrek, halaber, jarraitu beharreko prozedura operatiboa, abisu-mailen aurreko 
jarduerak eta Protokoloaren berriksupenari buruzko zenbait gogoeta zehazten ditu. 

LAEMZk honako eginkizun hauek hartzen ditu bere gain, besteak beste: 

– Eguraldi atmosferikoaren eta ibaien mailaren zaintza integratua eta iraunkorra. 
– Euskadin eragina izan dezaketen atmosfera-oinarriko fenomeno natural guztiak 

aztertzea eta iragartzea. 
– Meteorologiak eragindako edo meteorologian jatorria duten ezbehar-egoeretan 

herritarrei eta erakundeei abisuak, alertak eta alarmak helaraztea. 
– Erabiltzaile publiko edo pribatuei eskuragarri dagoen informazio meteorologikoa eta 

klimatologikoa egitea, ematea eta zabaltzea, indarrean dagoen legeriaren arabera. 
– Sare hidrometeorologikoa eta sareko informazioaren kalitatea planifikatzea, zaintzea 

eta mantentzea. 

Euskalmeten, lurraldeko datu hidrometeorologikoen jarraipena modu jarraituan eta etenik 
gabe egiten da, 24x7, hanbat tresna operatibotan oinarrituta, denbora errealean fenomeno 
kaltegarriak zaintzeko sistema automatiko bat eta monitorizazio-sistema desberdinak barne. 
Sistema automatiko horiek zaintza eta iragarpen-gelan zabaldutako tresnetako batzuk dira. 
Gela horretan, adituek txanda bakoitzean esleitutako zereginak betetzen dituzte etengabe, 
urteko egun eta ordu guztietan. 

Hainbat iragarpen egiteari dagokionez, nabarmentzekoa da (aztergai dugun eremuan duten 
interesagatik) erabiltzaileen eskura honako hauek prestatu eta jarri direla: 

– Epe laburreko iragarpenak 
– Epe ertaineko iragarpenak 
– Urtegien jarraipena egiteko iragarpen bereziak 
– Pronostiko bereziak arroen eta lurraldeen arabera 
– Elur-kotaren iragarpen bereziak 
– Tenperaturaren eboluzioaren iragarpen bereziak 
– Itsasaldeko iragarpenak 

Pronostikoak egiteko sisteman, non adituen esperientziaren osagaiak pisu handia duen, 
garrantzi berezia hartzen dute estatistika- eta zenbaki-produktu desberdinen analisiak, bai 
sinoptikoak, bai mesoeskalarrak. Maila sinoptikoan, NOAAren GFS ensembleen produktuen 
erabilera intentsiboa egiten da, baita ECMWFren IFS ensembleena ere, gure ingurunerako 
eskala sinoptikoko iragarpen-sistema onenetako bi. Era berean, bereizmen handiko produktu 
mesoeskalarrak aztertzen dira, eta WRF sisteman eta Harmonie-Arome sisteman oinarritutako 
produktuen erabilera nabarmentzen da. Produktu ozeano-meteorologikoei dagokienez, olatu-
eredu desberdinak erabiltzen dira, Wavewatch-III eta WAM bereizmen desberdinetakoak 
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nabarmenduz. Zenbakizko ereduetatik datorren informazioa estatistikako iragarpen-
sistemekin eta prozesu ondoko sistemekin osatzen da. 

Merezi du azpimarratzea ensembleen eta estatistika-tekniken erabilerak aukera ematen duela 
informazio interesgarria izateko aztertzen ari garen esparruan, etorkizuneko horizonteetan eta 
eskala desberdinetan, lotutako probabilitatearekin batera. Ildo horretan, honako iragarpen 
hauek nabarmentzen dira: orduko prezipitazioa, prezipitazio metatua 3, 6, 12, 24, 48 eta 72 
ordutan, tenperaturaren eta haizearen balioak orduro, aldi desberdinetan pilatutako 
prezipitazioak atalase jakin batzuk gainditzeko probabilitatea, prezipitazio motak, kota-
estimazioak, etab. 

 

76. irudia.- Ensembleetan oinarritutako produktuen adibidea. 

Euskalmetek modelizazioko eta post-prozesuko hainbat sistema ditu, hainbat produktu 
sinoptiko eta mesoeskalar automatikoki edo erdiautomatikoki egin ahal izateko hidro-ozeano-
meteo-ingurumenaren eremuan. 

Zenbakizko iragarpen meteorologikoari dagokionez, iragarpen mesoeskalarreko sistema 
automatiko bat dago, WRFn oinarrituta, azken belaunaldiko eredu ez-hidrostatiko kolaboratibo 
eta irekia, NCAR eta NCEPek garatua. Eredu hori Fortran lengoaian programatuta dago, eta 
modulu multzo bat da, tokian tokiko iragarpen meteorologikoak lortzeko beharrezkoak diren 
prozesu guztiak modu konbinatuan ebazten dituena. WRF sistema malgua eta konputazionalki 
eraginkorra da iragarpen operatiboko zereginetan erabiltzeko, mundu mailako erreferentzia-
sistema izanik. WRF ereduak erabiltzaile-komunitate zabala du, eta, gaur egun, hainbat 
meteorologia-zentrotan funtzionatzen du, Euskalmet barne, non hainbat iragarpen-sistemaren 
oinarri gisa erabiltzen den, 15 urte baino gehiagoz modu operatiboan. 

Sistema eragilea habiekin exekutatzen da 1 km-ko bereizmen mailararte eta datuak 
asimilatzeko moduluak ditu, aurreikuspenaren lehen orduetan emaitzen fidagarritasuna 
hobetzeko aukera ematen dutenak, tokiko behaketei esker. Asimilazioa ez da soilik 
zenbakizko iragarpenaren hasierako une batean gertatzen den prozesu puntual bat. Datuak 
bereganatzeak aukera ematen du, asimilazio-ziklo batekin lan eginez, pixkanaka ordu 
desberdinetako behaketak sartzeko, emaitzak etengabe hobetzeko. 

Datozen urteetan, hainbat hobekuntza egingo dira egungo iragarpen-sistemetan: asimilazio-
ziklo azkarretan oinarritutako sistemak (RUC), radar-datuen ustiapena ML tresnen bidez eta 
“Fenomeno meteorologiko kaltegarrien detekzio goiztiarra eta nowcasting-a EAEn uholdeen 
iragarpetan eta alertarako” proiektutik eratorritako hainbat emaitza ezarriko dira. Proiektu hori 
batera gauzatzen dute LAEMZk eta Uraren Euskal Agentziak. 

Prezipitazio handi eta/edo iraunkorrekin lotutako gertakari larrien egoerei dagokienez, hainbat 
produktu automatiko eta ez-automatiko sortzen dira, Euskalmeten iragarpen-prozesurei eta 
zerbitzu-jarraibideetan ezarritako produktuen elaborazio-prozesuei jarraituz. Produktu 
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automatikoen artean, emagramak, gainazaleko mapak eta orduro eta seiorduro metatutako 
prezipitazioaren taulak nabarmentzen dira arro desberdinetarako. Arro horiek Euskalmeten 
gauzatzen diren iragarpen mesoeskalarreko sistemetatik abiatuta sortzen dira. 

Euskalmetek Uraren Euskal Agentziaren esku jartzen dituen produktu espezifikoen artean, 
bereziki garrantzitsuak dira aurreikusitako egoera azaltzen duten testuekin egiten diren 
produktu bereziak eta 6 ordutik behin metatutako prezipitazioaren informazioa duten taulak, 
pronostiko-eremu bakoitzerako espero daitezkeen gehieneko, batez besteko eta gutxieneko 
balioei buruzko informazioa barne. Behar izanez gero, iragarpen honek elur-kotaren 
bilakaerari eta izotza urtzeari buruzko informazioa biltzen du. Produktu-mota hori hainbat 
iragarpen-horizontetarako egiten da, uholde-arrisku potentzialeko gertaera bakoitzaren 
ezaugarrien arabera. Pronostiko-eremuen artean, hiru lurralde historikoetako arroak daude, 
baita Zadorra ibaiaren arroa ere (Urrunaga, Ullibarri eta arro artekoa), Ebro ibaiaren 
isurialdean. 

 

77. irudia.- 6 ordutik behin metatutako prezipitazio-mapen adibideak EAEn eta inguruan. 

 

78. irudia.- Elurraren lodiera eta prezipitazio mota aurreikusten duten mapen adibideak. 
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79. irudia.- Arroen arabera metatutako prezipitazio-taulen adibidea. 

LAEMZk sortutako abisuak eskumena duten agintariei bidaltzen zaizkie ohiko bideetatik eta 
herritarrek Euskalmeten web orrian ikus ditzakete (http://www.euskalmet.euskadi.net/s07-
5853x/es/meteorologia/home.apl?e=5) edo Twitter bidez (@Euskalmet eta 
@112_SOSDeiak). 

 
80. irudia.- EUSKALMENTen abisu meteorologikoak 

2016-2021 zikloan, LAEMZk “Muturreko meteorologiari loturiko abisuak nahieran” zerbitzua 
sortu zuen. Herritarrei oro har irekitako abisu-sistema da, eta, posta elektronikoz, babes 
zibileko abisuak, alertak eta prebentziozko alarmak igortzen ditu. Jakinarazpen horiek 
fenomeno motaren eta kokapenaren arabera aktibatzen dira, eta berariaz sortutako aplikazio 
mugikor baten bidez jasotzen dira. Zerbitzuak ez du uholdeei buruzko informaziorik ematen, 
baina prezipitazio handiak eta itsasertzeko muturreko fenomenoak barne hartzen ditu, horiek 
baitira uholdeak eragiten dituzten fenomeno nagusiak EAEn. Hala ere, Euskalmetek Larrialdiei 
abisatzen die ibaien mailak maila horira iristen direnean, eta abisu hori ez dago kalteekin 
lotuta, arroaren zaintza intentsiboarekin baizik. Gainera, uholdeak gertatzea aurreikusten 
bada, larrialdiek eta URAk dei egiten diete aurretik eskumena duten erakundeei, Babes 
Zibileko dispositiboa eta gainerako inplikazioak abian jartzeko. 

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak eguraldi txarragatik ematen dituen 
abisu gehienak (%90) abisu horiak dira. Gainerako abisu gehienak alerta laranjak dira. Alarma 
gorriak urtebetetik gorako aldizkakotasunarekin aktibatzen dira, eta muturreko arrisku 
meteorologikoko egoerekin bat datoz, prezipitazio iraunkorrek/handiek eta itsasertzeko 
uholdeek eragindako ibai-uholdeak barne. 
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81. irudia.- Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren Abisu-Sistema. 

10.2  Informazio hidrologikoko sistemak 

I. Estatuaren esparrua 

Azken urteotan, KKHak Ur-emaria Neurtzeko Estazioen Sare Ofiziala (UNESO) modernizatu 
du, estazioei datuak jaso eta bidaltzeko sistema automatiko bat eta GPRS komunikazio 
sistema emanaz, buia-kontrapisu motako maila neurgailu limnografoduna baino ez 
baitzeukaten. Argindarra udalaren sare elektrikoaren bitartez ematen zaie. Kokalekuak 
aukerarik eman ez duen kasuetan, eguzki panelak eta bateriak jarri dira. Gainera, gehienetan 
plubiometroa eta tenperatura sentsorea instalatu da.  
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82. irudia.- UNESO estazio automatizatuak 

Aldi berean, sarea handitu egin da kontrol puntu gabezia handia hauteman zen lekuetan, kostu 
gutxiko estazioak jarrita, hau da, maila sentsore bat, plubiometroa eta termometroa. Datuak 
jaso eta bidaltzeko sistemak aterpez kanpoko armairu batean sartuta daude eta argindarra, 
UNESO estazioetan bezala, udalaren sare elektrikotik edo eguzki panela eta bateria biltzen 
dituen sistema batetik dator, GPRS komunikazio sistema bezala. 

 
83. irudia.- ISA sareko kostu gutxiko estazio automatikoak. Argindar sareari konektatua (ezkerrean) eta eguzki panelduna (eskuinean) 

Informazio hidrologikoko sistemaren lagungarri, Uren Kalitatearen Informazio Sistema 
Automatikoaren (UKISA) estazioetan maila sentsoreak instalatu dira, eta gehienetan  GPRS 
komunikazio sistema duten plubiometria eta tenperatura sentsoreak: hortaz, estazio 
hidrometeorologiko bilakatu dira. 

UAKP honen esparruan, KKHak arlo honetan hobekuntzak egiteko asmoa du. Sare hau 
osatzen duten estaziorik gehienek ur emari handiak neurtzeko beren-beregi eraikitako kontrol 
sekziorik ez daukatenez, neurtutako maila tartea ibaibidearen topologia naturalak zeharo 
baldintzatuta dago, eta beraz oso erabilgarritasun mugatua du uraldiak kontrolatzeko. Gainera, 
sareari konektatuta ez dauden estazioetan argindar horniduraren bermea baterien 
iraupenaren guztiz baldintzapean dago eguzkialdi laburreko edo batere gabeko euriteetan. 
Bestalde, GPRS komunikazio sistemarekin, ez da bermatzen datu transmisioa eguraldi 
txarreko egunetan, telekomunikazio sare publikoen jauskera gertagarriagoa denean.  
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84. irudia.- KKHko ISA estazio automatikoen sarea Kantauri EDHn 

KKHak sare hauen kudeaketa sare bakarrean bateratu du, Informazio Hidrologikorako 
Sistema Automatikoa (KKHko ISA) deritzon sarean. KKHaren informazioaren sistema 
automatiko hori oinarrizko tresna bat da uholdeak kudeatzeko eta beste erakunde eta 
administrazio batzuekin koordinatzeko. Gainera, informazio hori baliabide hidraulikoak 
kudeatzeko eta uraldien jarraipena egiteko erabiltzen da. 

Bost minutuko maiztasunarekin sentsore guztiek bidaltzen dituzten datuak AKZan balioztatzen 
eta kudeatzen dira, eta hamabost minutuko maiztasunarekin argitaratzen dira ISA KKHren 
web orrian (https://www.chcantabrico.es/web/guest/sai-sistema-automatico-de-informacion).  

ISA KANTAURI EKIALDEKO DEMARKAZIO HIDROGRAFIKOA 

Sistema Maila Plubiometro Termometro 

Nerbioi 5 3 0 

Oria 1 1 0 

Urumea 2 1 0 

Bidasoa 2 2 1 

Guztira 10 7 1 

27. taula.- Kantauri EDH ISA estazioak 

KKHko ISA sistemak denbora errealean eskaintzen ditu ur-mailei, ibaian behera dabiltzan 
emariei, erregistratutako euriei eta kontrol-estazioetan jasotako tenperaturei buruzko datuak. 
Datu horiek ustiapen sistemen arabera antolatzen dira. KKHaren lurralde-eremu osorako 
emandako informazio hidrometeorologikoa atal hauetan banatzen da: 

Hidrologikoa: 

 Uraren maila: Estazioek radar-ekipoak, piezorresistiboak edo buia kontrapisua dute 
bost minuturo ibaiaren maila neurtu eta erregistratzeko (10 estazio Kantauri EDHn). 
Puntu horien informazioa eskaintzen da, eta, gainera, atalaseen jarraipena egiten 
duten grafiko adierazgarrietara sartzeko aukera ematen du (jarraipena, aurrealerta eta 
alerta). 
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85. irudia.- KKHko ISAk emandako mailari buruzko datu hidrologikoak  

 Ibaian behera dabilen emaria: Estazio batzuetan ibaian behera dabilen emaria 
kalkulatzen da maila-erregistroetatik abiatuta. Kantauri EDHn datu hori eskaintzen 
duten 3 estazio daude. 

 
86. irudia.- KKHko ISAk emandako emariari buruzko datu hidrologikoak 
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Meteorologikoa: 

Informazio hidrologikoa emateaz gain, KKHko ISA sistemak informazio meteorologikoa ere 
ematen du: 

 Giro-tenperatura: Sareak Kantauri EDH osoko giro-tenperatura neurtzen duen 
termometro 1 du. 

 
87. irudia.- Legasako estazioko datuak, KKHko ISA sistemak eskainiak 

 Plubiometria: Kantauri EDHn dauden 7 estaziotan azken ordubeteko, 12 orduko eta 24 
orduko prezipitazioak erregistratzen dira, atalaseen jarraipena egiten duten grafiko 
adierazgarrietara sartzeko aukera emanez (abisu horia, abisu laranja eta abisu gorria). 
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88. irudia.- KKHko ISA sistemak Kantauri EDHko estazio guztietan (goian) eta neurketa-estazio batean (behean) emandako 

plubiometriari buruzko datuak 

Denbora errealeko plubiometria informazioa AEMet-en Bizkaiko radarren irudiekin osatzen da, 
prezipitazioaren banaketa espazialaz funtsezko informazioa ematen baitute hamar minutuko 
berritze aldiarekin. Erreflektantziaren datuetatik abiatuta irudiaren pixel bakoitzean 
prezipitazioak duen intentsitatea zenbatets daiteke. 
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89. irudia.- 2021eko otsailaren 15eko Bizkaiko radarraren irudia (iturria: www.aemet.es) 

Gainera, KKHko ISA sistemaren webguneak berak lehen aipatutako aldagaien zenbait 
laburpen interesgarri ematen ditu, informazio hori are gehiago zehaztuz. 

ISA estazioen kopurua hobetzearekin eta handitzearekin batera, KKHa gaur egun Erabakitzen 
Laguntzeko Sistema (ELS) bat ezartzeko bidean dago. Programa arroetan behatutako datu 
hidrometeorologikoetatik eta HARMONIE ereduaren iragarpen meteorologikotik abiatzen da 
zenbait irteera (txostenak) sortzeko. 

Tresna informatikoak demarkazioko arroen egungo egoera aztertzen du, Kantauri itsasorako 
iragarpen meteorologikoa ebaluatzen du eta iragarpen hidrologikoa sortzen du. Azken 
helburua emaitza multzo bat sortzea da, uholdeak gertatuz gero erabakiak hartzen laguntzeko. 

Prozesuaren eskema orokorrak hiru zati nagusi ditu: 

1. Arroen iragan hurbileko behaketen analisia. Bloke horren barruan, hiru zeregin daude: 

a) Sistemaren estazio-sareak behatutako datuak inportatzen dira. 

b) Behaketa-txosten bat egiten da, aurreko 24 orduetan gertatutakoa laburbiltzeko. 

c) Ereduaren hasierako baldintzak eguneratzeko erabiliko den eredurako sarrera-
fitxategia sortzen da, pronostiko hidrologikoari begira. 

2. Datozen 48 orduetako eguraldi iragarpenaren analisia. Berriz ere, hiru zeregin 
agertzen dira: 

a) HARMONIE eredu meteorologikoaren ondoriozko GRIB fitxategiak deskargatu eta 
inportatzen dira. 

b) Iragarpen meteorologikoaren txosten bat sortzen da, hiru aldagairen pronostikoa 
laburbiltzen duena: guztizko prezipitazioa, prezipitazio solidoa eta tenperatura. 

c) Pronostiko hidrologikoa simulatzeko erabiliko den eredu hidrologikorako sarrera-
fitxategia sortzen da. 
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3. Simulazio hidrologikoa: 

a) Eredua 1.c puntuan sortutako sarrera-fitxategian oinarrituta berotzen da. 

b) Pronostikoa 2.c puntuan sortutako sarrera-fitxategian oinarrituta simulatzen da. 

c) Emaitzak aztertu egiten dira eta pronostiko hidrologikoko txosten bat sortzen da. 

Prozesua 6 orduan behin errepikatzen da, HARMONIE pronostiko berri bakoitzarekin. 

 
28. taula.- Faseak, sarrerak, prozesua eta irteerak KKHkfo ELS 

Biltegiaren oinarrizko eskemak 8 karpeta ditu, eta horietan datuak modu antolatuan 
biltegiratzen dira. 

Irteera-datuak hiru taldetan banatzen dira: Denbora errealeko neurketetatik datozen 
behatutako serieak, pronostiko-serieak (egungo fasean AEMETek ematen duen HARMONIE 
ereduaren guztizko prezipitazioak, prezipitazio solidoak eta tenperatura) eta kartografia (GIS 
fitxategien multzoa). 

Irteera-datuak behatutako serie puntualak dira. Behaketa-estazioetako azken egunetako 
datuak ateratzen dira Wiskitik. 

 Prezipitazioa: AEMet eta KKHko ISA. 

 Tenperatura: AEMet eta KKHko ISA. 

 Emaria: KKHko ISA. 

Iragarpenaren mapa-serieak AEMet-ek emandako GRIB fitxategietan oinarrituta egiten dira, 
hurrengo 48 orduetako iragarpen meteorologikoarekin. 

 Guztizko prezipitazioak. 

 Prezipitazio solidoak. 

 Tenperatura. 

Kartografiari dagokionez, GIS geruzetatik abiatzen da, beharrezko informazio 
geografikoarekin (ISA estazioak, AEMet estazioak, KKHren arroak eta azpiarroak, eremuaren 
eredu digitala, etab.). 

Hauek dira lortzen diren oinarrizko emaitzak: 
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Meteorologia pronostikorako txostenak 

 Mapak: Irudi-fitxategia, azken ordubetean, 12 eta 24 orduetan behatutako datuekin 
(prezipitazioa eta tenperatura). 

 Bideoa: Bideo-fitxategia, azken 24 orduetan bat-bateko eta metatutako prezipitazio-
mapen segidarekin. 

 Denbora-serieak: Testu lau fitxategia, azpiarro bakoitzeko guztizko prezipitazioaren 
eta prezipitazio solidoaren eta tenperaturaren batez besteko area-seriearekin. 

Guztizko prezipitazioetarako, halaber, HARMONIE txostena sortuko da, taula formatuan. 

Hidrologia pronostikorako txostenak 

Hidrograma 

Irudia-fitxategia, ur-emaria neurtzeko estazioetan (etorkizunean, zehazten diren puntuetan) 
azken 48 orduetan eta hurrengo 48 orduetan ibaian behera dabilen emariarekin. 

 
Arroaren egoeraren mapak, pronostikoaren 48 orduetan: Ura-elurra eta lurzoruaren 
hezetasunaren baliokidea. 
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Informazio-sistema osoa (gaur egun erakundearen datu-zentroan dagoena) hodeian garatzen 
ari da (Microsoft Azure), eta aurreikusita dago azkenean ISA sistemarako berariazko WEB-
aplikazio bat, beste INTRANET bat edo FTP bat edukitzea. 

 

Etorkizuneko garapenek errendimenduak hobetzeko kalkulu-prozesua paralelizatzeko 
helburua izango dute, eta ELSaren helburuak honako hauek izango dira epe laburrean: 

 Wiskin/SQL-n simulatutako hidrogramen serieak sartzea. 

 HARMONIEren taula-txostenerako formatu berria. 

 Behaketaren taula-txostena. 

 Hidrogramak kalkulatzea interesguneetan (UAHEak, urtegiak...). 

ELSaren helburuak epe ertainera 

 Urtegien simulazioa. 

 Elur-baliabideen txostena. 

 Meteorologia pronostiko berriak (ECMWF...). 

 Simulazio hidraulikoak. 

 

II. Esparru autonomikoa 

a. Euskal Autonomia Erkidegoa 

Kontrol zentro batekin konexio automatikoa izateko aukera duten neurgailu hidrologiko eta/edo 
meteorologikoen estazio sare zabal bat dago Kantauri EDHren EAEko, Gipuzkoako eta 
Bizkaiko foru aldundiek, Bilbao Bizkaia Ur Patzuergoak, LAEMZk eta URAk ezarria. Gaur 
egun, sare hori 35 estazio meteorologikok, 42 hidrometeorologikok, 14 hidrologikok eta 6 
ozeanografikok osatzen dute. 
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Datu transferentzia TETRA (Terrestrial Trunked Radio) teknologiaren bidez egiten da, WIMAX 
bidez indartuta, banda zabalera handiagoa izateko. Irrati sistema digital honek azpiegitura 
saretu bat du, telefonia mugikorreko saretik bereizia, eta terminaletik terminalerako moduan 
egin dezake lan, komunikazioek huts egiten dutenean; horrek datuak jasotzea bermatzen du. 
Bidalketa maiztasuna hamar minutukoa da. Informazio guztia Eusko Jaurlaritzaren informatika 
zerbitzu zentraletan (EJIE) dagoen Oracle datu-base batean biltegiratzen da, segurtasun-
estandarrik onenak eta etengabeko monitorizazioa baitauzkate. Uraren Euskal Agentziak sare 
korporatibotik atzitzen ditu datu horiek, EAEko Iragarpen eta Alerta Hidrologikoen Sistemari 
(UHATE) bide emateko EJIE barruan kokatuta dagoen lotura zerbitzari baten bidez. 

 
90. irudia.- EAEko kontrol hidrometeorologikorako sare automatikoko estazioen kokapena Kantauri EDHn 

Sare horri buruzko informazioa denbora errealean eskura daiteke Euskalmeten webgunearen 
bidez; bertan, EAEko neurketa-sare automatikotik datorren informazioa sartzen da. 

 
91. irudia.- Euskalmeten web orriaren bidez informazioa denbora errealean atzitzearen adibidea 
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EAEko sare hidrometeorologikoak hainbat ezaugarritako behaketa puntuak ditu. Behaketa 
puntu horietako batzuk sekzio artifizialetan edo egonkorrak diren sekzio naturaletan daude, 
eta horietan gastu-kurba egokiak garatu dira emariari buruzko datuak lortzeko. Gastu-kurba 
horiek etengabe eta ur-maila desberdinekin egiten diren ur-emariaren neurketetatik abiatuta 
sortzen dira. Horrela, uraren maila eta ur-emariaren arteko erlazioan gerta daitezkeen 
aldaketak hautematen dira, gastu-kurbetan doikuntzak egitea eragiten dutenak. Beste 
behaketa puntu batzuk, ordea, maila eta emariaren erlazio praktikoa ez duten sekzioetan 
kokatzen dira, eta, beraz, ez dute emariari buruzko daturik ematen. Hala ere, maila behatzeko 
puntu horiek erabilgarriak dira gainerako estazioek emandako informazioa osatzeko. Azken 
puntu hauek UAHEetan kokatzen dira.  

 

 

92. irudia.- Cadagua ibaiaren ur-emaria neurtzeko estazioa Mimetizen (Zalla): erregleta (goian) eta etxola (behean). 

Behaketa hidrometeorologikoko sareak sortutako informazioa, bai ur-maila neurtzen duten 
estazioena, bai ur-emaria neurtzen duten estazioena, funtsezkoa da uraldien jarraipena eta 
kudeaketa egiteko. 
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93. Irudia.- Nerbioi ibaiaren Zaratamoko estazioan erregistratutako uraldiaren hidrograma eta haren arroan izandako prezipitazioak. 

Bestalde, UHATE sistemak informazioa trukatzeko beharrezko baliabideak ditu beste iturri 
gehigarri batzuetatik datozen datu hidrologikoak sartzeko, bereziki Añarbeko Uretatik 
datozenak, Añarbe urtegiko ur-emarien sarrera, irteera eta ur-mailei buruzko informazioa 
ematen baitu. Informazio hori funtsezkoa da Urumea ibaiaren arroko denbora errealeko 
kontrolerako eta iragarpen hidrologikoetarako. 

UHATEren bidez, demarkazioko sare hidrografikoko hainbat puntutan iragarpen hidrologikoak 
egiten dira. Aurreikuspen horiek, alde batetik, denbora errealeko behaketa-datuetan 
oinarritzen dira, batez ere ibaietako ur-mailei eta arroan gertatzen diren prezipitazioei 
dagokienez. Hala ere, demarkazioko arroek oso erantzun hidrologiko azkarra dute 
prezipitazioen aurrean, eta, beraz, denbora errealeko datuetan oinarritutako iragarpen horiek 
ez dute denbora nahikorik ematen prestaketa neurriak hartzeko, bereziki Babes Zibilarekin 
lotutakoak. Hori dela eta, UHATEren iragarpen hidrografikoek Euskalmetek egindako 
iragarpen meteorologikoak barne hartzen dituzte, eta, horrela, aurreabisu-denbora handitzea 
lortzen da, Babes Zibileko operatiboetarako nahiko denbora-tarte (egun) izateraino. Euri jasa 
handietan, Euskalmetek aditu espezifikoen iragarpen meteologikoak sortzen ditu, UHATEren 
aurreikuspenetara bideratuta. 10.3 atalean zehatzago deskribatzen dira prozedura horiek eta 
uraldietan lortzen diren emaitzak. 

b. Nafarroako Foru Erkidegoa 

Lurrazaleko baliabideak neurtzeko sareen artean, Nafarroako Gobernuaren sarea dago, 26 
emari estazio dituena. Horietako 5 Kantauri EDHko ibaietan daude: 

 Ezkurra ibaia Elgorriagan 
 Baztan ibaia Erraztun 
 Baztan ibaia Oharrizen 
 Zeberi ibaia Mugairin 
 Urumea ibaia Goizuetan 

Neurketak instrumentazio txabolan egiten dira, ibaiarekin bat egiten duen putzu baten gainean. 
Datuak hamar minutuko maiztasunez biltegiratzen dira dataloger batean eta denbora 
errealean ikus daitezke “El agua en Navarra” web orrian. 
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94. irudia.- Nafarroako Gobernuaren estazio foronomikoak erakusten dituen web orria (iturria: www.navarra.es) 

Gainera, Nafarroako Gobernuak sare meteorologiko bat dauka, 32 estazio automatikok 
osatzen dutena, eta horietako 4 Kantauri EDHn daude kokatuta. Datu hauek denbora 
errealean ikus daitezke Nafarroako Gobernuaren web orrian. 

 
95. irudia.- Nafarroako estazio meteorologikoen datuak erakusten dituen web orria (iturria: www.navarra.es) 

10.3 EAEko alerta goiztiarreko eta erabakitzen laguntzeko sistema 

Ingurumen eta Segurtasun Sailek lankidetza-hitzarmen bat sinatu zuten 2010. urtean uholde-
arriskua kudeatzeko. Aterki horren azpian, bi aldeek lan desberdinak egin dituzte, fenomeno 
hidrologiko eta meteorologikoen ezagutza globala hobetzeko eta uholde-arriskua hobeto 
kudeatzeko. Uholde-arriskuaren kudeaketaren funtsezko alderdietako bat uholdeei aurre 
egiteko prestaketa neurriak osatzen dute; horretarako, datuak denbora errealean behatzeko 
eta transmititzeko sareak hedatu dira, 10.2 atalean deskribatu direnak, eta zaintza eta 
iragarpen hidrometeologikoko sistemak garatu dira. Atal honetan, zehatz-mehatz deskribatzen 
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dira modelizazio hidrologikoko tresnak, datuak biltzeko eta modelizatzeko prozesuaren azken 
urratsa, EAEko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Bereziaren Zuzendaritzari eta Aholku 
Batzordeari uholdeen jarraipena egiteko eta erabakiak hartzeko beharrezko informazioa eman 
ahal izateko. 

Arroen erantzun hidrologikoa bizkorra den lurralde honetan aurreabisu denbora handitu 
beharra dagoela jakinik eta, iragarpen hidrologiko egokiei esker ura lehenago edo geroago 
askatuaz ibaian beherago puntako emariak apaltzeko, urtegi batzuetan (Añarben eta 
Ibaiederren, besteak beste) uraldietako operazio arauak alda daitezkeela kontuan izanik, 
URAk eta LAEMZk Iragarpen eta Alerta Hidrologikoen Sistema (UHATE) bat ezarri dute 
larrialdi zerbitzuei EAEko ibai saretik dabiltzan ur emarien eboluzio probableari buruzko 
informazioa emateko, euren erabakiak aurreratu ditzaten. 

UHATEk funtsean algoritmo multzo bat du lurraldean dauden kontrol hidrometeorologikoko 
estazioetatik datorren informazioa denbora errealean kudeatzera, balioztatzera eta 
prozesatzera berariaz orientatua, eta, eginkizun horretarako kalibratu diren eredu hidrologiko 
multzo batean oinarrituta, iragarpen hidrologikoak sortzera bideratua. Guztira 20 arro 
hidrografikotan prestatu dira iragarpen hidrologikoak, hau da, EAEaren ia lurralde osoan eta 
Kantauri EDHko guztietan. 

UHATE bezero-zerbitzari arkitektura batekin egin da eta zerbitzari zentralak EJIEn dauzka, 
operazio ahalmen osoa bermatzeko, baita muturreko larrialdi batean ere. 

UHATE Delft-FEWS plataforman garatu da. Behaketa datuak iturri eta formatu guztietatik 
inportatzeko aukera ematen du software honek (erakunde batzuen puntuala eta radarra), bai 
eta LAEMZk bidalitako iragarpen meteorologikoari buruzko informazioa 12 orduko 
maiztasunarekin (3 eguneko denbora muga eta ordu pasa) integratzeko aukera ere. Datu 
horiek guztiak balioztatu (balio anomaloak detektatu eta ezabatu) egiten dira, dagokion lekuan 
bete egiten dira eta denboran eta espazioan gehitzen dira, ondoren erabiltzeko. 

 
96. irudia.- Denbora serieen bista 

 
97. irudia.- Euri balio puntualen IDW interpolazioa 
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98. irudia.- Pilatutako batez besteko prezipitazioa arroaren 

arabera 

 
99. irudia.- Euri datuak denboran elkarri lotuta estazio batean 

 
100. irudia.- Radar irudiaren bista 

 
101. irudia.- Iragarpen meteorologikoaren bista 

Prozesatu eta simulatutako informazioa azken 7 egunak eta 3 hurrengoak dauzkan eta 
denborarekin berritzen doan datu-base lokal batean biltegiratzen da. Ur emarien simulazioari 
dagokionez, 4 orduro etengabeko simulazioko bi eredu hidrologiko exekutatzen dira 
automatikoki, lehenengo aldi historikorako eta ondoren iragarpen aldirako. Lehena Valentziako 
Unibertsitate Politeknikoko TETIS eredu banatua da. Bigarrena HBV-Sobek eredua da, 2016-
2027 zikloan hainbat unitate hidrologikotan inplementatu dena. TETIS ereduak egoera 
hidrologiko mota guztietarako doikuntza hobea erakutsi du kalibrazio-prozesuan eta 
sistemaren eragiketan bertan, eta, gainera, ibai-sareko edozein puntutan emaitzak sortzeko 
gai da. Hala ere, Uraren Euskal Agentziak uste du komenigarria dela HBV-Sobek eredua ere 
sartzea, kontraste-informazioa izateko eta sistemaren fidagarritasuna handitzeko, TETIS 
ereduak huts egiten badu. Azkenik, Uraren Euskal Agentzia eredu hidrologiko osagarri berriak 
garatzen ari da, UHATEren iragarpenak hobetzeko: M04, M07 eta LEM. 

Ordukako prezipitazio, tenperatura eta ebapotranspirazio potentzialaren datuak eredu 
bakoitzean berariazko egokitzaileen bidez sartzen dira. Simulazio historikoak normalean 4 
ordu hartzen ditu, azkenez exekutatu denetik uneko mementora arte. Hala ere, sistema gai da 
eskura dagoen azken hezetasun egoera bilatzeko, adibidez exekutatze akatsa egon bada edo 
eskuzko simulazioa egin bada. Horrela, eredu bakoitzaren egoera aldagaiak eguneratuta 
daudela ziurtatzen da. Aldagai horietatik eta hurrengo 72 orduetan saretutako iragarpen 
meteorologikoetatik, sistemak ereduak berriro exekutatzen ditu aurreikuspen moduan. Azken 
24 orduetako behaketaren eta simulazioaren artean dauden diferentzien analisi matematiko 
autogutxikor batean oinarrituta, sistemak zuzenketa bat aplikatzen die gerorako simulatutako 
emariei, errealitateari hobeto doitzen zaion irudikapen bat lortzeko. Azkenik, ur emariak ur 
mailara aldatzen dira eskura dauden gastu kurben bitartez. 
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102. irudia.- TETIS ereduaren bidez egindako simulazioa eta maila 

bihurketa 

 
103. irudia.- AR zuzenketa algoritmoaren aplikazioa 

Kontrol mailen etorkizuneko bilakaera aurrez zehaztutako alerta mailekin kontrastatzen da, 
behar diren alertak aurretiaz eman daitezen. Sentsore guztien lokalizazioa ikusgailu 
geografiko batean aurkezten da ikono ezberdinekin, kolorea aldatu egiten baita atalasea 
gainditu dela behatzen bada bai estazio meteorologikoetan, zenbait iraupenetarako 
metatutako prezipitazio gisa, bai emari estazioetan, ibaian iritsitako ur maila gisa, hiru 
kategoriatan adierazia (horia, laranja eta gorria). 

 
104. irudia.- Prezipitazio alerten mapa 

 
105. irudia.- Alerta hidrologikoen mapa 

UHATEk eskuz exekutatzeko aukera ere ematen du, adibidez, simulazio automatikoaren 
uneen arteko aurreikuspenak eguneratzeko edo hasierako hezetasun egoera aurrez 
zehaztutako egoera lehor, ertain edo heze batera aldatzeko. Halaber, eskuzko iragarpen 
meteorologiko bat erants daiteke hurrengo 3 egunetarako sei orduko tartearekin LAEMZren 
jarraibideen arabera. 

  
106. irudia.- Abusuko estazioan erabiltzaileak erantsitako eskuzko euri simulazioaren adibidea 

EAEko urtegi nagusien kudeaketari dagokionez, ibaian beherako isurketak eta biltegiratutako 
bolumenen bilakaera automatikoki lor daitezke, bakoitzak uraldietarako dituen ustiapen 
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arauen arabera, edo ur askatze batzuk ezar daitezke, errekan behera aurreikusitako emarietan 
eta urtegi bakoitzean lortutako gehieneko maila maximoetan izango duten eragina 
ebaluatzeko. Horrela, UHATE Erabakitzen Laguntzeko Sistema bilakatu da, agintari 
hidraulikoei errekan beherako tarteen uholde arriskua eraldatzeko ahalmena duten urtegien 
operazioa optimizatzen laguntzen dielako. 

Azkenik, simulazio automatiko bakoitzaren ondoren edo erabiltzaileak eskatuta, sistemak html 
txosten bat sortzen du, iragarpen bakoitzerako EAEko emaitza nagusiak biltzen dituena eta 
intuiziozko esteka eta menuen bidez ikusi eta banatu daitekeena. 

  
107. irudia.- Html txostenaren ikuspegiak 

Sistema 2012ko irailetik dabil operatzen, eta denbora horretan uraldi batzuetan kudeaketa 
eraginkorragoa egiten lagundu du. UAKP honen denbora bitartean, UHATEk etengabeko 
eguneratze prozesuarekin jarraituko du, funtzionaltasun berriak erantsiaz eta gaur egun 
eskura dauden prozesu batzuk hobetuaz, horrela iragarpenen fidagarritasunak hobetzeko eta 
tresnen potentzial guztia aprobetxatzeko. 

10.4 Alerta mailak 

Euskal Autonomia Erkidegoa 

EAEko eremuan, uholdeen jarraipena eta kudeaketa egiteko aintzat hartutako alerta-mailak 
“Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia” izenekoan 
deskribatzen dira; plan horrek ezbeharren atalasetzat hartzen ditu maila horiek. Atal hau 
dokumentu horretako testuak partzialki erabiliz egin da. 

Fenomeno meteorologiko kaltegarriei aurre egiteko alerta-mailak edo ezbeharren atalase 
mailak “Meteorologia-fenomeno kaltegarriak iragartzeko, segimendua egiteko eta esku-
hartzeko protokoloa” izeneko dokumentuan definitzen dira. Protokolo hori 2007an onartu zen 
hasieran, eta ordutik etengabe berrikusten ari da. Dokumentu honen bidez, erakundeek 
fenomeno meteorologiko kaltegarriei buruzko informazioa trukatzeko mekanismoak ezartzen 
dituzte, horien jarraipena egiten dute, eta organismoen eta erakundeen arktibazioak, abisuak, 
alertak eta alarmak bideratzeko neurriak zehazten dituzte. 
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Prozedura honen bidez, herritar guztiei, erakundeei, enpresei eta komunikabideei ahalik eta 
informazio onena eta eguneratuena eman nahi zaie aurreikusten diren fenomeno 
meteorologiko kaltegarriei buruz, fenomeno horiek izan duten bilakaerari buruzko informazio 
puntuala mantendu, eta kalteak minimizatzeko behar diren jarraibideak eta aholkuak eman 
nahi zaizkie. Prozedura horrek ezartzen du zer fenomeno eta zenbaterainoko intentsitateak 
eragin diezaieketen biztanleei eta zein neurritan. Horretarako, hasierako gutxi gorabeherako 
erreferentzia-atalaseak zehazten dira, eta horiek, a priori, gizarteko sektoreren batean edo 
batzuetan arazo txikiak hasteko aukera zehazten dute. Maila horiek erabakitzen dute abisuak 
ematen hastea. 

Uholdeak arroaren portaera hidrologikoaren araberakoak ere badiren arren, jatorri 
meteorologiko soila duten fenomeno kaltegarritzat ere har daitezke (presen hausturak eta 
ubideen oklusioak izan ezik). Alde horretatik, Muturreko Meteorologiari buruzko Plan horren 
erabilgarritasuna oinarrizkoa da egoera kritikoak eragin ditzaketen abisu meteorologikoak 
definitzeko, eta erabakigarria da uholde-arriskuei aurre egiteko Larrialdietako Plan Berezia 
aktibatzeko, fenomeno meteorologiko hauei buruzko informazioa ematen duelako; izan ere, 
fenomeno horiek kaltegarritzat joko dira atalase jakin batzuk gainditzen dituztenean (eta/edo 
inpaktu jakin bat aurreikusten denean): 

– Euriteak 
– Uholdeak 
– Itsasaldeko arriskua 

Euriarentzako atalaseak dokumentu honetako 10.1 ataleko c epigrafean deskribatu dira 
(Iragarpen meteorologikoko sistemak). 

Ibaietako ur-maila neurtzeko estazioetan, prozeduraren faseak aktibatzen dituzten mailak 
etengabe eguneratzen ari dira, Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta 
Meteorologiako Zuzendaritzak eta Uraren Euskal Agentziak beste erakunde batzuekin 
koordinatuta egindako azterlanen ondorioz. Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, 
honako maila hauek zehazten dira: 

– Maila horia. Abisu-maila, ibaiaren ur-mailak ibilguaren segurtasunaren jarraipen 
intentsiboa egitea eskatzen duenean. 

– Maila laranja. Alerta-maila aktibatzen da ibaia ibilgutik atera denean, errepide, etxe 
edo instalazio batean lehen uholde-arazoa sortuz. Kalte materialen hasiera da. 

– Maila gorria. Alarma-maila, urak hartzen dituen eremuak garrantzitsuak direnean. 
Urak kalte handiak eragin ditzake azpiegituretan, industrialdeetan eta etxebizitzetan. 

Uholde-gertaera bakoitzaren amaieran, URAk zein LAEMZk, gainerako administrazioen 
laguntzarekin, atalaseak baliozkotzeko lan zehatza egiten dute, gertatutako kalteen 
erregistrotik eta lortutako gehieneko mailetatik abiatuta, eta, behar izanez gero, aurreko 
atalaseak aldatzen dira. 

Azkenik, itsasertzeko fenomeno kaltegarrien atalaseak itsasertzetik gertu dauden uretan 
gertatzen diren egoera kaltegarrietarako definitzen dira; egoera horiek haizearen 
intentsitatean eta norabidean aldaketa bortitzak eragiten dituzte, edo portuko instalazioetan 
kalte nabarmenak eragin ditzaketen olatuak sortzen dituzte, itsasontzien hondoratzeak, 
itsasoko jolas-jardueretan arazoak sortzen dituzte, eta portu eta hondartzetan giza galerak 
eragiten dituzte. Ezbehar mota horretarako hainbat eremu ezarri dira: nabigazioa, galernak 
eta kostaldeko inpaktuak. Azken hori, kostaldeko inpaktua, berariaz orientatuta dagoena da, 
eta garrantzia handiena du itsasertza urpean geratzeko arriskuari dagokionez. 

Kostaldeko inpaktuak sortzen dituzten fenomeno kaltegarrien atalaseak kostaldeko lehen 
lerroko azpiegiturek jasaten duten erasoaldiari buruzkoak dira: portuak, itsas pasealekuak, 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 163 

 

hondartzetako azpiegiturak, kostaldeko errepideak, baita kaleak eta herriak ere. Inpaktu hori 
ez dago soilik itsasoaren egoeraren baitan, beste aldagai batzuen araberakoa ere bada, hala 
nola, denboralearen araberakoa, batez ere itsasgorarekin, marea biziekin edo olatu-motarekin 
bat datorrenean eta denboralearen potentzia, olatuaren norabidea, kosta-mota, aldagai 
meteorologiko eta abarren araberakoa ere. Hori dela eta, adierazle batzuk erabiltzen dira, 
lehen zerrendatutako aldagai horiek denboraleek eragin dituzten kalte historikoekin 
erlazionatzen dituztenak. Adierazle horiek gainditzearen kontzeptuan oinarritzen dira, hau da, 
olatuek/mareek, aldagai askoren arabera, kostaldean altuera jakin batzuk gainditzeko duten 
ahalmenean. Hori dela eta, itsasgora bakoitzari bi gainditze-adierazle esleitzen zaizkio 
(olatuek elementu baten gainean itsas mailaren gainean eragitean lortzen duten kota). 
Adierazle horren esanahia altuerarik probableenari lotuta dago, eta bestea, berriz, une 
horretan lor litekeen gehieneko altuerara bideratuta dago, uholde-kota gisa. 

Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak gutxi gorabeherako atalase hauen 
arabera ematen ditu abisuak: 

– Abisu horia: Gainditze-adierazlea I<5,75 m; Gehieneko gainditze-adierazlea I(max) > 
6,50 m. 

– Abisu laranja: Gainditze-adierazlea I<6,50 m; Gehieneko gainditze-adierazlea I(max) > 
7,00 m. 

– Abisu gorria: Gainditze-adierazlea I<7,25 m; Gehieneko gainditze-adierazlea I(max) > 
8,00 m. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko erkidego arteko arroen eremua 

Gertaera hidrometeorologiko baten kontrolari eta jarraipenari esleitutako antolamenduari, 
bitartekoei eta baliabideei dagokienez, zerbitzu-dinamikaren oinarrizko eskema 
funtzionamendu-egoera hauetan egituratzen da: 

Zerbitzu-mailak iragarpenen arabera: 

1. NORMALTASUNA 

2. ZAINKETA METEOROLOGIKOA 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoak, 12, 24 eta 48 orduko aldietarako, 4 zona 
hidrologiko ditu zehaztuta, eta atalaseak ezarrita, HARMONIE prezipitazio guztien 
iragarpenetarako (eremu geografikoko batez bestekoak). 

Prezipitazioak aurreikusteko atalase horietako bakar bat gainditzeak berekin dakar ZAINTZA 
METEOROLOGIKOA-KKH egoera deklaratzea, barneko/kanpoko abisuak jakinaraztea eta 
Arroa Kontrolatzeko Zentroaren (AKZ) zerbitzu-dinamika aldatzea, hori guztia erakundeak 
ezarritako zerbitzu-prozeduraren eskuliburuarekin bat etorriz. 

Epe ertainean, honako helburu hauek lortu nahi dira: iragarpen meteorologikoko eredu berriak 
sartzea (oinarrizkoa da irismena HARMONIE-AROMEren 48 orduetatik gora zabaltzea), 
pronostiko-guneen kopurua handitzea, urtegi jakin batzuen ekarpen-eremuetan iragarpen 
espezifikoak egitea eta eremu geografiko bakoitzerako mozketa-atalaseak pertsonalizatzea. 

3. ZAINKETA HIDROLOGIKOA 

Lehen esan bezala, oro har, zerbitzuan dauden IHSAko maila-estazioek hiru maila-atalase 
dituzte ezarrita (jarraipena, aurrealerta eta alerta), eta, hala dagokionean, gertaera hidrologiko 
bakoitzaren ondoren kalibratzen dira, babes zibilean eskumenak dituzten erakunde eta 
administrazioekin koordinatuta. 
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Emariak neurtzeko egokiak diren maila-estazioetan, ur-emaria neurtzeko estazioetan, maila-
atalase horiei dagozkien emariak erabiltzen dira aurreikusitako emariak gainditzeko arrisku-
egoera baliokideak definitzeko, eredu hidrologikoaren emaitzen arabera. 

Egungo irizpidea ZAINTZA HIDROLOGIKOko egoera deklaratzea da, eredu hidrologikoek 
aurrealerta-emariak gainditzea iragartzen dutenean. 

Ur-emaria neurtzeko estazioetako eredu hidrologikoen irteerak eta gastu-kurben kalitatea 
optimizatzen diren heinean, zaintza hidrologikoko hiru aurreikuspen-egoeretarako (horia, 
laranja eta gorria) jakinarazpen-prozedura bereizia zehaztea planteatzen da. 

Aurrekoa gorabehera, proposatutako helburua diagnostiko hidrologikoak beste kontrol-puntu 
batzuetara zabaltzea da, UAHEetatik hasita. 

Zerbitzu mailak neurketen arabera KKHko ISA estazioetan: 

a) Plubiometria 

Egoera hauek zehazten dira, metatutako prezipitazioak neurtuta (ordubete, 12 ordu eta 24 
ordu). Atalaseak AEMet-eko METEOALERTA sistemaren berdinak dira. 

1. NORMALTASUNA 

2. MAILA HORIA 

3. MAILA LARANJA 

4. MAILA GORRIA    

b) Emariak eta/edo mailak 

1. NORMALTASUNA 

2. MAILA HORIA = JARRAIPENA 

3. MAILA LARANJA = AURREALERTA 

4. MAILA GORRIA  = ALERTA 

 

Esan bezala, KKHko ISAko maila edo emaria neurtzeko estazioen artean maila neurtzeko 
estazio automatikoetan kota atalaseak ezarri dira (jarraipena, aurrealerta eta alerta), eta 
atalase bat gaindituz gero hurrengo egoerara pasatzen da. Atalase horiek gertaera konkretuen 
ezagutza eta analisiaren arabera egokitzen dira. Edozein aldaketa edo erabaki autonomia-
erkidegoetako babes zibileko/112ko arduradunekin adostu eta bateratuko da. 

Maila/emariaren atalaseak kontrol-puntuaren baldintza espezifikoetara egokitzen badira ere, 
atalaseak zehazteko hasierako irizpide orokorrak honako hauek dira: 

NORMALTASUNA Ez dago inolako arriskurik.  

JARRAIPENA 
Ubideak ohi baino betetze-maila handiagoa duen egoera definitzen du, eta kontrol 
estazioaren ingurunean eragina izateko tarte fisiko handi samarra dago. 

AURREALERTA 
Estaziora konektatuta dauden ibai tarteetan ubidea ia beteta dago, eta uholdeak 
egongo direla iragar daiteke edota baliteke urak ubidetik gainezka egin izatea, baina 
eragin handirik sortu gabe. 

ALERTA 
Estaziora konektatuta dauden ibai tarteetan uholdea eragin garrantzitsuak sortzeko 
hurrean da. 

29. taula.- Maila atalaseak eta horien esanahia KKH ISA estazioetan 
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ISAren egungo WEB aplikazioa (KKHko ISArekiko independentea da) garatzen ari dira 
oraindik ere, eta pixkanaka bilduko ditu informazio-sare automatikoan, txostenetan, eredu 
hidrologikoen irteeretan ELSaren aurreikusitako hobekuntzak eta handitzeak. 

EAEari dagokionez, Kantauri EDH barruan UHATEn dauden kontrol puntu guztietan 
uholderako indarrean dauden atalaseak honela sailkatzen dira: 

 Abisu horia. Aurrealerta egoera. Baliteke epe laburrean gainezka egitea. 

 Alerta laranja. Normaltasunetik kanpoko egoera. Lehen kalteak gertatu dira. 

 Alarma gorria edo larrialdia. Eragin dituen kalteak handi samarrak dira. 

Garrantzitsua da nabarmentzea uraldi handi bakoitzaren ondoren, LAEMZk atalaseak 
balioztatzeko lan zehatza egiten duela izandako kalteen erregistroa eta lortutako maila 
maximoak kontuan hartuta, eta behar izanez gero aurreko atalaseak aldatu egiten direla.  
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11 Lehen zikloko UAKPren ezarpen-mailaren 
berrikuspena 

Kapitulu honetan 2016-2021 UAKPren ezarpen-maila aztertuko da. Lehenik eta behin, plan 
hori arautzen duten zortzi helburuak lortzeko egindako aurrerapenak eztabaidatuko dira. 
Bigarrenik, neurrien programa osatzen duten neurrien betearazpen-maila zehaztuko da. 
Hirugarrenik, 2016-2021 UAKPren neurrien programan sartutako eta gauzatu ez diren neurriak 
deskribatzen dira, eta arrazoiak justifikatuko dira. Azkenik, UAKPren ezarpen-mailari buruzko 
azken balantzea egiten da, eta 2022-2027 UAKPren neurrien programan sartzen diren neurri 
gehigarriak justifikatzen dira. 

11.1 Helburuak lortzeko egindako aurrerapenak ebaluatzea 

2016-2021 UAKPk zortzi helburu orokor jasotzen ditu, dokumentu honetan planteatutako 
lehen zortzi helburuekin bat datozenak (7. kapitulua). Jarraian, 2016-2021 zikloan zortzi 
helburu horiek lortzeko izandako aurrerapen-maila deskribatuko da. 

1. Uholde-arriskua hobeto hautematea eta biztanleriaren, gizarte-eragileen eta eragile 
ekonomikoen autobabes estrategiak hobetzea. 

UAKPren inplementazioan inplikatutako administrazioek aurrerapen oso esanguratsuak egin 
dituzte Kantauri EDHren esparruan uholde-arriskuaren pertzepzioa handitzeko. 

Helburu hori lortzeko tresna nagusia uholdeei buruzko zuzentarauaren garapena osatzen 
duten dokumentuak sortzea izan da: UAAE, ARUAM eta UAKP. Gaur egun, 
arriskugarritasunaren eta uholde-arriskuaren kartografia zabaltzeak aukera ematen die 
administrazioei, enpresei eta, oro har, herritarrei lurraldearen uholde-arriskuaren maila 
ezagutzeko eta uholdeekiko esposizio-maila baloratzeko. Kartografia hori modu librean eskura 
daiteke hainbat web-tresnaren bidez: demarkazioan eskumena duten bi administrazio 
hidraulikoen (KKH eta URA) bisore kartografikoak, uholde-arriskugarritasuneko guneen 
kartografiaren sistema nazionaren bisorea eta beste bisore kartografiko orokor batzuk, hala 
nola Geoeuskadi ataria.2 

Uraren Euskal Agentziak hainbat jarduera gehigarri egin ditu uholdeen izaerari, sortzen duten 
inpaktuari eta egiten den kudeaketari buruzko zabalkundea egiteko: 

 “Uholde-arriskua kudeatzeko planak – Plangintza- eta lankidetza-eskarmentuak” 
jardunaldi teknikoa (2017/11/07). Jardunaldi hori “H2O GUREA” mugaz gaindiko 
proiektuaren esparruan antolatu zen, eta bertan parte hartzen dute, besteak beste, 
Uraren Euskal Agentziak, Communauté d ‘Agglomération Pays Basquek, Nafarroako 
Gobernuak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak. 

 “Ibaien ur-goraldiak eta uholdeak” erakusketa (2019ko urria-azaroa). Jardunaldi hori 
Uraren Euskal Agentziak antolatu zuen, EAEko uholdeen berri emateko. 

2018ko abuztuan 35 urte bete ziren 1983an Kantauri EDHko esparruaren zati handi batean 
uholde larriak gertatu zirenetik. Hainbat komunikabidek erreportajeen bidez jaso zuten 
efemeride horren berri. Uholdeen arazoak eragindako interes publikoko testuinguru honetan, 
administrazio hidraulikoek hainbat komunikabidek egindako informazio-eskaerei erantzun 
diete, gaur egun dagoen arriskuari buruzko informazio eguneratua eskatzen baitzuten. 
Azkenik, UAAE eta uholde-arriskugarritasunari eta -arriskuari buruzko mapak berrikustean, 
zenbait komunikabidek informazioa eskatu zuten, eta arazoaren berri eman zuten hainbat 
eremu geografikotan. 

                                                 
2 https://www.geo.euskadi.eus/webgeo00-inicio/eu/ 
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2. Arriskuaren kudeaketan parte hartzen duten Administrazio eragile guztien arteko 
koordinazioa hobetzea. 

Uholde-arriskuaren kudeaketa hainbat administrazioren esku dago. Uholdeei buruzko 
Zuzentaraua ezartzeko beharrezkoak diren dokumentuak egin eta onartzeak administrazio 
horien arteko lankidetza hobetzea ahalbidetu du, Kantauri EDHko lurralde-eremuaren barruan. 

Lehenik eta behin, demarkazioko bi administrazio hidraulikoen arteko koordinazioa 
azpimarratu behar da: Kantauriko Konfederazio Hidrografikoa eta Uraren Euskal 
Agentzia; hurrenez hurren erkidego arteko eta erkidego barruko arroen esparruetan 
eskumena dute. Ildo horretan, nabarmentzekoa da demarkazioko bigarren zikloko UAAEren 
eta ARUAMen eguneratzea eta berrikuspena, bi administrazioek koordinatuta egin zutela. 
Nahiz eta dokumentu horien onarpen formala bereiz egiten den erkidego arteko eta erkidego 
barruko arroen eremuetan, lanak homogeneoki egin dira demarkazio osorako, eta azken 
dokumentuak sendo integratu dira lurralde osorako. Bestalde, lan horiek egiteko egin diren 
kontsulta- eta informazio-prozesuak ere modu integralean eta koordinatuan egin dira bi 
administrazioen artean. 

Azken plangintza-zikloan, KKHaren eta URAren arteko koordinazioa indartu egin da uholde-
arriskuaren prebentzioaren arloan, Plan Hidrologikoaren araudia onartzeari esker, zeinak 
uholde-arriskuaren prebentzioari buruzko zenbait kapitulu barne hartzen baititu. Araudi hori 
Estatuko eta autonomia-erkidegoko beste araudi batzuekin batera dago, eta demarkazioko bi 
eskumen-eremuetarako kudeaketa-esparru komuna ematen du. 

Arriskuaren prebentzioari buruzko araudiaren aplikazioari dagokionez, KKHren eta URAren 
arteko koordinazioa bi administrazio hidraulikoen artean dagoen kudeaketa-gomendioaren 
bidez ere artikulatzen da. Gomendio hori 2016an sinatu zen, eta Uraren Zuzendaritza 
Nagusiaren 2019ko abenduaren 18ko Ebazpenaren bidez luzatu da. Koordinazio hori 
Jarraipen eta Kontrolerako Batzorde Mistoaren bidez egituratzen da, baita bi 
administrazioetako ordezkarien artean aldizka egindako bilera teknikoen bidez ere. Bilera 
horietan koordinazioaren alderdi zehatzak ebazten dira eta araudia interpretatzeko irizpide 
komunak erabakitzen dira. 

Uholde-arriskuaren kudeaketan parte hartzen duen eragile nagusietako bat babes zibila da. 
Arrisku-egoeretan esku hartzea bere gain hartzen du, hiru mailatan, ekitaldiaren tamainaren 
eta azaldutako elementuen arabera: tokikoa, autonomikoa eta estatukoa. Uholdeei buruzko 
Zuzentarauaren ezarpenari dagokionez, babes zibilarekiko koordinazioa, batez ere, 
autonomia-erkidegoan eta estatuan egin da. Autonomia-erkidegoei dagokienez, Gaztela eta 
Leongo, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Babes zibileko administrazioek parte 
hartu dute Uholdeei buruzko Zuzentaraua aplikatzeko hiru faseen garapenean, batez ere 
UAHEak definitu eta berrikusten eta UAKPren neurrien programa egiten. Estatuan, babes 
zibilak Uholdeen Espainiako Lantaldearen esparruan parte hartu du. Talde horretan, Uholdeei 
buruzko Zuzentarauaren garapenean inplikatutako arroetako erakunde guztiak eta beste 
erakunde batzuk koordinatzen dira. Babes zibilak ere lagundu du, Uholde Historikoen Katalogo 
Nazionala eginez eta mantenduz, horixe izan baita Kantauri EDHn informazio historikoa 
biltzeko oinarria. Azkenik, 903/2010 Errege Dekretuan ezarritakoari jarraituz, babes zibilak 
Uholdeei buruzko Zuzentaraua garatzen duten dokumentuak onartzen parte hartu du, bereziki 
UAAE eta UAKP egiten eta onartzen, Babes zibileko Batzorde Nazionalaren eta Euskadiko 
babes zibileko Kontseiluaren bidez (erkidego barruko arroak). 

Babes zibilarekiko lankidetza ere gauzatu da, maila operatiboan, azken plangintza-zikloan 
izandako uholdeetan. Ildo horretan, nabarmentzekoa da URAk eta Eusko Jaurlaritzako 
Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzak (LAEMZ) elkarrekin egindako lana. 
LAEMZk, autonomia-erkidegoan babes zibileko eginkizuna betetzeaz gain, Euskal Autonomia 
Erkidegoko meteorologia-zerbitzuaren arduraduna da, eta, URArekin batera, EAEko kontrol 
hidrometeorologikoko sarearena. Sare horrek, titulartasun desberdineko estazioak barne 
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hartzen baditu ere (foru-aldundiak eta konfederazio hidrografikoak, Eusko Jaurlaritzaz gain), 
sare bateratu eta koordinatu bat osatzen du. 

Kantauri EDHk nazioarteko izaera du Bidasoa, Errobi eta Urdazuri ibaien arroak Frantzia eta 
Espainiaren artean banatzen direlako. Bi estatuen arteko mugaz gaindiko lankidetza, funtsean, 
"Uraren kudeaketari buruz Espainiak eta Frantziak 2006ko otsailaren 15ean Tolosan 
(Frantzia) sinatutako administrazio-akordioaren" bidez egituratzen da. Gainera, azken 
urteetan mugaz gaindiko lankidetza gauzatu da H2O GUREA proiektuaren bidez. Interreg 
Poctefa proiektua Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF) bidez batera finantzatu 
da. H2O GUREA proiektuan Pirinioen ekialdeko hainbat administraziok parte hartzen dute, 
Eusko Jaurlaritza, Nafarroako Gobernua, Uraren Euskal Agentzia, Gipuzkoako Foru Aldundia 
eta Communauté d ‘agglomération du Pays Basque barne. 

H2O GUREA proiektuaren testuinguruan egindako ekintza guztien artean, “Bidasoa ibaiaren 
mugaz gaindiko azterlan hidraulikoa ibaian behera – Hidromorfologia eta alerta” 
(EFA062/15H2OGUREA) azterlana egin da. Azterlan horrek Bidasoa ibaiaren estuarioaren 
uholde-arriskua aztertzen du, demarkazioko nazioarteko uholde-arriskuko eremu nagusia 
baita. Azterlana egiteko, ezkerraldean (Espainia) eta eskuinaldean (Frantzia) dagoen 
informazioa integratu da. H2O GUREA proiektuaren esparruan, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
eskatuta, Bidasoa ibaiaren nazioarteko zatian ur-emaria neurtzeko estazio bat diseinatzeko 
azterlan teknikoak ere garatu dira. 

EAEko kontrol hidrometeorologikoko sareak hainbat administraziotako kontrol-estazioak 
barne hartzen ditu, bereziki Eusko Jaurlaritzakoak (LAEMZ eta URA), Bizkaiko eta 
Gipuzkoako Foru Aldundietakoak eta KKHkoak. Uraren Euskal Agentzia administrazio 
horiekin elkarlanean ari da kontrol-sare hori mantentzeko eta hobetzeko, UHATE alerta 
hidrometeorologikoko sistemaren oinarria baita. Koordinazio hori estazioen titulartasunaren 
eta ezaugarrien arabera aldatzen da, eta tresnak eta komunikazio-sistemak mantentzea eta 
edukiera zuzenak egitea barne hartzen ditu. 2020an, lankidetza-hitzarmen bat sinatu zen 
Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Uraren Euskal Agentziaren artean. Horren bidez, Agentziak 
berak kudeatzen ditu Aldundiaren jabetzako sare hidrometeorologikoko estazioak, sarearen 
kudeaketa eraginkorragoa egiteko eta datu hidrometeorologikoak hobeto ustiatzeko. 

Plangintza-ziklo honetan, lankidetza indartu da demarkazioaren eremuko toki-erakundeekin. 
Lurralde-antolamenduan eta hirigintzan eskumena duten administrazioak diren aldetik, udalak 
funtsezko pieza dira hiri-antolamendua uholde-arriskuko zonetako erabileren mugetara 
egokitzeko. Azkenik, azken urteetan lankidetza hitzarmenak sinatu dira demarkazioko bi 
administrazio hidraulikoen eta lurralde-eremu horretako hainbat udalen artean. Hitzarmen 
horietako gehienen helburua uholdeen aurkako prebentzioaren eta babesaren arloko 
jarduketa zehatzak gauzatzea da. 

3. Uholde-arriskua egoki kudeatzeko ezagutza hobetzea. 

Uholdeak eta horiek eragiten dituzten inpaktuak fenomeno konplexuak dira, eta horien 
analisiak hainbat informazio-iturri integratzea eta ezagutza zientifiko-tekniko sendoa izatea 
eskatzen du. Arriskua kudeatzeko neurrien diseinua ere eremu konplexua da, eta hainbat 
alderdi biltzen ditu: uholdeen ezaugarriak, kalteberatasuna, errentagarritasun ekonomikoa, 
ingurumena, etab. Horregatik guztiagatik, funtsezkoa da problematikaren ezagutza pixkanaka 
hobetzea, eskuragarri dagoen informazioa areagotuz eta ikuspegi berriak hartuz. Azken 
urteotan ahalegin handia egin da, demarkazioaren esparruan, hainbat alorretako ezagutza 
hobetzeko eta helburu hori betetzeko. 

Klima-aldaketa uholde-arriskugarritasuna eta, beraz, kalte potentzialak epe ertain eta luzera 
modu sentikorrean alda ditzakeen faktorea da. Aukera hori demarkazioko UAAEetan, 
ARUAMetan eta UAKPetan aztertzen da, Uholdeei buruzko Zuzentarauak berak eskatzen 
duen bezala. Azken urteotan, klima-aldaketak demarkazioan izan dezakeen eraginean 
sakondu da, hainbat lanen bidez: 
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 Aldaketa klimatikoak EAEko uholde-arriskugarritasunean duen eragina (2015). Uraren 
Euskal Agentzia. 

 Klima-aldaketaren egoera batean, Euskal Autonomia Erkidegoko uholde-
arriskugarritasunaren analisia (2018). H2O GUREA proiektua. 

 Aldaketa klimatikoak Gipuzkoako uholde-arriskugarritasunean duen eragina (2018). 
Gipuzkoako Foru Aldundia. 

 Aldaketa klimatikoak Bizkaiko uholde-arriskugarritasunean duen eragina (2019). 
Uraren Euskal Agentzia. 

 KOSTEGOKI - EAEko kostaldearen kalteberatasuna, arriskua eta egokitzapena klima-
aldaketaren aurrean (2018-2019). AZTI Eusko Jaurlaritzaren batera finantzatuta. 

Uholdeei buruzko Zuzentaraua ezartzeko bigarren fasea ARUAMek osatzen dute, eta UAAE 
egin bitartean identifikatutako UAHEetan oinarritzen da; izan ere, eremu horietan biltzen dira 
uholdeen ondoriozko galera potentzial gehienak. Hala ere, uholdeek ere arrisku nabarmenak 
sor ditzakete UAHEetatik kanpo. Hori dela eta, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta 
Uraren Euskal Agentziak uholde-arriskua duten eremuen kartografia lanekin jarraitu dute 
azken urteetan, Kantauri EDHren eremuan. Kartografia zabaltze horrek funtsezko bi helburu 
ditu: arriskugarritasunari buruzko informazioa ematea eta uholde-arriskuguneetan lurzorua 
erabiltzeko mugei buruzko araudiaren aplikazioa erraztea. 

Lehen zikloko UAKPean adierazten den bezala, alerta hidrometeorologikoko sistemak 
tresna nagusietako bat dira Kantauri EDHren eremuan uholde-arriskua murrizteko. Hala ere, 
demarkazioko arro hidrografikoek azkar erantzuten diete prezipitazioei, eta horrek asko 
zailtzen du iragarpenak egitea, aurreabisu-denbora nahikoa izanik babes zibileko 
operatiboetarako. Hobekuntza-eremu hori 2016-2021 UAKPren laugarren helburuaren xede 
espezifikoa zen; beraz, xehetasun handiagoz garatzen da hurrengo atalean. 

4. Uraldi eta uholde egoeren aurrean dugun iragarmena hobetzea. 

Aurreko atalean aipatu bezala, alerta hidrometeorologikoko sistemak tresna nagusietako 
bat dira demarkazioaren eremuan uholde-arriskua kudeatzeko. Sistema horien ezarpenean 
eta hobekuntzan aurrera egiteko beharraz jabetuta, administrazio hidraulikoek oso ahalegin 
handiak egin dituzte alerta-sistema horiek hobetzeko bi eremutan, funtsean: 

 Neurketa hidrometeorologikoko sarea hobetzea: Estazio meteorologikoen eta 
maila/edukiera estazioen sarea hobetu eta handitu da. Gainera, lehen plangintza-ziklo 
honetan, lehendik dagoen sarea mantentzeko lanekin jarraitu da. Ildo horretan, gastu-
kurbak hobetzeko eta eguneratzeko etengabeko lanak nabarmendu behar dira, aldian 
behin egiten diren edukiera-kanpainetatik abiatuta. Era berean, hobekuntza 
nabarmenak egin dira estazio horien denbora errealeko komunikazioan, eta, horrela, 
datuak jasoko direla bermatu da, baita uraldietan ere. Azkenik, datu historikoak 
baliozkotzeko lanean jarraitu da, eta hori funtsezkoa da alerta-sistemen oinarri diren 
eredu hidrologikoak garatzeko. 

 Alerta hidrometeorologikoko sistemak hobetzea: UAKP onartu zenean ezarritako 
alerta-sistemak hobetu eta zabaldu dira. Ildo horretan, UHATEren, Uraren Euskal 
Agentziaren erabakitzen laguntzeko sistemaren iragarpen-gaitasunean egindako 
aurrerapenak nabarmendu behar dira. Azkenik, Uraren Euskal Agentziak zuzendutako 
proiektu bat nabarmendu behar da, EAEn iragarpen meteorologikoko nowcasting 
sistema bat ezartzeko aukera ikertzekoa. Nowcasting sistemak, fisikoki oinarrituta 
dauden iragarpen meteorologikoko sistema klasikoak ez bezala, prezipitazioen 
espazio- eta denbora-ereduetatik abiatzen dira etorkizuneko prezipitazioak iragartzeko 
oso epe laburrean (2-3 ordu), eta horrek ahalmen handia du Kantauri EDHren kasuan. 

 Eredu hidrologikoak hobetzea: Zikloan zehar, hobekuntza esanguratsuak egin dira 
uraldien iragarpenean eta jarraipenean erabilitako eredu hidrologikoetan, bereziki 
UHATE sisteman erabilitakoetan. 
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 Jakinarazpen protokoloak hobetzea: Estatuan, 2018. urtearen amaieran, 
jakinarazpenen protokolo-proposamen bat egin zen, erkidego arteko arroen nazio-
mailako abisu hidrologikoetarako, konfederazio hidrografikoei proposatua. Oinarrizko 
irizpide komunak planteatzen dira informazioari, transmisio-bideari, maiztasunari, 
hartzaileei eta abisu hidrologikoko buletinaren proposamenari dagokienez. Horrela, 
informazioa komuna, homogeneoa, erraza eta alderagarria izatea lortu nahi da, eta 
uholde-larrialdia kudeatzen duten erakunde guztiek, edozein administraziotakoak 
direla ere, informazio-mota bera jasotzea eta modu eraginkorragoan eta 
koordinatuagoan jardun ahal izatea. Protokolo-proposamen honek, gainera, AEMet-ek 
Meteoalerta sistemaren bidez igortzen dituen abisu meteorologikoekin bat egin nahi 
du. Hala ere, jakinarazpen-protokoloaren proposamena behar bezala eztabaidatu eta 
adostu behar da. 

5. Lurralde antolamendua eta uholde-arriskuko eremuetako esposizioaren kudeaketa 
hobetzea. 

Lehenengo zikloko UAKP eta dagokion Plan Hidrologikoari lotutako araudia onartzean, 
irizpide komun batzuk ezarri ziren uholde-arriskuko eremuan lurzoruaren erabilerak 
antolatzeko, demarkazioaren  eremu osorako. Araudi komun horrek Estatuan eta 
autonomia-erkidegoan dauden beste araudi batzuk osatzen ditu (ikus 1.1 atala). 

Plangintzaren lehen ziklo honetan, uholde-arriskuko eremuetan lurzoruaren erabilerak 
antolatzeko bi prozedura erabili dira: 

 Hirigintza-plangintzei buruzko txostenak: Uren Legearen Testu Bateginaren 25.4 
artikuluak (1/2001 Errege Dekretua) ezartzen duenez, administrazio hidraulikoek 
autonomia-erkidegoek, besteak beste, lurraldearen antolamenduaren eta hirigintzaren 
arloan onartu behar dituzten ekintza eta planei buruzko aurretiazko txostena egin behar 
dute. Txosten horiek lortzen dute plangintza-tresnek, izapidetze-fase goiztiar batean, 
edukia uholde-arriskuko eremuan lurzorua erabiltzeko arauetara egokitzea. 

 Baimenak zaintza eremuan: Ibaibideen zaintza eremuaren barruko erabilera eta 
jarduera berriek administrazio hidraulikoaren baimena behar dute. KKHk eta URAk, 
Kantauri EDHri dagozkien eskumen-esparruetako administrazio hidrauliko gisa, 
baimenak izapidetzen dituzte zaintza-eremuaren barruan, legediak ezarritako 
baldintzak kontuan hartuta, batez ere JPHE eta demarkazioko Plan Hidrologikoaren 
araudia. EAEko lurralde-eremuan, gainera, Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurralde 
Plan Sektorialean ezarritako lurzoruaren erabilera-mugak aplikatzen dira. 
Demarkazioko erkidego arteko eremuan, 2015-2020 aldian probintziaka ebatzitako 
baimenak honako hauek izan dira: 

PROBINTZIA/LURRALDE 
HISTORIKOA 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 GUZTIRA 

ARABA 12 18 18 11 25 26 110 

BIZKAIA 58 81 83 93 167 108 590 

BURGOS 13 7 9 8 7 10 54 

GIPUZKOA 30 35 48 69 71 82 335 

NAFARROA 77 78 65 89 106 108 523 

GUZTIRA 190 219 223 270 376 334 1612 

30. taula.- Baimenak probintzien araberako polizia-eremuan 2015-2020 aldian, Kantauri EDHn 
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PROBINTZIA/LURRALDE 
HISTORIKOA 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 GUZTIRA 

ARABA 9 8 5 3 8 22 55 

BIZKAIA 32 38 27 35 48 56 236 

BURGOS 8 6 3 3 6 1 27 

GIPUZKOA 55 39 26 27 50 45 242 

NAFARROA 28 35 23 23 32 36 177 

GUZTIRA 132 126 84 91 144 160 737 

31. taula.- Jabari publiko hidraulikoko baimenak probintzien arabera 2015-2020 aldian, Kantauri EDHn 

6. Ahal den neurrian arriskua murriztea, giza osasunerako, jarduera ekonomikoetarako, 
kultura-ondarerako eta ingurumenerako arriskugarritasuna murriztuz uholde-
arriskugunetan. 

Azken plangintza-zikloan, nabarmen murriztu da uholde-arriskua Kantauri EDHren eremuan. 
Hobekuntza hori uholdeen aurkako babes-obren ondorioz lortu da, batez ere. Beheko 
taulan, UAAEren berrikuspen- eta eguneratze-memoriatik aterata, azken zikloan uholdeen 
aurka egindako babes-obren zerrenda agertzen da: 

UAHEaren 
IZENA 

UAHEaren KODEA JARDUKETA 
AMAIAERA-

URTEA 
INBERTSIOA 

(M€) 

- - Arratia Areatzan 2015 1,7 

Basauri ES017-BIZ-12-1 

Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren uholdeen aurkako 
defentsa 2. fasea. 

2017 6,6 

Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren uholdeen aurkako 
defentsa 3. fasea. 

2020 9,5 

Getxo ES017-BIZ-IBA-03 

Fadura tartea 2017 4,5 

Errekagane tartea 2016 14,5 

Etxezuri-Larrañazubi tartea 2012 3,2 

Zalla-
Gueñes ES017-BIZ-6-1 

Cadagua ibaiak Mimetiz herritik (Zalla, Bizkaia) 
pasatzean sortzen dituen uholdeen aurka 
babesteko proiektua 

2020 4,3 

Sondika-
Erandio 

ES017-BIZ-IBA-05 
Asua ibaia Industrias Alba eta Sangroniz zubiaren 
artean bideratzeko proiektua, Sondika udalerrian 

2019 2,9 

Urumea-1 ES017-GIP-17-1 Karabel zubia ordezkatzea, Hernanin 2015 2,7 

Urumea-2 ES017-GIP-URU-01 
Urumea ibaiaren 1. fasea Donostiako Martutene 
auzotik igarotzean 

2017 19,0 

Villabona ES017-GIP-15-1 
2. faseko 1. Banakatua: Oria ibaia Villabona-Zizurkil 
herrian 

2016 3,3 

Zarautz ES017-GIP-ORI-01 
Olaa eta Iñurritza erreken uholdeen aurkako 
defentsa eta ingurumena leheneratzea Zarautzen 

2020 4,5 

32. taula.- 2016-2021 zikloan uholdeen aurkako defentsarako egindako proiektuak. 

Jarduketa horietako gehienek uholdearriskugarritasuna nabarmen murriztu dute, eta, beraz, 
baita lotutako arriskua ere. Eragin hori demarkazioaren arriskugarritasun- eta arrisku-mapek 
bigarren zikloan zehar egindako berrikuspenean eta eguneratzean izandako aldaketetan 
antzeman daiteke. Arriskuaren jaitsiera demarkazioaren arrisku globalaren murrizketan ere 
ikusten da, eta hori lortu da UAHEaren azalera handitu arren UAAEren berrikuspenean eta 
eguneratzean. 11.2. atalean, arriskua murriztea eragin duten jarduera nagusietako batzuk 
deskribatzen dira; 12.5.1. atalean, berriz, arriskuaren jaitsiera hori kuantifikatzen da, bai eta 
UAHEen karakterizazioan eta jarduketen lehenespenean duen eragina ere. 
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7. Uholde-arriskuko eremuetan kokatuta dauden elementuen erresilientzia hobetzea eta 
kalteberatasuna gutxitzea. 

638/2016 Errege Dekretuak aldaketa garrantzitsuak sartu zituen Jabari Publiko Hidraulikoaren 
Erregelamenduan (849/1986 Errege Dekretua), bereziki lehentasunezko fluxu gunearen 
barruko lurzoruaren erabileren mugak. 9 bis artikuluko 3. atalak, landa-lurzoruko 
lehentasunezko fluxu gunearen erabileren mugei buruzkoak, ezartzen du lehentasunezko 
fluxu guneko jarduketa orok erantzukizunpeko adierazpen bat izan beharko duela, eta bertan 
sustatzaileak argi eta garbi adierazi beharko duela dagoen arriskua eta kasuan aplikatu 
beharreko babes-neurriak ezagutzen eta bere gain hartzen dituela, eta informazio hori 
kaltetuei helarazteko konpromisoa hartzen duela. Bestalde, 9 ter artikuluko 2. atalean, lurzoru 
urbanizatuko oinarrizko egoeran dauden lurzoruetako lehentasunezko fluxu guneko obra eta 
eraikuntzei buruzkoan, ezartzen da sustatzaileak, aurreko puntuan eskatutakoaz gain, obrak 
hasi aurretik, Jabetza Erregistroaren ziurtagiria eduki behar duela, eraikina lehentasunezko 
fluxu gunean dagoela adierazten duen erregistro-oharra dagoela egiaztatzeko. Azkenik, 9 ter 
artikuluko 3. paragrafoan ezartzen denez, administrazio eskudunek kalteberatasuna eta 
autobabesa murrizteko neurriak hartzea sustatuko dute lehentasunezko fluxu gunearen 
barruan lehendik dauden eraikin berrietan. Demarkazioaren Plan Hidrologikoaren araudiak 
(1/2016 Errege Dekretua) neurri horiek 40. artikuluaren 3. zenbakian osatzen ditu. Bertan 
ezartzen denez, lehentasunezko fluxu gunean eraikitzeko edo birgaitzeko ematen diren 
baimenen berri emango zaio Jabetza Erregistroari, finkaren gaineko jabariaren baldintza gisa 
inskriba ditzan. 

Aurreko paragrafoan deskribatutako xedapen guztien helburua da lehentasunezko fluxu 
guneko garapen berrien titularrek uholde-arriskuari dagokionez jabetzaren egoera ezagutzen 
dutela bermatzea. Neurri horren bidez, autobabeserako neurriak hartzea eta uholdeen aurrean 
erresilientzia areagotzea sustatzen da. 

Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduak eta Plan Hidrologikoaren araudiak, halaber, 
hiri-eremuen erresilientzia handitzen laguntzen dute, lehentasunezko fluxu gunean eta, oro 
har, uholde-arriskuko eremuan garapen berriak egiteko baldintzak ezarriz. Xedapen horiek 
antzekoak dira bi araudietan, eta zenbait baldintza tekniko ezartzen dituzte garapen berriak 
eta lurraren uholde-arriskua bateragarri egiteko. Ildo horretan, bizitegi-erabilera berri guztiak 
500 urteko errepikatze-denborako uraldiko ur-lamina baino kota handiagoan jartzeko 
eskakizuna nabarmentzen da, edo lurpeko garajeetan eta sotoetan uraldi horretarako 
estankotasuna bermatzeko beharra. Gainera, arau horietako xedapenek ezartzen dute 
erabilera berriek ez dutela nabarmen okertu behar aldameneko eremuen uholde-arriskua, eta 
hori azterketa hidrauliko espezifiko baten bidez egiaztatu behar da. Azken batean, baldintza 
tekniko horiek guztiek uholdeen aurrean erresilienteagoak diren hiri-ereduak garatzen 
laguntzen dute. 

Azkenik, 2016-2021 zikloan, uholde-arriskura egokitzeko zenbait gida tekniko argitaratu 
dira. Gida horiek Uraren Zuzendaritza Nagusiaren eta Aseguruen Konpentsazioko 
Partzuergoaren arteko lankidetzaren emaitza dira, eta urpean gera daitezkeen eremuetan 
dauden elementu kalteberen kalteak saihestu edo minimizatzeko aukera ematen duten 
egokitzapen-estrategiak eta -teknikak zehazten dituzte: 

 Uholdeen aurreko eraikinen kalteberatasuna murrizteko gida. 
 Uholde-arriskuko eremuetan eraikinak eraikitzeko eta birgaitzeko gomendioak. 
 Hiriguneek uholde-arriskuaren aurrean duten erresilientzia ebaluatzea: sareak, hiri-

sistemak eta beste azpiegitura batzuk. 
 Nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategiak uholde-arriskura egokitzea. 
 Drainatze jasangarriko hiri-sistemak. 
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8. Ur-masen egoera ona hobetzen edo mantentzen laguntzea, haien baldintza 
hidromorfologikoak hobetuz. 

UAKPren eta demarkazioko Plan Hidrologikoaren arteko koordinazioaren ondorioz, bi 
planetako neurrien programetako jarduketek helburu komunak bilatzen dituzte. Uholde-
arriskua kudeatzeko neurriei buruz UAKPk egiten duen planteamendua Plan Hidrologikoaren 
ingurumen-irizpide eta -helburuen azterketan oinarritzen da (2016-2021 UAKPren 6. 
kapitulua). 

UAKPren prebentzio-neurriek, bereziki uholde-arriskuko eremuan lurzoruaren erabilerei 
buruzko araudia aplikatzeak, arriskua areagotzea ekiditeaz gain, ur-masen ertzen egoera 
naturala babesten lagundu dute. 

2016-2021 zikloan ibaibideak leheneratzeko eta mantentzeko garatu diren programek ere 
lagundu dute ur-masen egoera ekologikoa hobetzen. Programa honetan sartutako jarduketek 
eremu txiki samarrak hartzen dituzten arren, oso banaketa geografiko zabala dute, eta horrek 
lurraldean ondo banatutako hobekuntza eragiten du. Alde horretatik, merezi du nabarmentzea 
azken urteotan presa txikiak iragazkortzeko egin diren jarduerak, bai egitura horiek erabat 
edo partzialki kenduz, bai arrain-faunarentzako eskalak eraikiz. 

Uholdeetatik babesteko UAKPren egiturazko jarduketen helburu nagusia arriskua murriztea 
bada ere, kasu askotan ur-masen hobekuntza ekologiko nabarmena ahalbidetu dute, batez 
ere ibai-eremua leheneratzeko eta oztopoak kentzeko. Alde horretatik, hauek izan dira 
lortutako hobekuntza nagusiak: 

 Ibai-eremua handitu da, uraldiak igarotzeko bigarren mailako ibaibideak eta ordezko 
bideak sortuz edo leheneratuz, ibai-sistemei askatasun handiagoa eta habitat berriak 
emanez. 

 Ibaibidean oztopoak kendu edo ordeztu dira (batez ere zubiak eta presa txikiak), 
uholdeak larriagotzeaz gain, ur-masen degradazio morfologikoaren iturri ere baziren. 

 Uholdeetatik babesteko proiektu guztiek ibaiertzeko landaredia leheneratzea barne 
hartzen dute. 

11.2 Neurriak ezartzean egindako aurrerapena 

Jarraian, lehen zikloko UAKPean ezarritako edo gauzatzen ari diren neurri nagusiak 
deskribatuko dira labur-labur, arriskuaren kudeaketa-zikloaren fasearen arabera:  

Prebentzioa 

 Abenduaren 9ko 638/2016 Errege Dekretua onestea, besteak beste Jabari Publiko 
Hidraulikoaren Erregelamendua (JPHE) aldatzen duena. Erregelamendu horretan, 
uholde-arriskuguneetako erabilerei mugak ezartzen zaizkie, bai eta pertsonen eta 
ondasunen zaurgarritasuna murrizteko irizpideak ere. Neurri berri horiek hedatzeko, 
MITERDen webgunean atal berri bat sortu da, uholde-arriskuko eremuetako lurzoru-
erabilerei buruzkoa, bai eta araudi horren ezaugarri nagusiak laburbiltzen dituen 
informazio-liburuxka bat eta gai horietan Jabari Publiko Hidraulikoaren 
Erregelamendua aplikatzen laguntzeko gida bat ere, Uraren Zuzendaritza Nagusiaren 
jarraibide gisa onartua. 

 Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eta Uraren Euskal Agentziaren ohiko 
jardueraren zati gisa, lurraldearen antolamenduarekin lotutako neurriak garatzen ari 
dira, hala nola Uren Legearen testu bateginaren 25.4 artikuluak ezartzen dituen 
hirigintza-txostenak egitea. UAKP ezartzeko lehen zikloan, Kantauriko Konfederazio 
Hidrografikoak 359 hirigintza-txosten egin ditu, eta Uraren Euskal Agentziak, berriz, 
384. Bestalde, Kostaren eta Itsasoaren Jasangarritasunerako Zuzendaritza Nagusiak 
114 txosten egin ditu.  



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 174 

 

 Ziklo honetan, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak 
ubideak mantentzeko eta leheneratzeko programak gauzatu dituzte. 

 Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak, bakoitzak bere 
eskumen-eremuaren barruan, uholde-arriskuko eremuan lurzoruaren erabilerak 
mugatzeko araudia aplikatu dute, demarkazioko Plan Hidrologikoaren berezko araudia 
eta Estatuko (JPHE) eta autonomia-erkidegoko (EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko 
Lurralde Plan Sektoriala) beste arau osagarri batzuk barne. 

 UAAE eta demarkazioko ARUAM berrikusi eta eguneratu dira. 

 UAHEan dagoen udalerria, Hiri Antolamenduko Plan Orokorra edo hirigintza-arauak 
eguneratu dituena eta plangintza Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legera 
egokitu duena. 

Udalerriak Txostena Egokitzapena 
Behin 
betiko 

onespena 

Arama HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BERR. BAI 2016/10/18 

Ea HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BERR. BAI 2015/11/23 

Ermua HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BAI 2015/2/25 

Ibarra HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BAI 2018/2/20 

Irun HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BERR. BAI 2015/1/28 

Mallabia HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BERR. BAI 2016/2/6 

Oiartzun HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BAI 2015/3/25 

Olaberria HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BAI 2015/5/19 

Sondika HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BERR. BAI 2016/7/20 

Soraluze HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BAI 2016/11/22 

Trapagaran HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BAI 2015/3/26 

Zaldibar ARAU SUBSIDIARIOAK b) mota BAI 2020/4/20 

Zaldibia ARAU SUBSIDIARIOAK b) eredua BAI 2018/11/12 

Zaratamo HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA BAI 2016/2/5 

33. taula.- UAHEan dauden udalerriak, HAPOan edo EAEko arau subsidiarioetan eguneratuta. 

 Uholde Arriskugarritasuneko Guneen Kartografiaren Sistema Nazionalaren (UGKSN) 
eta haren bisore kartografikoaren edukiak hobetzea, eta autonomia-erkidegoetako eta 
beste administrazio eskudun batzuetako lurralde-informazioarekin koordinatzea. 
UGKSNean bigarren zikloko arrisku- eta arriskugarritasun-mapa eguneratuak 
kontsulta daitezke, baita urpean gera daitezkeen eremuak eta ibai-eremuaren 
zonakatzea ere, Uren Legeari, lehentasunezko fluxu guneari, jabari publiko 
hidraulikoari eta hari lotutako babes-eremuei eta urpean gera daitekeen eremuari 
jarraiki. Bigarren zikloan, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan, 585 km 
inguruko eremuaren kartografia berria egin da.  

 UGKSNerako egindako uholde-arriskugarritasunaren eta -arriskuaren mapen lagin 
baten gainean, kalitate-kontrol bat egiten ari da etengabe, oinarrizko informazio 
kartografikoa, informazio hidrologikoa, hidraulikoa, geomorfologia eta urpean gera 
daitezkeen eremuak mugatzeko lanak ebaluatuz. Halaber, uholde-arriskuaren mapak 
egiteko metodologia eguneratu da, uholde batek kaltetutako biztanleei buruzko 
informazioa hobetzeko, bai eta puntu kalteberak identifikatzeko ere, babes zibileko 
agintaritzekin lankidetzan. Informazio hori funtsezkoa da beren zereginak garatzeko. 

 Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Uraren Euskal Agentziak 0,38 eta 5,6 
milioi euro inbertitu dituzte, hurrenez hurren, hirikoak ez diren zatietan ibaibideak 
mantentzeko eta kontserbatzeko.  
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 Lan horiek hobeto egiteko, bai jardueren kalitate teknikoaren eta funtzionaltasunaren 
ikuspegitik, bai aplikatu beharreko araudiaren ikuspegitik, eta bai administrazioen 
eskumenak mugatzeko, 2019ko azaroan ibaibideak kontserbatzeko, mantentzeko eta 
hobetzeko jarduketetako jardunbide egokien gida argitaratu zen. Geroago, 2020ko 
uztailaren 8an, Ingurumeneko Estatu-idazkariaren (SEMA) Instrukzioa onartu zen, 
Konfederazio Hidrografikoen lurralde-eremuan jabari publiko hidraulikoko ibaibideak 
kontserbatzeko, babesteko eta leheneratzeko jarduketak garatzeko. Instrukzio horrek 
Ministerioak garatu beharreko obretarako ekintza-esparrua ezartzen du, eta 
administrazio publiko bakoitzaren eskumenak identifikatzen ditu, jarduten den 
tartearen arabera, bai eta ibaibideen ondorengo berreskuratze-jarduerak eta 
kontserbazio-jarduerak ere. 

 Kostaren eta Itsasoaren Zuzendaritza Nagusiak urtean 0,63 milioi euro inbertitu ditu 
demarkazioan, itsas-lehorreko jabari publikoa osatzen duten elementuen babesa eta 
kontserbazioa lortzeko eta horien irisgarritasuna bermatzeko. 

 2019ko azaroan, nekazaritza-, industria- eta hiri-eremuetako instalazio, zerbitzu edo 
ondasunen tipologia desberdinetan uholde-arriskura egokitzeko gida teknikoen 
bilduma argitaratu zen, eta inplikatutako sektoreen lankidetzarekin egin dira. Lau gida 
dira, Uholdeen aurrean Eraikinen urritasuna murrizteari buruzko Gidaren, jarraipena. 
Gida hori Uraren Zuzendaritza Nagusiaren eta Aseguruen Konpentsazioko 
Partzuergoaren (AKP) arteko hitzarmenaren esparruan egin zen, eta 2017ko uztailean 
argitaratu zen. Gidaren bidez, gainera, herritarren artean arriskuaren pertzepzioa 
areagotu eta autobabeserako estrategiak hobetu nahi dira. Hemen daude eskuragarri: 
MITECOren webguneko uholde-arriskura egokitzeko atala. 

 

 
108. irudia.- Uholde-arriskura egokitzeko Giden azala. 

 2020ko uztailean, uholde-arriskura egokitzeko eta uholde-arriskuaren kontzientzia 
sustatzeko programa pilotuak garatzeko zerbitzu-kontratua hasi zen hainbat sektore 
ekonomikotan: nekazaritza eta abeltzaintza, instalazioak eta industriak, eta hiri-
eraikinak eta -ekipamenduak. Besteak beste, 30 egokitzapen-proiektu idatzi dira, 
Espainiako lurralde osoan. 
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 Eguneko gehieneko prezipitazioen eta gehieneko intentsitateen mapak eguneratzen 
ari dira denbora-tarte desberdinetan, bai eta erregimen naturaleko berehalako 
gehieneko emarien geruzak eguneratzen ere, CEDEXen Azterketa Hidrografikoen 
Zentroarekin (CEH) lankidetzan. Era berean, ur-jariatze atalase-mapa eta CauMax 
aplikazioa eguneratu dira, QGIS programan bistaratzeko. 

 Iber modelizazio hidrologiko eta hidraulikorako tresna matematikoa hobetzeko 
helburuarekin Iber 3.0 bertsio berria argitaratu da, sortzaileekin, Kataluniako 
Unibertsitate Politeknikoarekin, Coruñako Unibertsitatearekin eta CEDEXeko 
CEHrekin lankidetzan. Funtzionaltasun berriak ezarri dira: lurpeko drainatze-sareetako 
fluxuaren simulazioa gainazaleko fluxuarekin integratzea, hidrologiako modulua 
hobetzea Iber eredu hidrologiko banatu gisa erabili ahal izateko, isurketa bidezko 
hegalen higadura-modulua sortzea, sedimentuen garraio-modulua hobetzea 
granulometria ez-uniformea txertatuz, interfazea eguneratzea eta konputazio-
denboren eraginkortasuna hobetzea.  

 Klima-aldaketak uholde-arriskuen kudeaketan izan ditzakeen ondorioak aztertzea, 
CSICekin, Valentziako Unibertsitate Politeknikoarekin, Kantabriako Unibertsitatearekin 
eta Madrilgo Unibertsitate Politeknikoarekin lankidetzan. Uholde-arriskuaren atariko 
ebaluazioaren berrikuspenean klima-aldaketaren ondorioak kontuan hartzeko 
metodologia bat landu da, eta zabaldu eta sakondu egin da UAKPk berrikusteko, 
CEDEXekin lankidetzan. Gainera, 2019ko irailean, “Uholdeak eta klima-aldaketa. 
Uholdeei buruzko Zuzentarauaren lehen zikloko Europa mailako azterlanak eta 
esperientziak” azterlana argitaratu zen. Lan horiek eskuragarri daude MITERDen 
webguneko klima-aldaketaren eta uholdeen atalean eta UAKPeko dokumentu honen 
6. atalean daude jasota. 

 Euri-uholdeek Espainian duten eraginari buruzko azterlan orokor bat egin zen, eta, 
horren amaieran, metodologia bat egin zen 2018an UAAEren berrikuspenean euri-
uholdeak kontuan hartzeko, Europako Batzordeak zentzu horretan egindako 
eskakizunari erantzuteko. 

 I+G+b eta uholdeei buruzko edukien ezarpenean aurrera egin da, eta, 2017ko 
ekainean I+G+b taldea sortu ondoren, MITERDeko Uraren Zuzendaritza Nagusiak 
(UZN) arlo horretako ekimenak babesten eta jardunaldiak antolatzen jarraitu du. 
Jardunaldi horietan, arlo horretan adituak diren teknikariak biltzen dira, hainbat 
arlotakoak: administrazio publikoak, ikerketa-zentroak eta unibertsitateak, enpresak 
eta erakunde pribatuak edo publikoak, oro har. 

 Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak hainbat dibulgazio-liburuxka egin ditu 
UAKPen ziklo honetan: 

o Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren azalpen-liburuxka, erakundearen 
eremuari eta antolamenduari eta funtzio nagusiei buruzko informazioa ematen 
duena.  
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109. irudia.- Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren azalpen-liburuxka 

o Uholde-arriskuguneetako erabileren mugak azaltzen dituen liburuxka, Uren 
Araudiaren ondoriozko erabileren mugei buruzko informazioarekin. 

 
110. irudia.- Uholde-arriskuguneetako erabileren mugen azalpen-liburuxka 

 2020an, KKHa “Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren informazio sistema 
automatikoa egokitzea eta doitzea, ustiatzea eta mantentzea” pleguko lanak egiten 
hasi zen; Kantauri Ekialdeko demarkazio hidrografikoaren erkidego arteko eremua 
barne hartzen du. 

 EAEn, etengabe egin dira UHATE, Uraren Euskal Agentziaren alerta 
hidrometeorologikoko sistema, mantentzeko eta hobetzeko lanak. Lan horien barruan 
sartzen dira kontrol-puntuen instrumentazioa, serie historikoen tratamendua eta eredu 
hidrologiko berrien elaborazioa. 

Babesa 

 Ziklo honetan zehar, Uraren Euskal Agentziak uholdeen aurkako hainbat babes-
proiektu gauzatu ditu, eta proiektu horiek lagundu dute bai sistemak uholdeak 
xurgatzeko eta uraldia txikitzeko duen ahalmena handitzen, bai ur-masen egoera ona 
hobetzen edo mantentzen. 11.1 atalean jarduera horien zerrenda osoa eskaintzen da. 
(32. taula). Jarraian, arriskugarritasuna eta, beraz, arriskua murrizteari dagokionez 
eragin handiena izan duten obrak deskribatzen dira: 

 ES017-BIZ-IBA-03 UAHEa (Getxo): Azken urteotan, “Getxon Gobela ibaiaren 
hobekuntza hidraulikorako jarduketa-proiektua” osatzen duten faseak gauzatu dira. 
Proiektu horrek Getxoko eremu kalteberenetan uholde-arriskua nabarmen 
murriztea lortu du. 
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111. irudia.- Getxoko Gobela ibaia babesteko obrek uholde-arriskugarritasunean eragindako aldaketak. 

 ES017-GIP-17-1 UAHEa (Hernani): 2014an, Karabel zubi zaharraren ordez sekzio 
handiagoko zubi bat jarri zen, eta, horri esker, ur-laminaren altuera murriztu zen 
uraldietan. Bestalde, Hernaniko udal-mugarteko auzo horren urbanizazio-obren 
esparruan, etxebizitza-multzo bat babestu da, perimetro-defentsa baten bidez. 

 ES017-GIP-URU-01 UAHEa (Astigarraga eta Donostia): 2017an amaitu ziren 
"Urumea ibaiaren uholdeen aurkako defentsa-proiektu aldatua, Donostiako 
Martutene auzoan. 1. fasearen banakapena". Gainera, Urumea ibaiaren azken zati 
hori hidraulikoki egokitzeko beste obra batzuk egin dira, hala nola Astigarragako 
Ibai Parkea eta Lorategi Hiriko zubia ordeztea. Horren guztiaren ondorioz, 
Martutene auzoa uholde-arriskuko eremutik kanpo geratu da, eta Astigarragako 
hirigunean eta industrialdean uholde-arriskua nabarmen murriztu da. 2021ean 
amaitu ziren defentsa-proiektu honen 2. faseko obrak. 

 

112. irudia.- Martutenen (Donostia) Urumea ibaian egindako babes-obrek uholde-arriskuan eragindako aldaketak. 
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 ES017-15-1 UAHEa (Villabona): 2016an, Uraren Euskal Agentziak Villabona-
Zizurkilen Oria ibaiaren uholdeen aurka babesteko obren bigarren fasea amaitu 
zuen. Proiektu horren barruan sartu ziren Zubimusu zubiaren sekzioa handitzea 
eta Oria ibaiaren ahalmen hidraulikoa hobetu duten beste jarduketa batzuk. 

 ES017-BIZ-6-1 UAHEa (Zalla - Güeñes): 2020an amaitu da “Cadagua ibaiak 
Mimetiz herritik (Zalla, Bizkaia) pasatzean sortzen dituen uholdeen aurka 
babesteko proiektua”. Proiektu horri esker, Mimetiz nukleoaren uholde-arriskua 
murriztu ahal izan da, Kantauri EDHn arrisku-eremu nagusietako bat baitzen. 
 

 

113. irudia.- ES017-BIZ-6-1 UAHEaren uholde-arriskuaren aldaketa, azkeneko babes-obren ostean. 

 

114. irudia.- Ur-masa baten egoera hobetzen laguntzen duen uholdeetatik babesteko proiektuaren adibidea: Cadagua 
ibaia babesteko proiektua Mimetizen (Bizkaia). Goiko aireko argazkiak Cadagua ibaia erakusten du 1956an; ibaiertzeko 

eremu zabal bat mantentzen zuen, eta, beranduago, betegarri antropikoengatik bere funtzioa galduko zuen. Beheko 
irudian, proiektuaren oinplano orokorra ageri da; horrek ahalmen handiagoa ematen dio Cadagua ibaiaren ibaibideari, 

eta lehengo erribera berreskuratzen du. 

 ES017-BIZ-12-1 UAHEa (Basauri): 2017an amaitu zen "Nerbioi-Ibaizabal ibaia 
bideratzeko proiektuaren" 2. fasea, Urbi-Bengoetxe tarteari dagokiona. Proiektu 
hau gauzatuta, nabarmen murriztu da Ibaizabal ibaiaren zati horren uholde-
arriskua, eta, horrela, proiektuaren 1. fasearekin (Bolueta-Urbi zatia) lortutako 
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babesa osatu da. UAKPren berrikuspen hau onartzeko unean, proiektu honen 3. 
fasea amaitzen ari da, Bengoetxeko zubitik aurrera jarduketak luzatzen dituena. 

 ES017-GIP-BID-01 UAHEa (Irun – Hondarribia): 2019an amaitu zen "Irungo 
Ikastolaren Eremuan, Hondarribiko udalerrian, Jaizubia errekaren uholdeen 
aurkako defentsa-proiektua". Proiektu honen eraginpeko tartea nahiko txikia bada 
ere, gauzatutako jarduketei esker, bigarren hezkuntzako ikastetxe bat 100 urteko 
errepikatze-denborako uholdeetatik babestu ahal izan da, eta, beraz, eragin handia 
izan du arriskuaren murrizketan. 
 

– Uholdeen aurkako babes-neurri eraginkor bat urtegiak kudeatzea da, uraldien 
laminazioa errazteko. 2013ko urrian, Uraren Euskal Agentziaren ebazpen baten 
bidez, 221.0 kota ezarri zen Ibaiederreko urtegiaren (Urola ibaiaren arroa) gehieneko 
ustiapen-maila gisa. Kota hori finkatzearen helburua 1 Hm3-ko gordekina sortzea da, 
uholdeak laminatzeko. Efektu laminatzaile hori ez zen islatu lehen zikloko 
arriskugarritasun-mapetan, ebazpena kontsulta publikoko prozesuan eman zelako. 
UAKPk bere neurrien programaren barruan sartzen du Ibaiederreko urtegia uraldietan 
arautzea. UAKP egiteko egindako azterlan teknikoen arabera, azpiegitura horrek 
laminatzeko duen gaitasuna esanguratsua da, bai Ibaieder ibaian, bai Urola ibaian, 
elkargunetik behera. Azpeitiko UAHEan, adibidez, 100 urteko errepikatze-denborako 
uholdeari dagokion erregimeneko emaria % 19 murriztu da erregimen naturaleko 
balioarekin alderatuta. Eragin hori arriskugarritasunaren eta uholde-arriskuaren mapak 
eguneratzean islatu da; zehazki, ES017-GIP-URO-01 (Urrestilla) eta ES017-GIP-
URO-02 UAHEen (Azpeitia) kartografian. 

 Itsasertza leheneratzeari dagokionez, kostaldeko zerrenda eta itsasertza 
leheneratzeko 2 proiektu egin dira. 

 Uholdeen aurkako defentsa-obra guztien inbentarioa egiten ari dira estatu-mailan, 
horien funtzionaltasuna eta klima-aldaketaren agertokien araberako segurtasun-mailak 
aztertzeko, bai eta hidromorfologian duten eragina ere. Kantauri Ekialdeko 
Demarkazioaren eremuan luzetarako 960 babes-lan identifikatu dira, guztira 264 km-
koak. Inbentario horren osagarri, defentsa-azpiegitura mota hori kudeatzeko eskuliburu 
tekniko bat idazten ari dira. 

 Zeharkako drainatze nahikorik ez duten tarteak aztertzea, UAAEren berrikuspen-
pleguen eta mapen barruan. Guztira, zeharkako 103 drainatze-azpiegitura inbentariatu 
dira Burgosko eta Nafarroako Kantauri EDHko UAHEetan; horietatik 26 arrisku-maila 
oso handiarekin katalogatu dira, eta 9 arrisku-maila handiarekin. EAEko UAHEetan 
ehun urteko uraldirako drainatze-ahalmen nahikorik ez duten 176 egitura identifikatu 
dira. Horietatik 21-i lehentasuna eman zaie, kritikotzat hartu direlako, eta 2022-2027 
plangintza-ziklo honetan jarduketak egitea aurreikusten da. Egindako lanen laburpen 
bat erantsi da dagokion eranskinean, eta fitxa bat erantsi da arrisku oso handia duten 
azpiegitura katalogatu bakoitzerako. Fitxa horietan, kokapenari, neurriei eta 
funtzionamendu hidraulikoari buruzko datu nagusiak jaso dira, bai eta egituraren 
argazkia, kokapen-planoa eta ingurunearen ortoargazkia ere. 

 2016ko otsailean, Sustapen Ministerioak Errepideen Instrukzioko gainazaleko 
drainatzeari buruzko 5.2 - IC araua eguneratzea onartu zuen, otsailaren 15eko 
FOM/298/2016 Agindua, azpiegitura linealen drainatzea hobetzeko neurrietako bat 
dena. 

 UAKPetan eta arroko plan hidrologikoetan jasotako uholdeetatik babesteko egiturazko 
obren bideragarritasunari eta lehentasunari buruzko azterlanak egitea (hala nola 
ubideratze berriak edo uraldiei eusteko presak), bigarren zikloko planetan sartzeko. 
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Horren bidez, ziurtasun osoa izan nahi da horrelako azpiegiturak, ingurumenean duten 
eraginagatik eta kostu ekonomiko eta sozial handiagatik, beren beharra guztiz 
justifikatuta dagoenean eta inplikatutako sektore guztien artean adostasun orokorra 
dagoenean soilik gauzatuko direla, eta, gainera, Europako araudi osoa betetzen dela 
bermatuko dela. 

Prestaketa 

 Uholde-arriskuaren eta biztanleriaren autobabes-estrategien pertzepzioa areagotzeko 
helburuarekin, gizarte- eta ekonomia-eragileek prestakuntza-jardunaldi bat egin dute 
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan, uholde-arriskuari buruz 
kontzientziatzeko. Gainera, Interneten dagoen informazioa etengabe hobetzen ari da, 
bai MITERDren webgunean, bai KKHren eta URAren atarietan. Besteak beste, 
MITERDen webgunean XXI. mendeko uholde-arriskuei nola heldu azaltzen duen bideo 
bat dago, eta URAren webgunean, berriz, uholdeen fenomenoari eta arriskuaren 
kudeaketari buruzko infografiak. 

 Uholdeak eta uraldiak iragartzeko funtsezko oinarri gisa, KKHak ISAren (KKHko ISA) 
neurketa- eta alerta-sare hidrologikoen ohiko lanak egin ditu. Sare horrek 10 neurketa-
puntu ditu, eta urtean 0,27 milioi euro inbertitu dira sare horiek mantentzeko. 

 Uraren Euskal Agentziak EAEko neurketa- eta alerta-sistema hidrometeorologikoa 
mantentzeko eta hobetzeko lanekin jarraitu du. Lehen zikloan, estazioen komunikazioa 
hobetzea eta datu-serieen tratamendua hobetzea izan dira lan nagusiak. 

 EAEaren eremuan, Uraren Euskal Agentziaren eta Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei 
Aurre Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritzaren arteko hitzarmena garatu da. 
Hitzarmen honek jarduera-protokolo bat ezartzen du, URA EAEko Uholde-arriskuen 
aurkako Larrialdi Plan Bereziaren aktibazioan integratzen duena. URAk plan honetan 
duen parte-hartzea, funtsean, UHATEren ustiapenean oinarritzen da. UHATE 
erabakitzen laguntzeko sistema da, eta EAE osoan zabaltzen da. 

 Komunikazio eta alerta hidrologikoko protokoloak diseinatzen eta ezartzen ari gara, 
larrialdiaren kudeaketan parte hartzen duten erakunde guztiekin lankidetzan, abisu 
hidrologiko komunak eta babes zibileko agintariek homologatutakoak ezartzeko. 

2020an, KKHa “Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoaren informazio sistema 
automatikoa egokitzea eta doitzea, ustiatzea eta mantentzea” pleguko lanak egiten 
hasi zen; barne hartzen du Kantauri MDHa eta Kantauri EDHko erkidego arteko 
eremua. Estazioen tresneria eta obra zibila hobetzeaz gain, informazio sistema berri 
bat eta erabakitzen laguntzeko sistema bat garatu eta ezartzea hartzen ditu barne, 
baita piezometria-sarea integratzea eta sestra-estazio berriak eta urtegi eta uren 
kalitateko estazio berriak egitea ere. 

 Estatuko Meteorologia Agentzia (AEMet), alerta meteorologikoko sistemak hobetzeko 
bere eskumeneko neurrien barruan, lanean ari da Meteoalerta Plana garatzeko, beste 
erakunde batzuekin koordinatzeko eta iragarpenak eta alertak hobeto zabaltzeko eta 
hedatzeko. 

 Uholde-arriskuari aurre egiteko Nafarroako Foru Erkidegoko eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko babes zibileko plan bereziak eguneratu egin dira, demarkazioko UAKPean 
xedatutakoa txertatzeko. UAKPren lehen ziklo honetan, Nafarroako babes zibilak 3 
tokiko jarduketa-plan egin ditu. 

 Estatuan, aldian-aldian egiten dira arriskuko eskualdeetako eta estatuko planen 
simulazioak eta aktibazio-ariketak, hala nola UMEren uholdeen simulazioa Kantabrian 
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2017an, Murtziako Eskualdea 18 baterako ariketa konbinatua, EU Riwaterex uholdeen 
simulazioa 2018an (babes zibileko Mekanismo Europarraren esparruan) edo 
Aragoikoa 2019an. Hori guztia babes zibileko agintaritzekin, Larrialdietarako Unitate 
Militarrarekin (UME) eta larrialdia eta uholde-arriskua kudeatzeko eskumena duten 
erakundeekin lankidetzan.  

Leheneratzea eta ebaluazioa 

 Uholdeek eragindako kalteen konponketari aurre egiteko, Uraren Zuzendaritza 
Nagusiak eta Kostaren eta Itsasoaren Zuzendaritza Nagusiak aurrekontu-partidak 
prestatu ohi dituzte larrialdiko obrak egiteko, hala nola kaltetutako azpiegiturak 
konpontzeko, oinarrizko osasun- eta ingurumen-azpiegiturak barne. Kostaren 
Zuzendaritza Nagusiak larrialdiko obra bat egin zuen 2017an, eta beste bat 2019an 
(30.000 €-ko balioarekin). 

 Babes zibileko erakundeek laguntza osoa ematen diete etengabe biztanleei, uholde-
gertaera baten aurreko berreskuratze-arloan, kaltetutako biztanleen osasuna 
babesteko ekintzak barne hartzen dituzten babes zibileko Planen bidez. Laguntza 
medikoa eta psikologikoa bermatzen dute, bai eta finantzarioa eta legala ere, laguntzen 
eta dirulaguntzen bidez, kalteak konpontzen lagunduz. Halaber, eraginpeko biztanleria 
aldi baterako birkokatzea aurreikusten da, arriskuan dauden pertsonen ebakuazio 
azkarra eta haien oinarrizko premiak asetzea bermatuz. 

 Uholde-gertaera bakoitzaren ondoren, Uraren Euskal Agentziak ikasitako ikasgaien 
ebaluazio-, analisi- eta diagnostiko-txosten bat egiten du. 

 Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoak (AKP) lan handia egiten du berreskuratze-
fasean, aseguratutako ondasunak dituzten kaltetutakoei kalte-ordainak ordaintzen 
baitizkie. Batez beste, 215 milioi euro ordaintzen ditu urtean (2008-2019 aldian).  

 

115. irudia.- Kantauri Ekialdeko arroan uholdeek eragindako kalteengatiko kalte-ordainak (milioi eurotan). AKPren datuak 

Gainera, lankidetza-hitzarmen espezifiko bat sinatu zen Uraren Zuzendaritza 
Nagusiaren eta AKParen artean, uholde-arriskua prebenitzeko eta arintzeko neurriak 
garatzeko. Neurri horiek UAKPetan sartuta zeuden, eta gida bat argitaratu zen eta 
dibulgazio-jardunaldi batzuk egin ziren. Horrez gain, AKPak beste jarduera gehigarri 
batzuk ere egiten ditu, hala nola asegurua sustatzea, ezohiko arriskuen estaldura 
automobil-parke osora hedatzea 2017ko uztailean egindako nahitaezko 
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aseguruarekin, automobilentzako tarifaren murrizketarekin batera, eta kalteak 
zenbatesteko eta hainbat azterlanetan aplikatzeko eskuragarri duten informazioa 
ematen du.  

 Bestalde, Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundea (ENESA) bere eskumeneko 
neurriak betearazten ari da nekazaritzako aseguruen arloan. Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikadura Ministerioak, ENESAren bidez, gutxi gorabehera 230 milioi euroko 
dirulaguntza ematen die nekazaritza- eta abeltzaintza-aseguruen poliza batzuei, 
nekazaritza- eta abeltzain-aseguruen bidez kalte-ordainak jaso ditzaten 
Agroseguroren bidez, uholde-gertaeren ondoren. Azken urteotan, Nekazaritzako 
Aseguru Planek eutsi egin diote nekazaritza-asegurua harpidetzeko dirulaguntzaren 
mailari, estaldurak hobetzeari eta prezioa murrizteari. Gainera, ENESAk 
aseguramenduaren eta informazioaren sustapena sustatzen du bere webgunearen 
bidez (2018an berritu zen, eskainitako informazioa hobetzeko eta ikusgarritasun 
handiagoa emateko), sare sozialen bidez eta dibulgazio-jardunaldietan parte hartuz.  

 UZNak bi txosten pilotu egin ditu ikasitako ikasgaiak ebaluatzeko, aztertzeko eta 
diagnostikatzeko. 

 UZNak eta Kostaren eta Itsasoaren Zuzendaritza Nagusiak aurrekontu-partidak 
prestatu dituzte 2019ko kalteak konpontzeko beharrezkoak diren larrialdiko obrak 
egiteko. 

 UZNaren eta Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoaren arteko lankidetzarekin 
jarraitu da, uholde-arriskua prebenitzeko eta arintzeko neurriak garatzeko. 
Horretarako, batetik, dibulgazio- eta prestakuntza-jardunaldiak egin dira, eta, bestetik, 
informazioa trukatu da. 

 Nekazaritzako Aseguruen Estatuko Erakundeak (ENESA) aseguramendua sustatzeko 
neurriak hartu ditu, uholdeen aurreko berreskuratze-neurri gisa. 

 UZNaren eta Larrialdietarako Unitate Militarraren (UME) arteko lankidetzarekin jarraitu 
da, uholde-arriskuen kudeaketaren arloko prestakuntza-programa espezifikoak 
garatzeko eta arriskuen estatuko planak aktibatzeko simulakroak egiteko. 

 2016-2021 zikloan izandako uholde-gertaera nagusien ekitaldi osteko txostenak egin 
dira, demarkazioaren eremuan ezarritako alerta hidrologikoko sistemen iragarpen-
gaitasuna aztertzeko. Uraren Euskal Agentziak 6 txosten egin ditu urtean, UHATEren 
funtzionamendua ardatz hartuta. 

11.3 Gauzatu ez diren aurreikusitako neurrien deskribapena eta 
azalpena 

Lehen zikloko UAKPean jasotako neurri batzuk ez dira gauzatu orain arte (ezarpenaren lehen 
zikloaren amaiera), eta ez dira hasi izapidetzen edo ezartzen, hainbat inguruabar eta 
arrazoirengatik.  

UAKPeko hasi gabeko neurriak arriskuaren kudeaketaren eremuaren arabera deskribatzen 
dira jarraian: 

Prebentzioa 

 Lurraldea antolatzeko eta hirigintzako neurrietan ez da hasi eremu horretako araudi 
autonomikoa egokitzen, ez eta toki-erakundeetan hirigintza-plangintza egokitzen ere, 
UAKPetan eta arriskugarritasun- eta arrisku-mapetan ezarritakoaren arabera. Oro har, 
jarduera kalteberak birkokatzeko edo kentzeko neurriak ere ez dira hasi, eta ez da 
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prestakuntza- edo informazio-kanpaina espezifikorik egin lurraldearen antolamenduari 
eta uholde-arriskuaren kudeaketari dagokionez.  

Babesa 

 Basogintzaren leheneratze hidrologikoa eta nekazaritzaren antolamendu hidrologikoak 
gutxi gauzatu dira, eta ez da hasi administrazioen arteko koordinazioa hobetzen, ez 
eta proiektuak idazten, izapidetzen eta gauzatzen ere, bai horrelako jarduketak 
hasteko titulartasun publikoko lursailik ez dagoelako, bai autonomia-erkidegoetako 
administrazioek eta arroko erakundeek aurrekonturik ez dutelako. 

 Ez da hasi ibaiak leheneratzeko neurriei eta uholde-ibaibide eta -lautadetan ura 
naturalki atxikitzeko neurriei dagokien inolako proiekturik gauzatzen edo idazten. 

 Kostaldea eta itsasertza leheneratzeko neurrietan, kostaldeko demarkazioen 
eskumena baita, ez da hasi “Donostiako pasealeku Berriko drainatzea hobetzea” eta 
“Txingudiko estuarioko ekosistemen konektibitatea berreskuratzea eta hobetzea” 
izeneko proiektuak gauzatzen/idazten. Era berean, ez da kostaldea mantentzeko eta 
kontserbatzeko aurreikusitako programa gauzatu. 

 Ez dira idatzi edo eguneratu uraldietan urtegien ustiapena kudeatzeko arau guztiak 
(presen titularrei dagokie). 

 Uholdeetatik babesteko egiturazko neurriei dagokienez, hurrengo taulan lehen zikloko 
UAKPren neurrien programan sartu eta gauzatu ez diren proiektuak adierazten dira: 

JARDUERAREN 
KODEA 

JARDUERA ZEHATZA OHARRAK 

ES017_482  
Uholdeen aurkako babes 
neurri estrukturalak Lesakan 
(Nafarroa)  

Jarduera hori ezin izan da sartu UAKPren 
plangintzaren lehen zikloko aurrekontuetan. 

ES017_1063.1 

Uholde-arriskua Kudeatzeko 
Planetik (UAKP) eratorritako 
lehentasunezko beste ibai-
UAHE batzuetako egiturazko 
neurriak 

"Lehentasuna duten beste UAHEetako 
uholdeen aurkako babes proiektuaren 
garapen azterketa, ingurumen- eta 
ekonomia-bideragarritasun analisia eta 
zehaztapena (UAKP)" jarduera ezin izan da 
UAKPren plangintzaren lehen zikloko 
aurrekontuetan sartu. 

ES017_1294 
Uholdeen aurkako defentsa 
Tolosan: alde zaharra eta 
erdigunea 

Tarte horretarako aurreikusitako egiturazko 
jarduketen barruan ingurumen-inpaktu 
potentzial handia zuten esku-hartzeak 
zeuden aurreikusita Oria ibaiaren 
ibaibidean. Eragin horiek saihesteko eta ur-
masa horretan Plan Hidrologikoaren 
ingurumen-helburuekiko bateragarritasuna 
bermatzeko ibaiaren ingurumen-
balioak errespetatzen dituzten alternatibak 
garatzea erabaki da eta UAKPren 
berrikuspenean sartuko dira.  

ES017_1280  
 

Uholdeen aurkako defentsa 
Mungian: hirigunea  
 

Zati horretarako aurreikusitako egiturazko 
jarduketek eragin handia zuten, bereziki 
lehendik zeuden bi etxebizitza-eraikin 
eraisteko jarduketak. Horrelako jarduera 
batek gizartean dituen ondorioak kontuan 
hartuta, jarduteko aukera posibleak 
ebaluatzea erabaki da.  
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JARDUERAREN 
KODEA 

JARDUERA ZEHATZA OHARRAK 

ES017_1282  
Uholdeen aurkako defentsa 
Bergaran: GI-2632 
errepidearen zubia aldatzea  

Jarduera hori ezin izan da sartu 
plangintzaren lehen zikloko 
aurrekontuetan.  

ES017_1284  
Uholdeen aurkako defentsa 
Abadiñon (Traña-Matiena)  

Jarduera hori ezin izan da sartu 
plangintzaren lehen zikloko 
aurrekontuetan.  

ES017_1286  
Uholdeen aurkako defentsa 
Laudion: hirigunea 

Jarduera hori ezin izan da sartu 
plangintzaren lehen zikloko 
aurrekontuetan.  

ES017_1297  
Uholdeen aurkako defentsa 
Gernikan: hirigunea eta 
Txaporta industrialdea  

Plangintza-ziklo honetan, zenbait jarduketa 
puntual egin dira UAHE horren industria-
eremuan uholde-arriskua murrizteko. Hala 
ere UAHEtik ibaian behera dagoen hiri-
eremuan aurreikusitako jarduketak oraindik 
ez dira gauzatu, ibaibideko esku-hartzeek 
ingurumen-inpaktu potentzial handia 
baitzuten. Kontuan hartuta eremu 
hori Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren eta 
ingurumena babesteko beste figura 
batzuen eraginpean dagoela, alternatiben 
azterketa bat egitea erabaki da, ikuspegi 
integratzaile batekin, zeinetan uholdeak 
prebenitzeko aurreikusitako jarduketak 
ingurumen-helburuak lortzen laguntzeko 
hobetu daitezkeen ingurumen-alderdietara 
bideratuta egongo baitira. 

ES017_1297  
 

Uholdeen aurkako defentsa 
Azpeitian: hirigunea, Ibaieder 
eta Errezil ibaien eta Uribitarte 
auzoaren inguruneak 
 

Tarte horretarako aurreikusitako egiturazko 
jarduketek  ingurumen-inpaktu potentzial 
handia zuten ibaibideetako esku-hartzeak 
barne hartzen zituzten. Jarduketa horiek 
eragindako ur-masetarako Plan 
Hidrologikoaren ingurumen-helburuekin 
bateragarri direla bermatzeko, alternatiben 
azterketa berri bat egitea erabaki da, 
ikuspegi integratzaile batekin, zeinetan 
uholdeak prebenitzeko aurreikusitako 
jarduketak hobetzeko potentziala duten 
ingurumen-alderdietara bideratuko baitira 
ingurumen-helburuak lortzen laguntzeko.  

34. taula.- 2016-2021 UAKPean aurreikusitako babes-neurri estrukturalen egoera 

 Zeharkako drainatze nahikorik ez duten zatiak aztertu dira, baina ez dira beharrezko 
egokitzapen-lanak egin. 

Prestaketa:  

 Ez dira gauzatu neurketa- eta alerta-sistema hidrologikoak ezartzeko edo hobetzeko 
eta estazio berriak eraikitzeko aurreikusitako neurri guztiak. Nafarroa erabakitzen 
laguntzeko sistema bat garatzeko prozesuan dago oraindik. 

 Uholdeen larrialdiei erantzuteko erakunde-plangintza instituzionala ezartzeko edo 
hobetzeko neurrietan, Babes Zibileko Planekin koordinatuta, hasi gabeko hainbat 
jarduera daude, hala nola, Estatuko Planaren garapena, autobabes-planak bultzatzeko 
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plan autonomikoak, uholdeen aurkako babes zibileko plan berezia eguneratzea 
UAKPetan ezarritakoaren arabera, edo UAHEetan tokiko jarduketa-planak egitea. 

 Uholdeetarako prestakuntzan kontzientzia publikoa hobetzeko eta uholde-arriskuaren 
eta autobabes-estrategien pertzepzioa areagotzeko neurrietan, badira gauzatu ez 
diren babes zibileko erakundeen eskumeneko neurri batzuk ere, hala nola uholdeek 
eragindako kalteei buruzko datuak komunikabideetan argitaratzea eta zabaltzea edo 
informazio-kanpainetan zabaltzea. 

 Informazioaren jarduketa- eta komunikazio-protokoloak ezartzearen edo hobetzearen 
arloan, babes zibileko erakundeen eskumenekoak baitira (beste erakunde batzuekin 
batera), ez da komunikazio-protokoloen idazketari edo eguneratzeari ekin, ez uholdeen 
fasean, ez kostaldeko denbora-fasean, ez berreskuratze-fasean, ez ikasitako ikasgaiak 
ebaluatzeko fasean. 

11.4 UAKPren ezarpenaren balantzea eta neurri gehigarrien 
proposamena 

Aurreko ataletan jasotako datuen arabera, 2016-2021 UAKPren ezarpen-maila egokia dela 
ondorioztatzen da. 

Prebentzio-neurriak epe luzera eragin global handiena dutenak dira, eta erabat ezarrita 
daude. Hala, kudeaketa-estrategia bat finkatzen da, uholde-arriskuguneetako erabileren 
erregulazioan oinarritua, demarkazioaren eremuan jada aplikatzen ari zena, araudi 
autonomikoen arabera, baina Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren aldaketa 
onartzearekin batera (638/2016 Errege Dekretua), eta, bereziki, Plan Hidrologikoaren araudia 
(1/2016 Errege Dekretua) onartzearekin batera, irizpide uniformeak zehazten duena. 

Babes-neurriek ezarpen-maila ona izan dute 2016-2021 zikloan. Ziklo honetarako 
aurreikusitako defentsa-proiektu guztiak gauzatu ez badira ere, oso emaitza positiboak lortu 
dira uholde-arriskuko eremuan biztanle-kopurua murrizteari eta kalte ekonomiko potentzialak 
murrizteari dagokienez. Aurrekontu-arrazoiak direla eta, defentsa-proiektu batzuk ezin izan 
dira gauzatu, eta hori arrazoizkoa da, horrelako jarduketen kostu handiak kontuan hartuta. 

Prestaketa-neurriak ere behar bezala ezarrita daude demarkazio osoan. Puntu horri 
dagokionez, kontrol hidrometeorologikoko sarean eta alerta-sistemetan egindako hobekuntza 
garrantzitsuak azpimarratu behar dira. Demarkazioko arroen erantzun-denborak oso azkarrak 
diren arren, ezarritako alerta-sistemei esker, behar besteko aurrerapenarekin eta 
segurtasunez aurreikus daitezke uraldiak. 

Azkenik, leheneratzeko eta ebaluatzeko neurriek ere ezarpen-maila onargarria dute, nahiz 
eta horien gauzatzea mugatua izan den, 2016-2021 zikloan gertatutako uholde-gertakariak 
batez ere arinak izan direlako. 

Ondorioz, 2016-2021 UAKPren ezarpenak Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren 
uholde-arriskuaren kudeaketan eragin positiboa izan duela uste da, horrela 2007/60/EE 
Zuzentarauak eta 903/2010 Errege Dekretuaren bidezko transposizioak ezarritako helburuak 
betez. Bestalde, ezarritako neurri askok, bereziki prebentzio-neurriek, Uholdeei buruzko 
Zuzentarauan aintzat hartutako sei urteko zikloetatik gorako ondorioak dituzte epe luzera. 

Beraz, 2022-2027 ziklorako UAKPren berrikuspenak eta eguneratzeak 2016-2021 zikloarekin 
jarraitu nahi du, bereziki neurrien programaren edukiari dagokionez. 2022-2027 zikloko 
neurrien programaren eduki gehiena 2016-2021 ziklokoarekin bat dator. Neurriak eskema 
logikoago baten arabera multzokatu eta antolatu dira, programaren ulermen orokorra eta 
jarraipena errazteko. 2016-2021 zikloan demarkazioaren testuinguruan operatiboak izan ez 
diren neurriak ere alde batera utzi dira, hala nola leheneratze hidrologikoko eta basogintzako 
neurrietako jarduketa batzuk eta antolamendu agrohidrologikoak (14.01.01). 

  



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 187 

 

12 Bigarren ziklorako neurrien programa 

Neurrien programa UAKPren eduki nagusietako bat da. 903/2010 Errege Dekretuaren 11.5 
artikuluan ezartzen denaren arabera, globalki demarkazioan eta partikularki UAAEn 
identifikatutako UAHEetan uholde-arriskua gutxitzeko administrazio eskumendun bakoitzak 
egin behar dituen jarduera guztien multzoa jasotzen du, eta jarduera horien abiapuntua 
printzipio orokor hauek markatzen dute: 

- Elkartasuna: uholdeen aurkako babes neurriek ez dute eragin negatiborik izan behar 
beste demarkazio hidrografikoetan edo estatuarteko demarkazio hidrografikoaren alde 
ez espainiarrean. 

- Koordinazioa uholdeekin zerikusia duten arloetan diharduten herri administrazio eta 
instituzioen artean, bakoitzaren helburuen mugak argi utzita. 

- Koordinazioa beste politika sektorialekin, besteak beste, lurralde antolamendua, babes 
zibila, nekazaritza, basogintza, meatzaritza, hirigintza edo ingurumena, uholdeen 
ebaluazioari, prebentzioari eta kudeaketari eragiten badiote. 

- Ingurumenaren errespetua: ibaietako eta kostaldeko ekosistemak justifikazio barik 
hondatzea saihestuaz, eta uholdeen aurkako neurri ez estrukturalak indartuaz.  

- Epe luzerako jasangarritasun irizpideak darabiltzan planteamendu estrategikoa. 

Neurrien programaren edukiaren artean, egiturazkoak ez diren neurriak uholde-arriskuaren 
kudeaketan duten garrantziagatik nabarmentzen dira, eta, bereziki, lurralde-
antolamenduarekin eta uholde-arriskua duten eremuetako lurzoruaren erabileren 
erregulazioarekin zerikusia dutenak; izan ere, azaleko ur-masen narriadura morfologikoa 
saihesten laguntzen dute, hiri-kokaleku berriak masa horietatik behar bezala aldentzen 
dituztelako. 

Aipatutako lurralde-antolamenduko neurriak 903/2010 Errege Dekretuaren eranskinaren A 
zatiaren I.h)3 atalaren 5. puntuan daude jasota, eta, horien artean, Plan Hidrologikoaren 
araudia dago. Araudi horrek uholde eremuen erabileran mugak ezartzen ditu eta 2008an 
JPHEaren 9. artikuluan lehentasunezko fluxu gunea ezarri zuen araudia konkretatzen du, eta 
Lurzoru Legearen Testu Bateratuak (LLTB) onartzen duen 2/2008 Legegintzako Errege 
Dekretuak zehazten dituen oinarrizko egoera biak bereizten: landa lurra eta urbanizatua. 

Azken batean, badago esatea Uholde-arriskua Kudeatzeko Planaren arau izaerazko 
edukia Kantauri EDHren Plan Hidrologikoaren araudian jasotakoa dela. Egoera hori, 
uholde-arriskua kudeatzeko bi planen araudi komuna, plan horiek koordinatzeko eta 
integratzeko beste urrats bat da, eta, gainera, 903/2010 Errege Dekretuaren 14. artikuluan 
ezarritakoa betetzen du; izan ere, Plan Hidrologikoak, Uholde-arriskua kudeatzeko planean 
ezarritakotik abiatuta, uholdeek eragindako kalteak prebenitzeko azterlanei, jarduketei eta 
obrei buruzko irizpideak jaso ditu. 

Araudiaren alderdi behinenak hauek dira: 

- Lehentasunezko fluxu gunean orokorrean ezin baimendu daitezkeen erabilera 
kalteberak, hala nola: garaje eta sotoak, kanpalekuak, etxe berriak erabilera edozein 
izanda ere, uraldietan kalteberatasuna handitzea dakarten lehenagoko etxeetako 
lanak edo erabilera aldaketak eta abar. 

- Lehentasunezko fluxu guneak eragindako lurzoru urbanizatuko orubeetan 
salbuespen gisa baimentzen diren etxe eta erabileren betekizunak. 

                                                 
3 “Arriskugarritasun egoera bakoitzean uholde eremurako ematen diren lurzoru erabileraren mugak, lurraldea urbanizatu 
ezinekotzat jotzeko erabiltzen diren irizpideak eta uholde eremuan kokatuta dauden etxeei eskatzen zaizkien eraikitze irizpideak”. 

“Indarrean dagoen plangintza urbanistikoa uholde-arriskuaren kudeaketa planean emandako irizpideetara egokitzeko neurriak, 
arrisku larria dakarten lehenagoko eraikinak kentzeko aukera barne, horretarako desjabetzeari onura publikoa aitortuko baitzaio.” 
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- Uholde-arriskuko eremuan orokorrean baimentzen ez diren erabilerak, 
lehentasunezko fluxu gunetik kanpo. 

- Lurzoru urbanizatuko bizitegi erabileretarako eta landa lurreko erabilera 
kalteberetarako baldintzak. 

- Lurzoru urbanizatuko oinarrizko egoeran dagoen lurzorurako uholdeen aurkako 
babes neurriak. 

- Landa lurreko oinarrizko egoeran dagoen lurzorurako uholdeen aurkako babes 
neurriak. 

- Administrazio Hidraulikoen eta Administrazio Autonomiko eta Lokalen arteko 
lankidetza protokoloak, uholde-arriskuguneetako erabileren antolamendua 
koordinatzeko tresna gisa, pertsonak eta ondasunak ibai baten edo ibai-zati batzuen 
uholdeetatik babesteaz gain, jabari publiko hidraulikoaren egoera zaintzeko, ur-
ekosistemen narriadurari aurrea hartzeko, ekosistema horiek hobetzen laguntzeko, eta 
ur-korronteen erregimena ur-goraldien funtzioarekin babestu ahal izateko. 

Hasieran esan den bezala, neurrien programak administrazio eskumendunak kasu bakoitzean 
egin behar dituen jardueren multzoa dira. Uholde-arriskua kudeatzeko planek alderdi 
garrantzitsuak jorratu behar dituzte, hala nola kostuak eta irabaziak, uholdearen hedadura eta 
uholdeen ebakuazio bideak, uholdeei eusteko potentziala duten eremuak, alubioi lautada 
naturalak, ULTB onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren 92 
bis artikuluan jasotzen diren ingurumen helburuak, lurzoruaren eta uraren kudeaketa, 
lurraldearen antolamendua, lurzoruaren erabilera, izadiaren kontserbazioa, nabigazioa eta 
portuen azpiegiturak. 

Jarraian, demarkazioko UAKPren neurri-programa zehazten da, eta neurriak multzokatzeko 
maila desberdinak jasotzen dira: 

- Neurria aplikatzen den lurralde-eremuaren arabera, hau da, estatuaren, autonomia-
erkidegoaren, demarkazioaren eta UAHEaren arabera. 

- Neurriak laguntzen duen arriskua kudeatzeko fasearen arabera, hau da, prebentzioa, 
babesa, prestaketa eta errekuperazioa.  

- Neurri-tipologiaren arabera, Plangintza Hidrologikorako Jarraibidearen (IPH azpimota) 
eta plan hidrologikoarekin koordinatuta ezarritako reporting-taldeen arabera.  
 

Azken maila horri dagokionez, ziklo honetarako 19 IPH tipologia identifikatu dira, eta horien 
aplikazio-eremua eta arriskua kudeatzeko fasearekiko erlazioa ondoko taulan jasotzen dira: 
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PREBENTZIOA 

Reporting 
taldea 

IPH tipologia Lurralde-eremua 

13.01.01 
Lurralde-antolamendua: uholde-arriskuguneetako 
lurzoruaren erabileren mugak 

ESTATU MAILA/ 
ERKIDEGO MAILA 

13.01.02 
Hirigintza: plangintza urbanistikoa egokitzeko 
aurreikusitako neurriak 

UAHE 

13.03.01 
Uholde-arriskuguneetan kokatutako elementuak 
egokitzea 

ESTATU MAILA/ 
UAHE 

13.04.01 
Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko ezagutza 
hobetzea 

ESTATU MAILA/ 
ERKIDEGO MAILA 

13.04.02 
Ibaibideak mantendu, kontserbatu eta hobetzeko 
programa 

DEMARKAZIOA 

13.04.03 
Itsasertza kontserbatzeko eta irisgarritasuna 
hobetzeko programa 

ESTATU MAILA/ 
ERKIDEGO MAILA 

 

BABESA 

Reporting 
taldea 

IPH tipologia Lurralde-eremua 

14.01.01 
Basogintzaren lehengoratze hidrologikoa eta 
nekazaritzaren antolamendu hidrologikoak 

ESTATU MAILA/ 
DEMARKAZIOA 

14.01.02 
Ibaiak leheneratzea, urari eusteko neurri naturalak, 
eta ibaiertzak basoberritzea barne, eta kostaldeko 
ingurumena leheneratzea. 

DEMARKAZIOA/ 
UAHE 

14.02.01 Urtegien ustiapena kudeatzeko arauak DEMARKAZIOA 

14.03.01 
Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: errepideak, 
trenbideak 

DEMARKAZIOA/ 
UAHE 

14.03.02 
Ibaibidean edo kostaldean esku-hartze fisikoak 
egitea dakarten egiturazko neurriak (bideratzeak, 
mozketak, dikeak, etab.) 

ESTATU MAILA/ 
DEMARKAZIOA/ 

UAHE 

 

PRESTAKETA 

Reporting 
taldea 

IPH tipologia Lurralde-eremua 

15.01.01 Alerta meteorologikoko sistemak hobetzeko neurriak 
ESTATU MAILA/ 
DEMARKAZIOA 

15.01.02 
Neurtzeko sistemak eta alerta hidrologikokoak ezarri 
edo hobetzeko neurriak 

ESTATU MAILA/ 
DEMARKAZIOA 

15.02.01 
Uholdeen aurka erantzuteko plangintza: Babes 
Zibileko Planak 

ESTATU MAILA/ 
ERKIDEGO MAILA 

15.03.01 
Administrazioak, gizarte-eragileak eta herritarrak 
kontzientziatu eta prestatzea 

ESTATU MAILA 
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LEHENERATZEA 

Reporting 
taldea 

IPH tipologia Lurralde-eremua 

16.01.01 Kaltetutako azpiegiturak konpontzea 
DEMARKAZIOA/ 

UAHE 

16.01.02 
Babes zibileko jarduketak uraldiaren eta/edo 
kostaldeko denboralearen ondorengo berreskuratze-
fasean 

ESTATU MAILA/ 
ERKIDEGO MAILA 

16.03.01 
Pertsona eta ondasunen uholde aseguruen 
sustapena, nekazaritza aseguruena barne 

ESTATU MAILA 

16.03.02 
Uholde gertaerak kudeatzetik ikasitakoen 
ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa egitea 

DEMARKAZIOA/ 
UAHE 

 
Ikus daitekeenez, neurri-tipologia batzuen lurralde-eremua ez da bakarra, eta berariazko 
neurri edo jarduketa bakoitzak zehaztuko du zein eremutan aplikatzen den. 
 
Neurrien tipologia horiek, aldi berean, neurri edo jarduera espezifikoetan banakatzen dira. 
Neurri-tipologia bakoitzaren deskribapen zehatza (araudiaren eta helburuen alderdi orokorrak, 
barne hartzen dituen neurriak eta neurri horiek gauzatzeko ardura duten agintariak, lotutako 
aurrekontua eta finantzaketa-aurreikuspena), baita ebaluazio eta jarraipenerako definitutako 
adierazleak ere (903/2010 Errege Dekretuaren eranskineko A zatiko II a) atala) 2. eranskinean 
kontsulta daitezke. 
 
Kapitulu honetako 12.1etik 12.3ra bitarteko ataletan, neurri horien laburpena aurkezten da, 
lurralde-eremuaren arabera antolatuta, eta demarkazioan 2. ziklo honetan gauzatuko diren 
neurri garrantzitsuenak nabarmentzen dira. 
 
Era berean, 12.4 atalak neurrien kostu onuragarrien laburpena eta haien arteko lehentasunak 
ezartzeko modua jasotzen ditu, 12.5 atalak neurri bakoitzerako aurreikusitako aurrekontua 
jasotzen du, baita aplikazio-aldia ere, eta 12.6 atalak, berriz, horiek finantzatzeko 
aurreikusitako tresnak. 
 
Jarraian, Planean sartzen diren neurri orokorren, 903/2010 Errege Dekretuaren eranskineko 
A partean ezartzen diren tipologien eta Guidance Document No.29 Guidance for Reporting 
under the Floods Directive dokumentuan Europar Batzordeak ezarritako kategorien arteko 
korrelazio taula bat aurkezten da: 

Neurria  
903/2010 ED 

Neurria  
Europako Batzordea 

UAKP neurria  
(N edo PPHarekin koordinatuta) 

Kod. Azalpena Kod. Azalpena Kod. Azalpena 

1 

Ibaia leheneratzeko 
neurriak eta 
nekazaritza eta 
basogintza 
leheneratzeko neurri 
hidrologikoak 

M24 Bestelako aurreneurriak 

13.04.02 
Ibaibideak mantendu, kontserbatu 
eta hobetzeko programak. 

13.04.03 
Itsasertza kontserbatzeko eta 
irisgarritasuna hobetzeko 
programak 

M31 
Arroa, jariatzea eta emarien 
sorrera kudeatzea 

14.01.01 

Neurriak arroan: Basogintzaren 
leheneratze hidrologikoa eta 
nekazaritzaren antolamendu 
hidrologikoak. 
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Neurria  
903/2010 ED 

Neurria  
Europako Batzordea 

UAKP neurria  
(N edo PPHarekin koordinatuta) 

M31 
Arroa, jariatzea eta emarien 
sorrera kudeatzea 

14.01.02 

Ibaibideko edo uholde lautadetako 
neurriak: ibaiak leheneratzea, urari 
eusteko neurri naturalak eta 
ibaiertzak basoberritzea barne, eta 
kostaldeko ingurumena 
leheneratzea. 

2 
Azpiegitura linealak 
hobeto drainatzeko 
neurriak 

M33 
Ibaibideko, kostaldeko edo 
uholde-lautadetako lanak 

14.03.01 
Azpiegitura linealak hobeto 
drainatzea: errepideak, trenbideak 

3 
Uraldiak iragartzeko 
neurriak 

M24 Bestelako aurreneurriak 13.04.01 

Uholde-arriskua kudeatzeari 
buruzko ezagutza hobetzeko 
azterketak egitea: emarien 
maiztasun legeak, klima-
aldaketaren eraginak, uholde-
arriskuen eredugintza eta 
ebaluazioa eta abar. 

M32 
Ur emarien erregulazioa 
optimizatzea 

14.02.01 
Erregimen hidrologikoan eragin 
garrantzitsua duten urtegien 
ustiapena kudeatzeko arauak 

M41 
Uraldien iragarpena eta alerta 
sistemak 

15.01.01 

Alerta meteorologikoko sistemak 
ezarri edo hobetzeko neurriak, 
itsas ekaitzak neurtzeko eta 
iragartzeko sistemak barne 

M41 
Uraldien iragarpena eta alerta 
sistemak 

15.01.02 
Neurtzeko sistemak eta alerta 
hidrologikokoak ezarri edo 
hobetzeko neurriak 

4 
Babes zibileko 
neurriak 

M42 
Uholdeei erantzuteko 
plangintza: Babes zibileko 
Planak 

15.02.01 

Babes zibileko Planekin 
koordinatuta uholdeen larrialdiei 
erantzuteko plangintza 
instituzionala ezarri edo hobetzeko 
neurriak 

M42 
Uholdeei erantzuteko 
plangintza: Babes zibileko 
Planak 

15.02.02 
Jarduteko eta informazioa 
komunikatzeko protokoloak ezarri 
edo hobetzeko neurriak 

M43 
Administrazioak, gizarte-
eragileak eta herritarrak 
kontzientziatu eta prestatzea 

15.03.01 

Biztanleriaren, gizarte-eragileen 
eta ekonomia eragileen uholde-
arriskuaren pertzepzioa eta 
autobabes estrategiena handitze 
aldera uholdeetarako prestaketan 
jendearen kontzientzia landu edo 
hobetzeko neurriak. 

M51 
Berreskuratze indibiduala eta 
soziala 

16.01.02 

Babes zibileko Planak: osasunari 
laguntzeko ekintzak, finantza 
laguntza, lege laguntza barne, eta 
eraginpeko biztanleriari aldi 
baterako beste bizileku bat ematea 

M53 
Leheneratzeko eta berrikusteko 
bestelako neurriak 

16.03.02 
Uholde gertaerak kudeatzetik 
ikasitakoen ebaluazioa, azterketa 
eta diagnostikoa egitea. 

5 
Lurralde 
antolamenduko eta 
hirigintzako neurriak 

M21 
Lurralde antolamendua eta 
hirigintza 

13.01.01 
 

Lurralde antolamendua: uholde-
arriskuguneetako lurzoruaren 
erabileren mugak, lurraldea 
urbanizatu ezinekotzat jotzeko 
erabiltzen diren irizpideak eta 
uholde-arriskuko eremuetan 
kokatzen diren etxeei eskatzen 
zaizkien eraikitze irizpideak. 

M22 
Jarduera kalteberak birkokatu, 
lekualdatu edo kentzea 

Uholdeekin bateragarri egite aldera 
uholde-arriskuko eremuetako 
lurzoru erabileren 
berrantolamendua 
(jarduera/instalazio kalteberak 
birkokatu edo kentzea) 
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Neurria  
903/2010 ED 

Neurria  
Europako Batzordea 

UAKP neurria  
(N edo PPHarekin koordinatuta) 

M23 
Eragindako ondasunen 
kalteberatasuna gutxitzea eta 
erresilientzia handitzea 

Etxebizitzetan, etxe publikoetan, 
sareetan eta abar uholdeen 
ondorio kaltegarriak gutxitze aldera 
uholde-arriskuko eremuetan 
kokatuta dauden elementuak 
egokitzeko neurriak  

6 
Aseguratzea 
bultzatzeko neurriak 

M53 
Leheneratzeko eta berrikusteko 
bestelako neurriak 

16.03.01 
Pertsona eta ondasunen uholde 
aseguruen sustapena, nekazaritza 
aseguruena barne 

7 

Egiturazko neurriak 
eta horiek 
justifikatzen dituzten 
kostu-irabazi 
azterketak 

M32 
Ur emarien erregulazioa 
optimizatzea 

14.02.02 

Emariak erregulatzeko neurri 
estrukturalak, hala nola presak 
uraldiekiko defentsa hutserako 
eraikitzea eta/edo aldatzea. 

M33 
Ibaibideko, kostaldeko edo 
uholde-lautadako lanak 

14.03.02 

Ibaibideetan, kostako uretan eta 
uholdeak jasateko joera duten 
guneetan esku hartze fisikoa 
dakarten neurri estrukturalak 
(bideratzeak, lubetak, dikeak eta 
abar). 

M51 
Berreskuratze indibiduala eta 
soziala 

16.01.01 

Eragindako azpiegiturak 
konpontzeko larrialdiko lanak, 
oinarrizko osasun eta ingurumen 
azpiegiturak barne 

35. taula.- Neurrien baliokidetza taula 

Taula honetan, neurrien multzoa eta helburu nagusiekiko eta bigarren mailako helburuekiko 
lerrokadura ageri dira: 
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M21 
Lurralde 

antolamendua eta 
hirigintza 

13.01.01 Lurralde antolamendua: uholde-
arriskuguneetako lurzoruaren erabileren 
mugak, lurraldea urbanizatu ezinekotzat 
jotzeko erabiltzen diren irizpideak eta 
uholde-arriskuko eremuetan kokatzen 
diren etxeei eskatzen zaizkien eraikitze 
irizpideak. Plangintza urbanistikoa 
egokitzeko aurreikusitako neurriak  

5,6 1,2, 7 

13.01.02 

M23 
Lurralde 

antolamendua eta 
hirigintza 

13.03.01 
Uholde-arriskuguneetan kokatutako 
elementuak egokitzeko neurriak, 
etxebizitza, eraikin publiko, sare eta 
abarretan uholde-gertaeren ondorio 
kaltegarriak murrizteko eta, hala 
badagokio, birlokalizatzeko. 

7 1,2,5 

13.03.01 

M24 
Prebentzio-

neurrien ezagutza 
hobetzea 

13.04.01 

Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko 
ezagutza hobetzeko azterketak egitea: 
emarien maiztasun legeak, klima-
aldaketaren eraginak, uholde-arriskuen 
eredugintza eta ebaluazioa, lotutako 
kartografia eta abar. 

3 4,6,7 

M24 13.04.02 
Ibaibideak mantendu, kontserbatu eta 
hobetzeko programak. 

6 2,8 
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Jabari publikoa 
kontserbatzeko 

programa 
13.04.03 

Ibaiertza kontserbatzeko eta 
irisgarritasuna hobetzeko programak. 
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k M31 
Arroa, jariatzea 

eta emarien 
sorrera kudeatzea 

14.01.01 

Neurriak arroan: Basogintzaren 
leheneratze hidrologikoa eta 
nekazaritzaren antolamendu 
hidrologikoak, urari modu naturalean 
eusteko neurriak barne. 

8 2,6 

14.01.02 

Ibaibideko edo uholde lautadetako 
neurriak: ibaiak leheneratzea, urari 
eusteko neurri naturalak eta ibaiertzak 
basoberritzea barne, eta kostaldeko 
ingurumena lehengoratzea, urak har 
ditzakeen eremuetako sistema naturalak 
leheneratzeko eta fluxuaren abiadura 
murrizten eta ura biltegiratzen laguntzeko. 

M32 
Ur emarien 

erregulazioa 
optimizatzea 

14.02.01 
Erregimen hidrologikoan eragin 
garrantzitsua duten urtegien ustiapena 
kudeatzeko arauak 

6,9 2,7 

14.02.02 

Emariak erregulatzeko neurri 
estrukturalak, hala nola presak uraldiekiko 
defentsa hutserako eraikitzea eta/edo 
aldatzea 

M33 

Ibaibideko, 
kostaldeko edo 

uholde-lautadako 
lanak 

14.03.01 
Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: 
errepideak, trenbideak 

6 2,7 

14.03.02 

Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak 
jasateko joera duten guneetan esku 
hartze fisikoa dakarten neurri 
estrukturalak (bideratzeak, lubetak, 
dikeak eta abar) 

6 2,7,8 
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M41 
Uraldien 

iragarpena eta 
alerta sistemak 

15.01.01 
Alerta meteorologikoko sistemak ezarri 
edo hobetzeko neurriak, itsas ekaitzak 
neurtzeko eta iragartzeko sistemak barne 

4 2 

15.01.02 
Neurtzeko sistemak eta alerta 
hidrologikokoak ezarri edo hobetzeko 
neurriak 

M42 

Uholdeei 
erantzuteko 

plangintza: Babes 
zibileko planak 

15.02.01 

Babes Zibileko Planekin koordinatuta 
uholdeen larrialdiei erantzuteko 
plangintza instituzionala ezarri edo 
hobetzeko neurriak 

9 
1,2,4,5,

7 

M43 

Administrazioak, 
gizarte-eragileak 

eta herritarrak 
kontzientziatu eta 

prestatzea 

15.03.01 

Biztanleriaren, gizarte-eragileen eta 
ekonomia eragileen uholde-arriskuaren 
pertzepzioa eta autobabes estrategiena 
handitze aldera uholdeetarako 
prestaketan jendearen kontzientzia landu 
edo hobetzeko neurriak 

1 2,4,7 
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M51 
Berreskuratze 
indibiduala eta 

soziala 
16.01.01 

Eragindako azpiegiturak konpontzeko 
larrialdiko lanak, oinarrizko osasun eta 
ingurumen azpiegiturak barne 

9,7 1,2,3 

M53 
Aseguratzearen 

sustapena 
16.03.01 

Pertsona eta ondasunen uholde 
aseguruen sustapena, nekazaritza 
aseguruena barne 

7 1,2,3 
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M53 
Leheneratzeen 

ezagutza 
hobetzea 

16.03.02 
Uholde gertaerak kudeatzetik ikasitakoen 
ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa 
egitea 

1 2,3,7,9 

  

Ondorengo taulan, demarkazioko Plan Hidrologikoko Neurrien Programarekiko koordinazioa 
erakusten da: 
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NEURRIA Kod. PH Plan Hidrologikoaren koordinazioa 
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M21 

Lurralde antolamendua: 
uholde-arriskuguneetako 
lurzoruaren erabileren mugak, 
lurraldea urbanizatu 
ezinekotzat jotzeko erabiltzen 
diren irizpideak eta uholde-
arriskuko eremuetan kokatzen 
diren etxeei eskatzen zaizkien 
eraikitze irizpideak. Plangintza 
urbanistikoa egokitzeko 
aurreikusitako neurriak. 

    

    

M23 

Uholde-arriskuguneetan 
kokatutako elementuak 
egokitzeko neurriak, 
etxebizitza, eraikin publiko, 
sare eta abarretan uholde-
gertaeren ondorio kaltegarriak 
murrizteko eta, hala 
badagokio, birlokalizatzeko. 

    

    

M24 

Ibaibideak mantendu, 
kontserbatu eta hobetzeko 
programak. 

  

  

Ibaiertza kontserbatzeko eta 
irisgarritasuna hobetzeko 
programak. 
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M31 

Neurriak arroan: 
Basogintzaren leheneratze 
hidrologikoa eta 
nekazaritzaren antolamendu 
hidrologikoak, urari modu 
naturalean eusteko neurriak 
barne. 

    

Ibaibideko edo uholde-
lautadako neurriak: Ibaiak 
leheneratzea, urari eusteko 
neurri naturalak eta ibaiertzak 
basoberritzea barne, urak har 
ditzakeen eremuetako sistema 
naturalak leheneratzeko eta 
fluxuaren abiadura murrizten 

04.01.00 / 
04.02.00 / 
06.01.01 

Luzetarako jarraitutasuna hobetzeko 
neurriak / 
Ibaietako eta aintziretako ohearen eta 
ibaiertz eta ertzetako egitura hobetzeko 
neurri orokorrak / 
Espezie exotiko inbaditzaileen eta 
espezie aloktonoen prebentzioa eta 
kontrola uretako ekosistemetan 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 195 

 

M
O

T
A

 

U
A

K
P

 
K

O
D

 

NEURRIA Kod. PH Plan Hidrologikoaren koordinazioa 

eta ura biltegiratzen 
laguntzeko. 

M32 

Erregimen hidrologikoan 
eragin garrantzitsua duten 
urtegien ustiapena kudeatzeko 
arauak. 

    

Emariak erregulatzeko neurri 
estrukturalak, hala nola presak 
uraldiekiko defentsa hutserako 
eraikitzea eta/edo aldatzea. 

    

M33 

Azpiegitura linealak hobeto 
drainatzea: errepideak, 
burdinbideak. 

    

Ibaibideetan, kostako uretan 
eta uholdeak jasateko joera 
duten guneetan esku hartze 
fisikoa dakarten neurri 
estrukturalak (bideratzeak, 
lubetak, dikeak eta abar). 
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M41 

Alerta meteorologikoko 
sistemak ezarri edo hobetzeko 
neurriak, itsas ekaitzak 
neurtzeko eta iragartzeko 
sistemak barne. 

    

Neurtzeko sistemak eta alerta 
hidrologikokoak ezarri edo 
hobetzeko neurriak. 

11.01.07 
Informazio hidrologikoaren kontrol-sare 

integratuak 

M42 

Babes Zibileko Planekin 
koordinatuta uholdeen 
larrialdiei erantzuteko 
plangintza instituzionala ezarri 
edo hobetzeko neurriak. 

    

M43 

Biztanleriaren, gizarte-
eragileen eta ekonomia 
eragileen uholde-arriskuaren 
pertzepzioa eta autobabes 
estrategiena handitze aldera 
uholdeetarako prestaketan 
jendearen kontzientzia landu 
edo hobetzeko neurriak. 

    

1
6

. 
U

h
ol

d
e

en
 

o
n

d
o

re
n

 
le

h
e

ne
ra

tu
 e

ta
 

b
e

rr
ik

u
st

e
ko

 

M51 

Eragindako azpiegiturak 
konpontzeko larrialdiko lanak, 
oinarrizko osasun eta 
ingurumen azpiegiturak barne. 

    

M53 

Pertsona eta ondasunen 
uholde aseguruen sustapena, 
nekazaritza aseguruena 
barne. 
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NEURRIA Kod. PH Plan Hidrologikoaren koordinazioa 

M53 

Uholde gertaerak kudeatzetik 
ikasitakoen ebaluazioa, 
azterketa eta diagnostikoa 
egitea. 

    

 

Dokumentu honen 2. eranskinean xehetasunez azaltzen dira UAKPren neurrien programa 
osatzen duten neurrietako bakoitza; neurri horiek aldi berean demarkazioko Plan 
Hidrologikoaren berrikuspenerako neurrien programan daude. Hala ere, bakoitzaren 
laburpentxo bat egingo da jarraian.  

12.1 Estatu mailako/maila autonomikoko neurriak 

Estatu-mailako neurriak estatuko oinarrizko legerian oinarritutakoak edo estatuko lurralde 
osoan aplikatzen direnak dira. Oro har, Estatuko Administrazio Orokorreko hainbat sail edo 
organismoren eskumena dira, eta, kasu batzuetan, autonomia-erkidegoetako agintarien 
lankidetzarekin gauzatzen dituzte.  

Ziklo honetan bultzatuko diren estatu-mailako neurrien barruan, ezinbestekoak dira uholdeen 
aurreko prestakuntzan kontzientzia publikoa hobetzeari, arriskuaren pertzepzioa handitzeari 
eta autobabeserako estrategiak hartzeari buruzkoak, UAKPean jasotzen diren gainerako 
neurriak arrakastaz aplikatu ahal izateko. Zuzentarauaren ezarpenari buruzko Europako 
instantzien ebaluazioek, uholdeen Europako lantaldearen barruan esperientziak trukatzeak 
eta Espainiako lantaldearen barruan esperientziak trukatzeak agerian uzten dute hobetu egin 
behar dela uholde-arriskua gizarteari nola jakinarazten zaion. Orain arte, funtsean, uholde-
arriskuaren kudeaketari buruzko informazio orokor eta nagusiki teknikoaren bidez 
(MITERDen/arroko erakundeen webgunea, UGKSNaren bisorean eskuragarri dauden 
arriskugarritasun- eta arrisku-mapak) eta modu isolatuan informazio-, dibulgazio- eta 
prestakuntza-jarduerak eginez. Behar horri erantzuteko, ziklo honetan aurreikusitako neurri 
garrantzitsuenetako bat uholde-arriskua jakinarazteko estrategia nazional bat egitea eta 
ezartzea da. Helburua da administrazio guztien jarduera koordinatua eta planifikatua lortzea, 
baliabideen eta teknologia berrien zeregina ere kontuan hartuta, epe luzerako ikuspegia eta 
misioa lortzeko helburu zehatzak izanik, bai eta ebaluazioaren sistema bat ere, inpaktua 
benetan ezagutzeko. Estrategiaren ondoriozko jarduera gisa, Estatuaren eskumeneko edo 
interes orokorreko gaietan irizpideak eta gomendioak ezartzen dituzten gidak eta eskuliburuak 
idazteko eta zabaltzeko jardunaldiak eta jarduerak egingo dira. 
 
Arriskuaren kudeaketa eraginkorraren oinarrian dagoen beste neurri bat ezagutza 
hobetzearekin lotutakoak dira. Ziklo honetan, lankidetza indartuko da ikerketa-institutuekin, 
hala nola CEDEX, CSIC eta IGMErekin; horretarako, epe luzerako lan-programak ezarriko 
dira, hasita dagoenaren jarraipena bermatzeko eta Uraren Zuzendaritza Nagusiak arlo 
horietan dituen beharrei erantzun ahal izateko. Aurreikusitako lanen artean, ziklo honetan 
sakontzen jarraituko da klima-aldaketaren ondoriozko uholde-arriskuaren etorkizuneko 
aldaketen azterketan, iraganeko klima-gertakari berezien karakterizaziotik abiatuta, besteak 
beste, eta muturreko gertaeren karakterizazioa egingo da ebidentzia sedimentarioetatik eta 
botanikoetatik abiatuta, uholdeen maiztasun-legeak hobetzeko. Halaber, Espainiako eguneko 
prezipitazio maximoen mapa eguneratzeko eta emari maximoen mapa eta CAUMAX 
aplikazioa hobetzeko lanekin jarraitzea aurreikusten da. 
 
Kategoria honetan garrantzi berezia du, arrisku berrien prebentziokoa delako, arroko 
erakundeek (ULTBren 25.4 artikulua) eta Kostaldeko eta Itsasoko Zuzendaritza Nagusiak 
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(Kostaldeei buruzko Erregelamendu Orokorraren 222. eta 227. artikuluak) beren eskumen-
eremuetan hirigintza- eta plangintza-txostenak egin beharra ezartzen duen neurriak. Ibai-
eremuari dagokionez, Kantauri EDHk 150 txosten inguru egiten ditu urtero, eta 2. zikloan 
jarduera hori nabarmenetako bat izaten jarraitzea aurreikusten da, uholde-arriskuko 
eremuetan erabilera eta jarduera kalteberak ez aurkitzeko eta/edo lotutako arriskua ez 
handitzeko. Lan hori nabarmen indartuko da ziklo honetan, tarte berrietako uholde-arriskuko 
eremuen kartografiaren ekoizpenarekin; guztira, 100 km inguru aurreikusi dira. Lehen zikloan 
hasitako modelizazio matematikorako tresnen hobekuntza, aipatutako ezagutza zientifikoa 
hobetzeko azterlan berriekin eta eratorritako garapen teknologikoekin batera, kartografia hori 
nabarmen hobetzea ahalbidetuko duten beste indarguneetako bat da, ez bakarrik lurraldea 
antolatzeko, baita babes zibileko agintaritzen jarduna errazteko eta herritarren artean 
arriskuaren pertzepzioa areagotzeko kontzientziazio-tresna gisa ere.   
 
Arriskuaren pertzepzioa hobetzeak eta fenomenoa hobeto ezagutzeak lehentasunezko beste 
jarduera-ildo bati arrakastaz ekitea ahalbidetuko du: uholde-arriskuko eremuetan dauden 
elementu eta instalazio kalteberak uholde-arriskura egokitzea. Azken helburua da uholde-
arriskura egokitzea jarduera edo instalazio kalteberen eguneroko bizimoduan integratzea, 
kalteak murrizteko. Ziklo honetan aurreikusita dago erresilientzia areagotzeko eta uholde-
arriskura egokitzeko programa espezifikoak garatzen jarraitzea uholde-gertakari errepikatuen 
eragin larriena duten sektoreetan edo lurralde-eremuetan, errege-dekretuen bidez, 
Cartagenako eremuko hainbat udalerritarako onartutakoak kasu (abenduaren 22ko 1158/2020 
Errege Dekretua). 
 
Uholdeek eragindako kalteak murrizteko funtsezko beste alderdi bat uholdeen iragarpenaren 
eta alerta-sistemen bidez gertakariari aurrea hartzeko gaitasuna da. Alerta meteorologikoko 
sistemei dagokienez, ziklo honetarako AEMet-en lehentasunetako bat azken belaunaldiko 
radar-behaketa sare bat izatea da, muturreko fenomeno meteorologikoak iragartzeko premiei 
ahalik eta zehaztasun handienarekin erantzuteko. 
 
Babes zibileko agintaritzei dagokie uholdeen ondoriozko larrialdia kudeatzea; besteak beste, 
behaketa meteorologikoko sareko eta informazio hidrologikoko sareko informaziotik abiatuta, 
aldez aurretik ezarritako komunikazio-atalaseen eta -protokoloen arabera ezartzen dituzte 
alerta-mailak. Bigarren ziklo honetan, Babes zibileko Sistema Nazionalaren 17/2015 Legeak 
aurreikusten dituen bi tresna ezartzea aurreikusten da, kudeaketa horretan jauzi kualitatibo 
bat izango direnak. Alde batetik, Babes zibilari buruzko Informazio Sare Nazionala (RENAIN) 
ezarriko da, beharrezkoak diren datu eta informazio guztiak elkarri lotzeko, administrazio 
publiko eskudun guztiek parte hartuko duten larrialdi-egoeren aurrean erantzun eraginkorrak 
bermatzeko, eta, bestetik, alerta-sare nazionala (RAN). Sare hori larrialdi-abisuak babes 
zibilaren arloan eskumena duten agintariei jakinarazteko sistema izango da, bereziki, uholdeei 
dagokienez, alerta meteorologiko eta hidrologikoei dagokienez, oinarrizko zerbitzu publikoak 
eta herritarrak jakinaren gainean egon daitezen edozein larrialdi-mehatxuren aurrean. 
 
Klima-aldaketarekin lotutako arriskuak areagotzen ari diren testuinguru batean, eta, bereziki, 
uholde-gertakari bizi eta sarriagoetan, aseguruak kudeatzeko ezinbesteko tresna dira, eta 
Espainian guztiz finkatuta dago Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoaren (AKP) eta 
Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundearen (ENESA) bidez. Bigarren zikloan, uholde-
arriskuari aurrea hartzeko eta hartara egokitzeko jarduerak sustatzen jarraitu nahi da, eta 
erakunde horiekiko lankidetza indartu nahi da. Jarduera horiek plana indarrean dagoen 
bitartean zehaztuko dira. 
 
Autonomia-esparruko neurriei dagokienez, autonomia-erkidegoen berariazko legeriak 
ezartzen dituenak sartzen dira, hala nola lurralde-antolamenduari eta hirigintzari buruzkoa, 
eta, bereziki, eremu autonomikoko uholde-arriskuari aurre egiteko Babes zibileko Planetan 
ezarritakoa, toki-eremuko babes zibileko plangintza barne, agintari autonomikoekin 
lankidetzan.  
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12.2 Demarkazio Hidrografikoaren esparruko neurriak 

Neurri horiek demarkazioan aplikatzen dira eta ondorioak dituzte kudeaketa-unitate gisa. 
Legediak arroko erakundeei esleitzen dizkienak dira, edo demarkazioa edo haren zati bat 
beste administrazio batzuek ezartzen edo hartzen dituztenak. 

Teknologiaren aldeko apustu hori informazio hidrologikoari ere aplikatzen zaio. Ziklo 
honetarako aurreikusitako hobekuntzetako batzuk honako hauek dira: kontrol-sareak 
modernizatzea eta optimizatzea, neurketa-puntuak handitzea, lehentasunezko ur-emaria 
neurtzeko estazioetan abisu-atalaseak ezartzea edo baliabide hidrikoen kudeaketan 
erabakiak hartzen laguntzeko gai izango diren tresna informatikoak garatzea, bereziki uholde-
egoeretan. Hobekuntza horiek jarduera espezifikoetan zehazten dira, ur-baliabideak ezartzeko 
edo hobetzeko neurrien barruan. Neurketa- eta abisu-sistema hidrologikoak, bai DHren 
eremuan, bai autonomia-erkidegoetan. 9,4 M-ko aurrekontua dute. 
 
Lekuan bertan egiten diren esku-hartze fisikoei dagokienez, ibaibideak mantentzeko, 
kontserbatzeko eta hobetzeko programa gauzatzen jarraitzea eta indartzea aurreikusi da. 
Urtean, batez beste, 4 milioi euroko inbertsioa egingo da aldi osoan. Ingurumeneko estatu-
idazkariaren 2020ko uztailaren 8ko Jarraibideak konfederazio hidrografikoen lurralde-
eremuan jabari publiko hidraulikoko ibaibideetan kontserbazio-, babes- eta berreskuratze-
jarduketak garatzekoak, jarduketa horiek garatzeko ekintza-esparrua ezartzen du. Horren 
diseinuan, ibaibideak kontserbatzeko, mantentzeko eta hobetzeko jarduketen jardunbide 
egokien gida hartuko da kontuan, lehen zikloko UAKPren zati gisa egina.  
 
Ziklo honen berrikuntzetako bat sedimentuen jarraitutasunerako programa bat eremu honetan 
sartzea da. Helburua da arroan sortzen diren dinamika sedimentarioko aldaketak eta desoreka 
geomorfologikoak hobeto ezagutzea, prozesu horiek ezaugarritzea eta kartografiatzea, arazo 
nabarmenenak dituzten lehentasunezko eremuak identifikatuz eta, azkenik, arazo horiek 
arintzeko neurriak proposatzea, Klima-aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko Lege 
berria betez. 
 
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko arroek ez dute erregulazio handirik. Urtegi 
garrantzitsuenek, batez ere, Orduntekoak (Cadagua), Ibaiederrekoak (Urola) eta Añarbekoak 
(Urumea), arroen zati txiki samarrak erregulatzen dituzte, eta ez dute sedimentu kopuru 
esanguratsurik. Beraz, demarkazioaren eremuan ez da aurreikusten sedimentua atxikitzeko 
arazo esanguratsurik. Bestalde, dokumentu honetako 6. kapituluan adierazten den bezala, 
klima-aldaketak eragin nabarmenak izan ditzake demarkazioko emarien erregimenean, nahiz 
eta aldaketa horiek txikiak izan eta ziurgabetasun handia izan. Hori dela eta, ez da 
ondorioztatzen demarkazio honetan sedimentua atxikitzeak kostaldean ezegonkortasun 
morfodinamikoko arazo esanguratsurik eragin dezakeenik. Hori guztia kontuan hartuta, UAKP 
honek ez du planteatzen klima-aldaketaren egoera batean urtegietan atxikitako jalkinak 
kudeatzeko neurriak sartu behar direnik, klima-aldaketari buruzko maiatzaren 20ko 7/2021 
Legearen 19.4 g) artikuluak ezartzen duen zentzuan: «Urtegietan sedimentuak atxikitzearen 
ondoriozko inpaktuak plangintzan sartzea, bai eta sedimentuak mobilizatzeko irtenbideak ere, 
kostaldeak erregulatzeko berezko garraio-sistemei eusteko.» 
 
Erregimen hidrologikoan eragin garrantzitsua duten urtegien ustiapena kudeatzeko arauei 
dagokienez, ziklo honetan presen segurtasun-programa berri bat gauzatzea aurreikusi da, 
presentzako eta urtegientzako segurtasun-arau teknikoak onartzen dituen apirilaren 13ko 
264/2021 Errege Dekretuaren arabera. Era berean, presak husteko emarien eta balizko 
afekzioen arteko koordinazioa hobetzea aurreikusten da, baita ibaian behera, eta UGKSNaren 
esparruan uretan behera kokatutako UAHEen uholde-arriskuari buruzko azterlanak hobetzea 
ere, oro har informazio eguneratuagoa eta zehatzagoa eta kalkulu-tresna gehiago oinarri 
hartuta. 
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Lehenengo zikloan, ahalegin handia egin zen, alde batetik, demarkazio guztietako 
uholdeetatik babesteko obrak inbentariatzeko, haien kontserbazio-egoera, funtzionaltasuna 
eta beste datu batzuk erregistratuz, administraziokoak barne, kudeaketa optimizatzeko 
beharrezkoak direnak, eta, bestetik, drainatze eskaseko azpiegitura linealak identifikatu eta 
lehenetsi ziren, uholdeetan oztopo direlako eta, beraz, arriskua handitzeko faktore 
erabakigarria direlako. Bigarren ziklo honetan informazio hori guztia zabaltzen eta hobetzen 
jarraituko da, eta lehentasunezko zeharkako drainatze-obren kasuan, pixkanaka egokitzeko 
lanei ekingo zaie.  
 
Uholde baten ondorengo jarduketei eta babes zibileko agintaritzek inplikatutako gainerako 
erakunde eta administrazioekin koordinatzen dituzten ikasitako ikasgaien azterketari 
dagozkien berreskuratze-faseko jarduketak ere hemen sartzen dira. 

Kapitulu honetan, demarkazio hidrografiko honen eremuko neurriak deskribatzen dira labur-
labur. 

12.3 UAHEko neurriak 

Ibaibidearen edo kostaldearen tarte jakin batean kokatutako neurriak dira, uholde-arriskuaren 
aurretiazko ebaluazioan arrisku potentzial esanguratsu gisa identifikatuta daudenak. Beraz, 
unean uneko neurriak dira, arazo zehatzak konpontzeko. Oro har, Uraren Euskal Agentziaren, 
Kantauriko Konfederazio Hidrografikoaren eta Kostaldeko eta Itsasoko Zuzendaritza 
Nagusiaren eskumeneko obrak dira. 

Talde horren barruan, ziklo honetan babes-neurriak nabarmentzen dira, bai egiturazko obren 
bidez, bai naturan oinarritutako soluzioen bidez, hala nola ibaiak leheneratzea edo ura modu 
naturalean eusteko neurriak.  
 
Neurrien programak ES017-BIZ-BUT-04 UAHEari eragiten dion ibaia leheneratzeko jarduketa 
bat barne hartzen du. “Bakioko Estepona ibaiaren ingurumena leheneratzeko proiektua” da. 
LIFE Urban Klima 2050 proiektuaren barruan dagoen jarduketa honen helburua da bi padura- 
eta ibai-baso eremu sortzea, Estepona ibaiaren estuarioaren ingurumen-egoera hobetzeko 
eta uraldiak laminatzen laguntzeko. 
 
Egiturazko obrei dagokienez, lehen zikloan egin dira jada UAKPren 1. zikloko ezarpen-
mailaren berrikuspenari buruzko 11. atalean jasotako jarduketak. Bigarren ziklorako, neurrien 
programak demarkazioko UAHEetan uholdeetatik babesteko 15 egiturazko jarduketa jasotzen 
ditu. 12.5.2 atalean laburbiltzen da neurri horiek definitzeko erabilitako metodologia, eta labur 
azaltzen da jarduera bakoitzaren edukia. Jarduketa horien deskribapen xehatua egiteko, 3. 
eranskinera jo behar da. Eranskin horretan xehetasun handiagoz aztertzen dira jarduketak, 
ingurumenaren eta kostuaren/etekinaren diagnostiko bat barne. 
 
Ziklo honetan bultzatuko den beste neurri bat da elementu kalteberak eta azpiegiturak uholde-
arriskura egokitzea, dagoeneko eginda dauden diagnostikoen arabera eta eraginpeko 
sektoreetan/esparruetan uholde-arriskura egokitzeko programa espezifikoen esparruan 
etorkizunean egingo diren diagnostikoen arabera.  
 

12.4 Neurrien laburpena, tipologiaren arabera 

Atal honetan neurrien deskribapen laburra egiten da, tipologiaren arabera. Deskribapen 
zehatzagoa egiteko, 2. eranskina kontsultatzea gomendatzen da. 

12.4.1 Prebentzio-neurriak 

Prebentzio-neurrien artean, egiturazkoak ez diren neurriak uholde-arriskuaren kudeaketan 
duten garrantziagatik nabarmentzen dira, eta, bereziki, lurralde-antolamenduarekin eta 
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uholde-arriskua duten eremuetako lurzoruaren erabileren erregulazioarekin zerikusia dutenak; 
izan ere, azaleko ur-masen narriadura morfologikoa saihesten laguntzen dute, hiri-kokaleku 
berriak masa horietatik behar bezala aldentzen dituztelako. 

Aipatutako lurralde-antolamenduko neurriak 903/2010 Errege Dekretuaren eranskinaren A 
zatiaren I.h) atalaren 5. puntuan daude jasota. Lurralde-antolamenduko neurriek Plan 
Hidrologikoaren araudia barne hartzen dute. Araudi horrek uholde-arriskuko eremuen 
erabileran mugak ezartzen ditu eta Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduan jasotako 
erregulazioa osatzen du, Lurzoruaren Legearen Testu Bategina (LLTB) onartzen duen 2/2008 
Legegintzako Errege Dekretuak definitzen dituen oinarrizko lurzoru-egoerak bereiziz. 

Azken batean, badago esatea Uholde-arriskua Kudeatzeko Planaren arau izaerazko edukia 
Kantauri EDHren Plan Hidrologikoaren araudian jasotakoa dela. Egoera hori, uholde-arriskua 
kudeatzeko bi planen araudi komuna, plan horiek koordinatzeko eta integratzeko beste urrats 
bat da, eta, gainera, 903/2010 Errege Dekretuaren 14. artikuluan ezarritakoa betetzen du; izan 
ere, Plan Hidrologikoak, Uholde-arriskua kudeatzeko planean ezarritakotik abiatuta, uholdeek 
eragindako kalteak prebenitzeko azterlanei, jarduketei eta obrei buruzko irizpideak jaso ditu. 

Taula honek prebentzio neurriak laburbiltzen ditu. Hona hemen neurri horien edukia: 

AZALPENA 
UAKP 
kodea 

Neurri mota Kodea 

Lurralde antolamendua eta 
hirigintza 

M21 

Lurralde-antolamendua: Uholde-
arriskuguneetako lurzoruaren erabileren 
mugak. Lurraldea urbanizatu ezinekotzat 
jotzeko irizpideak. Uholde-arriskua duten 
eremuetako etxeen eraikitze irizpideak. 

13.01.01 

Hirigintza: Plangintza urbanistikoa egokitzeko 
neurriak. 

13.01.02 

Uholde-arriskuguneetan 
kokatutako elementuak 

egokitzea 
M23 

Uholde-arriskuguneetan kokatutako 
elementuak egokitzeko neurriak, etxebizitza, 
eraikin publiko, sare eta abarretan uholde-
gertaeren ondorio kaltegarriak murrizteko eta, 
hala badagokio, birlokalizatzeko. 

13.03.01 

Prebentzio-neurrien ezagutza 
hobetzea 

M24 

Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko 
ezagutza hobetzeko azterketak egitea: 
emarien maiztasun legeak, klima-aldaketaren 
eraginak, uholde-arriskuen eredugintza eta 
ebaluazioa, lotutako kartografia eta abar. 

13.04.01 

Jabari publikoa kontserbatzeko 
programa 

M24 
Ibaibideak mantendu, kontserbatu eta 
hobetzeko programak. 

13.04.02 

M24 
Ibaiertza kontserbatzeko eta irisgarritasuna 
hobetzeko programak. 

13.04.03 

36. taula.- Uholdeen aurreneurriak 
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Lurralde-antolamendua: Uholde-arriskuguneetako lurzoruaren erabileren 
mugak. Lurraldea urbanizatu ezinekotzat jotzeko irizpideak. Uholde-arriskua 
duten eremuetako etxeen eraikitze irizpideak. (13.01.01) Hirigintza: Plangintza 
urbanistikoa egokitzeko neurriak (13.01.02) 

Lurraldearen antolamendua da beharbada uholde-arriskua areagotzeari aurrea hartzeko edo 
bestela modu iraunkorrean gutxitzeko ikuspegi eraginkorrena, hain zuzen uholdea jasan 
lezaketen guneetan erabilerak kontrolatuaz eta jarduera ekonomikoak abiarazteko irizpideak 
ezarriaz. 

Neurri mota hori bost neurri edo jarduera espezifikok osatzen dute: 

Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduan garatutako araudiaren aplikazioa, 25.4 ULTB. 

Uraldiak fenomeno naturalak dira, ezin saihestu daitezkeenak. Hala ere, giza jarduerak 
garatzen diren moduak gertatze probabilitatea eta eragin kaltegarriak handitzen lagundu 
dezakete. Batez ere, Kantauri EDH uholdeetan lurralde bereziki kaltebera da, bere ezaugarri 
orografiko, klimatiko eta hidrografikoagatik eta gizakiaren presio handiagatik, batik bat ibai 
nagusien uholde lautadak okupatu izanagatik. 

Herri administrazioak, beraz, garapen berriak seguruak eta uholdeen esposizio gabeak izan 
daitezela eta uholde lautadak eta uholde-arriskuko ibaiertzak euren helburu naturalerako erabil 
daitezela, efizientziaz funtzionatzen jarrai dezatela eta ekintza desegokiekiko babestuta egon 
daitezela bermatu behar du. 

Ondorioz, egon dauden arrisku naturalen araberako lurzoru erabileren antolamendua egitea 
da uholde-arriskua kudeatzeko neurririk onena, uren legedian eta lurzoruarenean jaso den 
bezala. 

Horregatik, egiturazkoak ez diren neurrien kategoria honen barruan garrantzi berezia hartzen 
ari dira UAKPean erabakitako uholdeen aurkako defentsa arauak, Plan Hidrologikoaren 
Araudian txertatzen direnak. 

Plan Hidrologikoaren araudia Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduaren osagarria da; 
izan ere, haren azken aldaketek uholde-arriskuguneetako lurzoruaren erabilerei zenbait muga 
ezarri dizkiete, Plan Hidrologikoaren araudiaren oso antzekoak. 

Jabari Publiko Hidraulikoaren Erregelamenduak eta PHaren araudiak uholde-arriskuko eremu 
osora zabaltzen dituzte lurzoruaren erabileretarako mugak, jabari publiko hidraulikoaren ehun 
metroko zaintza eremura mugatu gabe, ibaibideak zaintzeko eremua berez handitu gabe, eta 
lurraldearen antolamenduan eta hirigintzan eskumena duten administrazioek hura 
kontrolatzeko ezinbesteko baldintzarekin. 

Halaber, EAEaren lurralde eremuan jarraituta, arau horiek azaroaren 19ko 449/2013 
Dekretuak onartutako EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak 
Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialaren aldaketan jaso izan dira. 

Ildo beretik, Nafarroako Foru Erkidegoak antzeko filosofia izan du Lurraldea Antolatzeko 
Planetan (LAP). Konkretuki, maiatzaren 16ko 44/2011 Foru Dekretuak onartutako Nafarroa 
Atlantikoko Lurraldearen Antolamenduko Planak (LAP 2), 23. artikuluan, arrisku naturalak 
jasan ditzaketen eremuen mugaketarako irizpideak eta horien erabilera eta babes araubidea 
sartzen du, uholde-arriskuak barne. Ildo horretan, arrisku txiki, ertain eta handiko eremuak 
mugatzen dira 50, 100 eta 500 urteko errepikatze-denborako uraldietan espero daitezkeen 
gehienezko sakonerak eta abiadurak kontuan hartuta, eta horietako bakoitzean baimendu 
daitezkeen erabilerak ezartzen dira. 
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Uholde-arriskua murrizteko funtsezko tresnetako bat alubioien lautadak berreskuratzea eta 
urpean gera daitezkeen eremuetako erabilerak antolatzea da. Aldi berean, arazo gehien 
sortzen dituen alderdietako bat da, ibaibidearen ondoko lursail horietan gertatzen den 
okupazio orokorragatik. Okupazio horrek kalteak eragiten dizkie ondasunei uholde bat 
gertatzen denean. JPHEaren azken aldaketa onartzeak, uholde-arriskuko eremuei mugak 
jartzeari dagokionez, aurrerapen handia ekarri du uholde-arriskuko eremuetako erabileren 
antolamenduari dagokionez, eta lau urtez aplikatu ondoren eta hasierako gatazka batzuen 
ondoren, esan daiteke araudi hori administrazio eskudun guztien baimen-prozeduretan 
txertatuta dagoela. Hala ere, administrazio guztien arteko lankidetza bultzatzen jarraitu behar 
da, eta, bereziki, Katastro eta Jabetza Erregistroarekiko koordinazioa, prozesuen 
gardentasuna eta eraginkortasuna hobetuz. 

Hirigintzako txostenak dira lehen zikloan uholde-arriskua murrizten gehien lagundu duten 
neurrietako bat, eta bigarren zikloan jarraitzea aurreikusten da, urpean gera daitezkeen 
eremuen eta jabari publiko hidraulikoaren kartografia berriak lagunduta, zehatzagoa baita 
Uholdeen Zuzentarauaren esparruan egindako berrikuspenaren ondoren, lurralde gehiago 
hartzen baitu, UAHE berrien kartografia gehitu baita, bai eta UAHEak ez diren zatiena ere. 
Kartografia horrek segurtasun juridikoa ematen dio arroko erakundeen esku-hartze 
administratiboari, beren eskumenak baliatuz eta, bereziki, uholde-arriskuaren kudeaketaren 
esparruan, erabilerei mugak ezartzeari dagokionez. 

UAKP honetan, urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretuaren bidez aldatu den JPHEaren 9. 
artikuluaren ondorioz, zaintza eremua lehentasunezko fluxu guneraino zabaltzeko dosierren 
instrukzioa sartzen da neurrien programaren barruan, berariaz uraldietako korronte 
erregimena babeste aldera eta pertsonei eta ondasunei kalte egiteko arriskua murrizte aldera. 

Neurri horrek Estatuko Administrazio Orokorraren inbertsioa du, hura ezartzearekin lotutako 
lanak egiten laguntzeko. EAEko lurralde-eremuaren barruan, lan horiek Uraren Euskal 
Agentziaren ohiko jardueren barruan egingo dira, eta, beraz, ez da inbertsio espezifikorik 
esleituko. 

Itsasoaren eta lehorraren arteko jabari publikoaren kudeaketa. Erabilera-mugak: baimenak eta 
emakidak kostaldeei buruzko araudiaren arabera 

Demarkazioaren kostaldean, kostaldeen arloan eskumena duten administrazioek jarraituko 
dute itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa eta horri lotutako guneak eta horien mugaketa 
zehazten. 

Gainera, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa (ILJP) babesteko zortasun eremuan, 
Uraren Euskal Egantziak txostenak egiten eta dagozkion baimenak ematen jarraituko du. 

Azkenik, itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoaren eremuan, Estatuko Administrazio 
Orokorrak Kostaldeei buruzko Erregelamendu Orokorraren 222. eta 227. artikuluen arabera 
informatzen jarraituko du. 

Babes zibilak garatutako araudia aplikatzea  

Babes zibilari buruzko legeriak erantzukizunak ditu esleituta lurraldearen hirigintza-
antolamenduan. Kasu horietan, geotekniaren, morfologiaren, hidrologiaren edo jatorri natural, 
teknologiko edo antropikoko beste edozein arriskuren arloan arrisku-egoerak eragin 
ditzaketen jarduerek babes zibilaren arloan eskumena duen autonomia-erkidegoko 
administrazioaren nahitaezko txostena beharko dute. 

Txosten hori loteslea izango da, eta pertsonen, ondasunen eta ingurumenaren segurtasuna 
bermatzeko ezartzen diren arriskuak murrizteko eta kontrolatzeko baldintzak eta neurri 
zuzentzaileak errespetatuko dira.  
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Jabari publiko hidraulikoaren kartografia eta urpean gera daitezkeen eremuak hirigintza-
antolamenduko tresnetan sartzea 

Lehen aipatu bezala, premiazkoa da uholde-arriskuko eremuetan erabilerak mugatzeari 
buruzko estatuko oinarrizko araudia ezartzen aurrera egitea, administrazio autonomiko eta 
lokalekin lankidetzan, formula errazak bilatuz, hirigintza-tresnak aldatu beharrik gabe 
lurraldearen arrisku-egoera eta plangintzari lotutako mugak kontuan hartuko dituztenak. 

Formula horietako bat da jabari publiko hidraulikoaren kartografia eta urak har ditzakeen 
eremuak plangintza-prozesuan sartzea. Horretarako, beharrezkoa da zerbitzu kartografiko 
horiek udalerriek darabiltzaten lurralde-informazioko sistemetan eskuragarri egotea eta udal-
teknikarien artean zabaltzea, prestakuntza-jardunaldi espezifikoak eginez. 

SDUSak ezartzea sustatzea, lehen zikloan egindako giden bidez 

Ibaiek, mendi-uholdeek eta gainerako ur-korronte jarraitu edo keinukariek gainezka egitearen 
ondorioak gainjartzen dira, uholdeak izateko arrisku handia izan dezaketen zenbait eremutan, 
in situ prezipitazio handiak ez iragaztearekin; izan ere, eremu urbanizatuak eta ia iragazgaitzak 
aurkitzen dituztenean, ur-emari handiak sortzen dira ibaian behera, neurri batean, arroaren 
artifizialtasun-mailaren ondorioz, eta kalte handiak eragiten dituzte hiriguneetan, lurrazalik 
ezaren ondorioz. 

Euri-uholde horien fenomenoa sakon aztertzeaz gain, UAKPeko beste neurri baten esparruan 
jorratzen dena, neurri honek Drainatze Jasangarriko Hiri Sistemak (SUDS) ezartzea sustatzea 
aurreikusten du, 2019ko azaroan argitaratutako gida aplikatuz. Sistema horien filosofia 
urbanizazio edo giza jarduketaren aurreko ziklo hidrologiko naturala ahalik eta fidelen 
erreproduzitzea da. Helburua da hirigintza-garapenaren inpaktuak minimizatzea jariatze-
uraren kantitateari dagokionez, eta, horretarako, puntako emariak murriztea atxikitze-
elementuen eta kalitatearen bidez, bai eta paisaiaren integrazioa eta jardueraren gizarte- eta 
ingurumen-balioa maximizatzea ere. SUDSek soluzio-espektro zabala, estalki berdeak, 
zoladura iragazkorrak, zanga drainatzaileak, areka berdeak, urmaelak, putzuak, hezegune 
artifizialak, eremuak, zangak, iragazketa-putzuak eta abar biltzen dituzte, eta hirigintza-
kudeaketan txertatu behar dira. 

Uholde-arriskuguneetan kokatutako elementuak egokitzeko neurriak, 
etxebizitza, eraikin publiko, sare eta abarretan uholde-gertaeren ondorio 
kaltegarriak murrizteko eta, hala badagokio, birlokalizatzeko (13.03.01) 

Demarkazioaren eremuaren barruan, arrisku handiko eremu batzuetan ezin da arrisku hori 
maila onargarrietara murrizteko defentsa-proiekturik egin, bai jarduteko ezintasunagatik, bai 
egiturazko jarduketak behar direlako. Eremu horietan, elementu zehatzen kalteberatasuna 
murrizteko unean uneko egokitzapen-neurriak hartzea planteatzen da. 

Neurri mota hori bi neurri edo jarduera espezifikok osatzen dute: 

Uholde-arriskura egokitzeko programa espezifikoak garatzea identifikatutako funtsezko 
sektoreetan 

Egokitzapenerako laguntzak sustatzea funtsezko tresna da uholdeen aurrean kaltebera den 
instalazio edo eraikin batean proposatutako irtenbideak ezartzeko. Bermatzen du 
planteatutako neurriak gauzatu ahal izango direla eta onuradunek uholde-arriskuari aurre 
egiteko hobekuntza-obrak egin ahal izango dituztela, bai eta ekipoak eta materialak erosi ere, 
hala nola, aldi baterako oztopoak, xukatzeko ponpak, atzera ezineko balbulak, etab. Hori 
guztia dauden metodologia eta gomendioen arabera. Programa horiek laguntza publikoen, 
diru-laguntzen eta abarren deialdien bidez gara daitezke. 
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Instalazioak uholde-arriskura egokitzea 

Arriskuaren karakterizazio egokiaren, instalazio bakoitzaren kalteberatasunaren 
diagnostikoaren eta jarduketa-estrategiaren bidez, egokitzapena egin daiteke, ura eraikinera 
irits ez dadin; ura kanporatzen denean, ura sartzeari eustea; ura sartzen uztea, kalteak 
gutxitzeko neurriak hartuz, edo, arriskua handiegia denean, erabilera kentzea. 

Lehenik eta behin, instalazio baten egoeraren diagnostiko teknikoa egiten da, eta, ondoren, 
horien egokitzapena egiten da.  

Uholdeei buruzko Zuzentarauaren ezarpenaren bigarren ziklo honetarako eguneratutako 
arrisku-mapak dira, besteak beste, uholde baten aurrean eragina izan dezaketen elementuak, 
kaltetu daitezkeen jarduera ekonomikoak eta informazio gehigarria bildu eta ebaluatzeko 
aukera ematen duten tresnak, hala nola babes zibileko lanetarako identifikatutako elementu 
interesgarriak. Neurri honen helburua da mapa hauetan zehatz-mehatz aztertutako uholde-
kalteberatasuna eta -arriskugarritasuna minimizatzea.  

Neurri honek honako jarduketa hauek biltzen ditu:  

 Instalazioen proiektuak, azterlanak eta diagnostikoak garatzea, egokitzeko estrategia 
egokia definitzeko. 

 Proiektu horiek gauzatzea egokitzapen-obrak gauzatuz, autobabeserako elementuak 
instalatuz eta planteatutako neurriak ezarriz. 

Kantauri EDHren esparruan, bereziki sentikorrak diren elementu kalteberetan egokitzeko 
zenbait proiektu pilotu egitea planteatzen da, defentsarako egiturazko neurriak gauzatzea 
aurreikusita ez badago. 

Mendaroko Garagartza auzoko uholde-arriskura egokitzea 

Garagartza auzoa ES017-GIP-DEB-02 UAHEren zati bat da eta Mendaroko udalerrian dago, 
Kilimoi ibaiaren eskuinaldean eta Kilimoik Deba ibaira bere ur-emaria isutzen duen puntutik 
oso gertu. Auzo hori sarritan urpean gelditzen da, Kilimoi ibaiaren maila igoeragatik, Deba 
ibaiaren maila igoeragatik edo bi faktoreen konbinazioagatik. Gainera, euri-uren sareak 
uraldietan drainatzeko zailtasunek, baita gainezka egiten ez dutenean ere, uholdeen 
maiztasuna handitzea eragiten dute, eta etxebizitzei, saltokiei eta beste elementu kaltebera 
batzuei eragiten diete. 

Tarte horretako uholde-mekanismoak direla eta, ezin da auzoa babestu ibilguan egiturazko 
neurriak gauzatuz. Horren ordez, autobabeserako neurri multzo bat garatzea planteatzen da, 
arriskua murrizteko: 

 Kilimoi ibaiaren eskuineko ertzean dagoen horma iragazgaiztea. 
 Auzoko euri-uren sarea hobetzea, ura biltegiratzeko sistemak eraikiz, besteak beste. 

Gainera, gaur egun bi ibaien elkargunean zehar igarotzen den hormaren efektu hidraulikoaren 
azterketa egitea planteatzen da. 

Uholde-arriskuaren kudeaketari buruzko ezagutza hobetzeko azterlanak egitea 
(13.04.01) 

Uholde-arriskua fenomeno konplexua da, eta oso diziplina desberdinak uztartuz kudeatu 
behar da: hidrologia, hidraulika, geomorfologia, ingeniaritza, etab. Beraz, funtsezkoa da 
uholdeen ezagutza teknikoa hobetzea, bai maila orokorrean, bai demarkazioaren ezaugarri 
espezifikoei dagokienez. 

Neurri mota hori hamar neurri edo jarduera espezifikok osatzen dute: 
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I+G+b taldea mantentzea 

Neurri horren bidez, lankidetza-esparru bat sortu nahi da, ikerketa-zentroekin eta enpresekin 
koordinatzen eta informazioa trukatzen laguntzeko, dauden finantzaketa-programen 
esparruan ikerketa-proiektuak egiteko. 

Neurri honek honako jarduketa hauek biltzen ditu, besteak beste:  

 Uholde-arriskuei buruzko ikerketaren inguruan enpresen, administrazioen eta ikerketa-
zentroen interes-talde bat mantentzea, besteak beste, etorkizuneko ikerketa-ildoak 
zehazteko eta proiektuen ondorengo koordinazioa eta aplikazioa hobetzeko. Ikerketa-
ildo berriak proposatzea taldeari. 

 Web edukiak sortzea, abian diren ikerketa-proiektuei buruzko informazioa zabaltzeko 
eta proiektu berriak aurkezten laguntzeko, eta aholkularitza administratibo eta teknikoa 
emateko uholde-arriskuaren kudeaketaren arloko I+G+b proiektuak aurkezteko. 

Uraldien maiztasunak eta magnitudeak kalkulatzeko eskuragarri dauden azterlanen 
hobekuntza. 

Lehenik eta behin, funtsezkoa da uholdeen problematika zehatzago eta errealistago 
ezagutzeko aukera emango duten analisi-teknika aurreratuak garatzen jarraitzea, hala nola:  

 Ibaibidearen definizio geometriko berria, uholde lautadak eta buxatzeak, zehaztasun 
maila hobearekin edo gerta daitezkeen aldaketak sartuta.  

 Muturreko uraldi emarien doikuntza, emari erregistroen luzera handitzen den neurrian 
edo muturreko hidrologia eta/edo klima-aldaketaren eragin posibleak hobeto 
irudikatzea lortzen duten metodologiak aplikatzen diren neurrian.  

 Uholde-arriskuko eremuen hedadura eta uholdearen ezaugarriak berrikustea eredu 
matematiko hobetuak, simulazio teknika berriak edo gertaera historikoetan behatutako 
jokabidea errealistago  bat islatzen duten parametroak aplikatuta. 

Iber ereduaren funtzionalitateen hobekuntza 

Iber zenbaki-simulazioko ereduaren garapena bultzatuko da. Neurri hau erabilgarri dauden 
funtzionaltasunak hobetzean eta beste batzuk garatzean oinarrituko da. 

Teledetekzio-teknikak erabiltzeko aplikazioen garapena, uholdeak iragartzen eta horien 
jarraipena egiten laguntzeko 

Bestalde, garrantzitsua da hidrologiaren alderdi tradizionalen gaineko ezagutza hobetzea, 
azken aurrerapen teknologikoak osagarri izan baitaitezke. Horrela, ezinbestekoa da 
teledetekzio-sistemek ematen duten informazio ugariaren erabileran sakontzea, uraldien 
iragarpena hobetzeko. Bereziki garrantzitsua da Copernicus programak ematen duen 
potentziala aprobetxatzea. Programa hori zuzendaritzaren lehen zikloa ezartzean jarri zen 
abian. Beraz, garrantzitsua izango da honako hauek ahalbidetuko dituzten ikerketa-programak 
bultzatzea:  

 Gertaeren iragarpena hobetzea hurbileko denboran, datu satelitalak erabiliz, 
lurzoruaren hezetasun-egoeraren etengabeko jarraipena egiteko. Teknika horiek, 
prezipitazioen banaketa espazialaren ezagutzaren hobekuntzan ere emaitza oparoak 
erakusten dituztenak, klima-aldaketaren eragina zenbatesteko datuak ere eman ahal 
izango dituzte.  

 Gertaera baten ondoren urak hartutako eremuen estimazioa hobetzea. Lehendik 
emandako informazioa nahikoa ez den iraupen laburreko gertaeretan erabiltzeko 
aukerak aztertzea.  
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Herritarren zientziako jarduerak bultzatzea, uholdeak iragartzen eta horien jarraipena egiten 
laguntzeko 

Herritarren zientziaren erabilera aztertu beharreko alderdi berritzailea izan daiteke, eta 
fenomenoa ezagutzeko informazio-iturri berri garrantzitsuak eman ditzake. Herritarren 
zientziako ekimenak bultzatuko dira uholdeei buruzko datuen erregistroa babesteko. AEMet-
SINOBASen antzeko informazioa bidaltzeko sistema bat garatzea.  

Klima-aldaketak ibai-uholdeetan dituen ondorioei buruzko azterlanak 

Bereziki garrantzitsua da klima-aldaketak etorkizunean uholde-arriskuetan izan dezakeen 
eraginari buruzko ezagutzan aurrera egiten jarraitzeko beharra, Uholdeei buruzko 
Zuzentarauak berak ezartzen duen bezala. Klima-aldaketak prezipitazio, jariatze-ur eta 
abarren patroiak nola aldatzen dituen aurreikustea eta, beraz, uholdeen eraginean dituen 
ondorioak jakitea funtsezkoa izango da egoera horretan neurri egokienak diseinatu ahal 
izateko. Alderdi horiek, lehen ere esan dugunez, KAEPN planaren helburuen artean daude. 

Zuzentarauaren ezarpenaren lehen zikloan hainbat azterlan egin dira, eta, zalantzarik gabe, 
aurrerapen handiak lortu dira. Hala ere, azterlan horien ondorio nagusietako bat da klima-
aldaketako agertoki batean uholdeen ondoriozko arriskugarritasunaren kalkuluan zuzenean 
aplikatzeko emaitzak lortzeko zailtasuna, batez ere prezipitazio maximoetan espero diren 
aldaketez ari bagara. Europan, oro har, zailtasun hori partekatzen bada ere, prezipitazioek 
Mediterraneoan duten portaeraren konplexutasunak izugarri larriagotzen du arazo hori 
Espainian. Beraz, beharrezkoa da arlo horretan ikerketa bultzatzen jarraitzea, baina, aldi 
berean, garrantzitsua da arazoari heltzeko modu posibleak irekitzea. Hala, alderdi hauek 
gakoak dira: 

 Iraganeko klima-aldaketek uholdeetan izandako eraginari buruzko ezagutza hobetzea, 
eta muturreko gertaerak aztertzea, ebidentzia sedimentarioetatik eta botanikoetatik 
abiatuta. 

 Mendi-arroetako elur erregimenaren aldaketari eta bat-bateko izotza urtzearen 
ondoriozko uholdeetan duen eraginari buruzko ezagutza hobetzea. 

 Urak har ditzakeen eremuen kartografian probabilitate-egoerak ezartzeko 
metodologiak, emaitzen tarte zabala estaltzeko malgutasuna emango diotenak. 

 Uholde-arriskua murriztea ahalbidetuko duten neurriak diseinatzea eta aztertzea, 
etorkizuneko egoera posibleen tarte zabal baten aurrean; horrela, emaitza zehatzak 
lortzeko zailtasunak ez du eragotziko egokitzapenaren bideari ekitea. 

Azterketa horietarako guztietarako, Estatuak CEDEX, IGME eta CSIC erakundeen partaidetza 
izango du. 

EAE, bere lurralde-eremuaren barruan, klima-aldaketara egokitzeko Urban Klima 2050 
estrategia garatzen ari da. Klima-aldaketak EAEko uholde-arriskugarritasunean dituen 
ondorioei buruzko azterlan bat jasotzen du proiektu honek, eta Neurrien Programaren barruan 
sartzen da. 

Urak har ditzakeen eremuen kartografia-azterlan berriak eta jabari publiko hidrauliko 
kartografikoaren mugaketa, neurketa batimetrikoak barne 

Uholdeei buruzko Zuzentarauaren ezarpenak UAHEei arreta berezia eskaintzen badie ere, 
demarkazioaren arrisku gehiena biltzen duten eremuak direlako, UAHEetatik kanpo urpean 
gera daitezkeen lursail batzuetan arriskua kudeatu behar da, batez ere egiturazkoak ez diren 
neurrien bidez, hala nola lurraldearen antolamenduaren eta autobabeserako neurrien bidez. 
Zuzentaraua ezartzeko lehen zikloan, UAHEetatik kanpoko eremuetako arriskugarritasun-
kartografia handitzeko lanak egin dira. Lan horri esker, urak hartzeko arriskuari buruzko 
informazio kartografikoa zabaldu da Kantauri EDHren ibaibide nagusietara. 
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2022-2027 zikloan zehar, arriskugarritasun-kartografia zabaltzeko lanekin jarraituko da, 
kartografiarik gabeko ibai-tarteetan edo demarkazioko Plan Hidrologikoaren araudian 
ezarritako estandarrak betetzen ez dituen antzinako kartografia duten ibai-tarteetan. Lan 
horietan sartuko dira batimetriak egitea, egiturak neurtzea, eredu hidraulikoak egitea eta 
kartografia egitea, irizpide geomorfologikoak eta historikoak barne. Azkenik, lanek barne 
hartuko dute jabari publiko hidrauliko kartografikoaren eta hari lotutako zorbide- eta zaintza-
eremuen mugaketa. 

Uholdeei buruzko Zuzentarauaren hirugarren zikloa ezartzea (UAAE, ARUAM eta UAKP) 

2022-2027 zikloan, honako plangintza-ziklo honi dagozkion dokumentuak berrikusi eta 
eguneratuko dira: UAAE, ARUAM eta UAKP. UAAEren berrikuspena indarrean dauden 
UAHEak baliozkotzean eta sartu beharreko eremu berriak baloratzean oinarrituko da, uholde 
historikoen erregistroak eta eskura dagoen informazio berria kontuan hartuta. UAHEen 
berrikuspenak arreta berezia jarriko du ARUAM handitzeko balizko eremuetan eta uholdeen 
aurkako defentsa-lanek eta aldaketa topografikoek eragindako uholde-arriskugarritasunean. 
Azkenik, hurrengo plangintza-zikloari dagokion UAKP berrikusi eta eguneratuko da, Plan 
Hidrologikoarekin koordinatuta eta ziklo honetarako ezarritako helburu orokorrak garatzen 
jarraituz. 

Klima-aldaketak itsasoko uholdeetan dituen eraginen ebaluazioa 

Jarduera espezifiko horren barruan, klima-aldaketak kostaldeko uholdeetan duen eraginari 
buruzko hainbat azterlan egin dira.  

Jabari publikoa kontserbatzeko programa: Ibaibideak mantendu, kontserbatu 
eta hobetzeko programa (13.04.02) eta ibaiertza kontserbatzeko eta 
irisgarritasuna hobetzeko programa (13.04.03) 

Jabari publikoa ingurune naturala bada ere, azpiegitura artifizialak (zubiak eta kanalizazioak 
bereziki) eta dauden presio batzuk (adibidez, hondakinen metaketa) direla-eta, beharrezkoa 
da mantentze-, kontserbazio- eta leheneratze-lan puntualak egitea, bai itsasertzean, bai ibai-
ingurunean. 

Neurri mota hori hiru neurri edo jarduera espezifikok osatzen dute: 

Ibaibideak kontserbatzeko, mantentzeko eta leheneratzeko programa gauzatzea 

Bigarren ziklo honetan, ibaibideak mantendu, kontserbatu eta hobetzeko programa gauzatzen 
jarraitzea aurreikusi da, planteatutako helburuak lortzeko eraginkortasuna erakutsi baitu. 

Ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko programaren bitartez ekintza asko egiten dira, oro 
har inbestimendu ekonomiko apalekoak, baina oso eraginkorrak bai gure ibaien egoera 
hobetzeko, bai uholde-arriskua minimizatzeko. 

Lanak hiru motatan sailkatu daitezke, eta ohikoa da horietako batzuk konbinatzea: 

 Ibaiertzeko landaredia maneiatzea eta kudeatzea, ibaiertzak egonkorrak direla 
bermatzeko: inausketak, sastraka selektiboak kentzea, bakantze-lanak, etab. 

 Landaredi hilaren, jalkinen, tapoien gehiegizko pilaketa kendu eta eramatea, landare 
espezie inbaditzaileak (Arundo donax, adibidez) ezabatzea eta abar. 

 Ibaibidearen luzetarako jarraitutasuna hobetzea, zeharkako oztopoak eraitsiz edo 
iragazkortuz. 

 Ibai-eremua berreskuratzea eta ibaibidearen zeharkako jarraitutasuna hobetzea, ibai-
eremua mugatzen duten eta erabiltzen ez diren edo egoera txarrean dauden egiturak 
kenduz eta erretiratuz, urpean gera daitezkeen hezeguneak berreskuratuz, ezpondak 
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jarriz, egiturazko indargarri txikiak jarriz, ahal dela bioingeniaritzako teknikekin, 
meandro abandonatuak berriz konektatuz, etab. 

 Ibai-ohearen osaera eta egitura hobetzea eta berreskuratzea, eta ibai-ebakidura 
kontrolatzea, ibaibidearen ohantzean jarduketak eginez, hala nola lohiak kentzea, 
sutegiak egokitzea, lohi-biltegiak kentzea, curage eta abar. 

 Ibaiertzeko landaredia leheneratzea eta ertzak egonkortzea, uholde-gertakariek 
eragindako eremuak landatuz eta konponduz. 

Ingurumeneko estatu-idazkariak jarduketa horiek garatzeko emandako jarraibideak esparru 
eta jarraibide komun batzuk ezarri ditu, gaur egun abian diren jarduerak eta horiek hautatzeko 
irizpideak nabarmen hobetzeko. 

Kantauri EDHren lurralde-eremuan, neurri hori garatzeko bi programa ezarriko dira: 

 KKHko ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko programak. 
 EAEko ibai eta erreken ibaibide eta ertzak eta itsasertza mantentzeko, kontserbatzeko, 

berreskuratzeko, leheneratzeko eta ingurumena hobetzeko lanak. 

Ibaibideak kontserbatzeko, mantentzeko eta hobetzeko jardueren ebaluazioa eta jarraipena 
egitea 

Denbora honetan egindako esperientziari eta lanei esker, programaren exekuzioa hobetzeko 
aukerak hauteman dira, eta horietako bat da egindako jardueren funtzionaltasuna ezagutzea, 
hura gauzatzean etengabeko hobekuntza sustatzeko eta lortu nahi diren helburuei egiten 
dieten ekarpena kuantifikatzeko.  

Era berean, SEMAren jarraibidearen hirugarren puntuaren arabera, jabari publiko hidraulikoa 
berreskuratzeko egiten diren ingurumen-konponketen eta -hobekuntzen jarraipena egingo du 
Uraren Zuzendaritza Nagusiak. Horretarako, konfederazio hidrografikoek egingo den 
dokumentazio teknikoa bidaliko dute, egikaritzeko. 

Horri buruzko informazio-bilketa sistematizatzeko eta datuei balio erantsia emango dien 
metodologia egiteko, eta egindakoaren irismenari buruzko ondorioak ateratzeko, beharrezkoa 
da ibaibideak kontserbatzeko, mantentzeko eta hobetzeko jardueren ebaluazioa eta jarraipena 
egiteko programa bat izatea. Ebaluazio- eta jarraipen-programa hori ezartzeak ezagutza 
orokorra emango du jarduketa-tipologia desberdinak gauzatzeko bitartekoei, horien 
funtzionaltasunari, kostu-etekin erlazioari, inbertitutako funtsen eraginkortasunari edo 
gauzatutako magnitude nagusiei buruz, besteak beste. 

Jarraipen-programa hori aldizkakotasun desberdineko txostenetan egituratuko da. Txosten 
horietan, ibaibideak kontserbatzeko, mantentzeko eta hobetzeko programako jarduketen 
egokitasunaren eta eraginkortasunaren ebaluazioa jasoko da. 

Neurri horrek Estatuko Administrazio Orokorraren inbertsioa du, hura ezartzearekin lotutako 
lanak egiten laguntzeko. EAEko lurralde-eremuaren barruan, lan horiek Uraren Euskal 
Agentziaren ohiko jardueren barruan egingo dira, eta, beraz, ez da inbertsio espezifikorik 
esleituko. 

Itsasertza mantentzeko eta kontserbatzeko eta irisgarritasuna hobetzeko programa gauzatzea 

Ibai-eremuan bezala, kostaldearen egoera ona eta itsas-lehorreko jabari publikoaren erabilera 
egokia lortzeko, beharrezkoa da bertan esku hartzea, obra txiki hauek eginez: 

 Hondartza lehorraren zabalera mantentzeko lanak: higadurak kaltetutako eremuetan 
betelanak egitea eta metaketa-eremuetan jalkinak kentzea. 

 Dunak mantentzea: besteak beste, pasabideak konpontzeko lanak, landaredia 
birlandatzea, higatutako eremuetan sedimentuak kargatzea. 
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 Estuarioetako erriberako landarediaren egoera fitosanitarioa eta begetatiboa 
hobetzea: inausketak, belar-sastraketan garbiketa selektiboak, bakantzeak, 
landaketak, etab. 

 Erabiltzen ez diren edo egoera txarrean dauden kostaldeko egiturak ezabatzea eta 
kentzea, eta urez bete daitezkeen hezeguneak lehengoratzea. 

 Uharri naturalak mantentzeko lanak. 
 Kostaldeko obretako konponketak: kostaldeko hormak, itsas pasealekuak, dikeak, kai-

muturrak, etab. 
 Itsas-lehorreko jabari publikorako irisgarritasuna hobetzeko lanak. 

12.4.2 Babes-neurriak 

Hurrengo taulan babes-neurriak laburtzen dira, eta, horren ostean, bere edukia biltzen da: 

DESKRIBAPENA 
UAKP-
kodea 

Neurri mota Kodea 

Arroa, jariatzea eta emarien 
sorrera kudeatzea 

M31 

Neurriak arroan: Basoen lehengoratze 
hidrologikoa eta nekazaritzaren antolamendu 
hidrologikoak, urari modu naturalean eusteko 
neurriak barne. 

14.01.01 

Ubide eta uholde-lautadetako neurriak: Ibaien 
lehengoratzea, urari modu naturalean eusteko 
eta ibaiertzak basoberritzeko neurriak barne, 
eta kostaldeko ingurumena lehengoratzea, 
uholde-arriskuguneetan sistema naturalak 
lehengora daitezen fluxuaren abiadura 
moteltzeko eta ura biltegiratzeko. 

14.01.02 

Emarien erregulazioa 
optimizatzea 

M32 
Erregimen hidrologikoan eragin garrantzitsua 
duten urtegien ustiapena kudeatzeko arauak 

14.02.01 

Ibaibideko, kostaldeko edo 
uholde-lautadetako lanak 

M33 

Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: 
errepideak, burdinbideak 

14.03.02 Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak 
jasateko joera duten guneetan esku hartze 
fisikoa dakarten neurri estrukturalak 
(bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar) 

37. taula.- Uholdeen aurkako babes-neurriak 

Arroko neurriak: Basoen lehengoratze hidrologikoa eta nekazaritzaren 
antolamendu hidrologikoak, urari modu naturalean eusteko neurriak barne 
(14.01.01) 

Jarduera-tipologia horren helburua hurrengoa da: esparru bat ezarri Uholde-arriskua 
Kudeatzeko Planaren barruan, uholdeak eta uholde-arriskuguneen lurzoruaren erabilerak bat 
egitea aurreraraziko duten jarduerei ekitea laguntzeko, bai arroaren maila orokorrean, bai 
hautatutako uholde-arrisku garrantzitsua izan dezaketen eremuetan. 
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Neurri mota hori neurri bakar batek edo jarduera zehatz batek osatzen du, lurzoruen 
kontserbazioaren eta nekazaritzaren lehengoratze hidrologikoaren jardunbide egokien 
gidaliburu bat sortzean oinarritzen dena. Baso-estaldura ugari batek betetzen ditu Kantauri 
EDHko arro hidrografikoak. Izan ere, azken hamarkadetan baso-estaldura areagotzeko joera 
nabaritu da, ustiatze tradizionalen ukapenaren ondorioz, batez ere. Hori dela eta, 
nekazaritzako praktikak eta baso-praktikak ez dute eragin nabarmenik uraldien emarien 
erregimenean. Ondorioz, ez da beharrezkoa basoen zuzenketa hidrologikorako eta higadurari 
aurrea hartzeko neurri zehatzak burutzea. 

Lurzoruak kontserbatzeko eta arro hidrografikoen nekazaritza eta basoak hidrologikoki 
lehengoratzeko jardunbide egokien gidaliburua idaztea 

Gidaliburu horren helburua aurretik dauden lurzoruak kontserbatzeko jardunbide eta teknika 
egokienak aurkeztea da, jarduera-esparru berezi bakoitzari dagozkion berezitasun fisiko, 
ingurumen-berezitasun eta arlo-berezitasunen arabera. Dokumentuak basoen lehengoratze 
hidrologikoaren berariazko prozeduren katalogo bat hartuko du barne, azken hamarkadetan 
Espainian garatu direnak eta jarduera-mota horretara lotutako helburuak betetzeko gaitasun 
handia erakutsi dutenak. Katalogoan esparru nazionalean eta nazioartekoan ereduzkoak diren 
bestelako mekanismo berritzaileak ere agertuko dira. Horiek guztiek hurbiltze grafiko bat 
posiblea egingo duten ikerketa-kasuak eta eredu paradigmatikoak hartuko dituzte barne. 
Hurbiltzea bere diseinuaren eta gauzatzearen alderdi garrantzitsuenak eutsita egongo da. 

Gidaliburuan biltzen diren kontserbazio-jarduteak kudeaketa-helburuen erdiespen bateratua 
posible egiten dutenak dira. Helburu horiek ura-lurraldea-biodibertsitatea trinomioari 
dagokionez ezartzen dira legeri espainiarrean eta europarrean, betiere plangintza eta 
kudeaketa hidrologikoen bestelako alderdi nabarmenei garrantzia kendu gabe. Izan ere, 
lurzoruen kontserbazio-jardueren funtzionaltasun anitza ezaugarri nabarmenetako eta 
nagusietako bat da. Ondorioz, garatutako jardueren diseinu eta gauzatzeak (eta jarraipen 
moldagarriak) ziurtatu behar dute gai direla dagozkien araubideak, lurralde-dinamikak eta 
ikerketa-arro bakoitzaren hainbat arrazoi sozioekonomiko garrantzitsuk beraiekin dakartzaten 
erronka anitzei aurre egiteko. 

Aurkeztutako teknika eta ereduekin batera, kudeaketa-helburuei dagokien informazioa 
agertuko da gidaliburuan, kasu bakoitzean barne hartutako jarduera bakoitzak bil ditzakeenak. 
Kontserbazio-jardueren plangintza azpiegitura berdeen berariazko oinarrien ikuspuntutik 
burutuko da, eta, orokorrean, naturan oinarritutako konponbideen ikuspuntutik, hurrengoak 
integratzeko helburuarekin: Azpiegitura Berdeen eta Konektagarritasun eta Lehengoratze 
Ekologikoen Estrategia Nazionala, Ibaien Lehengoratzearen Estrategia Nazionala, Natura-
ondarearen eta Biodibertsitatearen Estatu-plan Estrategikoa, eta Klima-aldaketara Egokitzeko 
Plan Nazionala (2021-2030). 

Gidaliburua batera garatuko dute Uraren Zuzendaritza Nagusiak eta Biodibertsitatearen, 
Basoen eta Desertifikazioaren Zuzendaritza Nagusiak (Trantsizio Ekologikorako eta Erronka 
Demografikorako Ministeriokoa), Autonomia Erkidegoen eta Ibai-arroko Erakundeen 
laguntzarekin.  

Neurri edo jarduera zehatzei dagokionez: 

Nekazaritzaren eta basoen lehengoratze hidrologikorako proiektuak garatzea 

UAKPren berrikuspen honetan a priori ez dira zehazten basoen lehengoratze hidrologikorako 
edo uholde-arriskua murrizteko helburua duten nekazaritzaren antolamendu hidrologikorako 
jarduera zehatzik. Dena den, ez da baztertzen arroan basoen lehengoratze hidrologikorako 
jarduerak burutzea parte hartzen duten administrazioen esparruan gauza daitezkeen analisi 
zehatzagoek beharrezkoa dela zehazten badute; edo baso-suteek intereseko eremuetan izan 
dezaketen eragina dela eta. 
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Mendien kontserbaziorako eta hobekuntzarako proiektuak garatzea 

Kantauri EDHko erkidegoarteko lurralde eremuan ez da aurreikusten mendien 
kontserbaziorako eta hobekuntzarako proiektuak gauzatzea, Kantauriko Konfederazio 
Hidrografikoak ez baitu inolako mendiren titulartasuna. 

Ibaibideko eta uholde-lautadetako neurriak: ibaien lehengoratzea, urari modu 
naturalean eusteko eta ibaiertzak basoberritzeko neurriak barne eta kostaldeko 
ingurumena lehengoratzeko neurriak (14.01.02) 

Ibaiak sistema naturalak dira, eta uraldiak geruzatzeko nahiz higaduratik, sedimentaziotik eta 
uraldiei dagozkien beste prozeduretatik eratortzen diren eraginak arintzeko gaitasun naturala 
dute. Ibaibideak eta ibaiertzak eraldatzeak gaitasun natural hori murrizten du, eta uholdeen 
eragin negatiboak areagotzen ditu. Lehengoratze-jarduerei esker arriskua modu jasangarrian 
murrizten da, eta, gainera, ur-masen ingurumen-egoera hobetzen laguntzen dute. 

Neurri mota hori lau neurri edo jarduera zehatzek osatzen dute: 

Ibaiak lehengoratzeko lan zehatzak gauzatzea 

Ibaien lehengoratze-jarduerak legeri europarrean eta espainiarrean ezartzen diren betekizun 
araugileak modu integratuan betetzera zuzenduta daude, bereziki Plan hidrologikoetan 
ezarritako ingurumen-helburuak lortzera, baina UAKPk ezarritako uholde-arriskua murrizteko 
helburuak baita ere.  

Ibaien lehengoratze-lanek kontuan hartu behar dute jarduerek duten gaitasuna ur-masek 
jasaten dituzten presioen eragina modu sinergikoan murrizteko, kontuan hartuta luzetarako 
eta alboko konektagarritasuna tarte-eskalan, masa-eskalan eta demarkazioaren ibai-sare 
multzoaren eskalan. Modu horretan, kostu-efizientziaren analisian oinarritutako norabide argi 
bat izango dute, presioak arintzea eta uholde-arriskuak demarkazioarenosotasunean 
murriztea helburu izango dituena. Beste modu batean esanda, ibaien funtzionamendua 
jardueraren tokiko eskalan hobetzeko gaitasuna ez ezik, jarduera-sare ez isolatu (lortuko diren 
emaitzak optimizatzeko modu estrategikoan banatutako jarduerak) baten parte izateko duten 
gaitasuna ere aztertu.  

Horretaz aparte, ibaien lehengoratzerako lan zehatzek hobari gehigarri bat dakarte beraiekin: 
biztanleriarekiko duten izaera didaktikoa, ibaien dinamika naturala eta dinamika hori galtzean 
sortzen diren arrisku gehigarriak aitortzean oinarritzen baitira. Hori dela eta, berebiziko 
garrantzia dauka jarduerak arlo sozio-ekonomiko estrategikoetan burutzeak, jarduera mota 
hau demarkazioaren beste atal eta ur-masa askotan orokortzeko abiapuntu bihur 
daitekeelako. Gainera, horiei esker demarkazioko biztanleriak ibaiekin duen harremanak 
hobeto egingo du Uraren Esparru Zuzentaraua eta Uholde-arriskuen ebaluaketa eta 
kudeaketa zuzentarauaren berariazko ikuspegiekin bat eginez. Horren harira, garrantzitsua da 
garatuko diren jarduerak, posiblea den heinean, administrazio arduradunen arteko 
hitzarmenetan oinarritzea ibaien lehengoratzearekin lotutako alderdi guztietan, 
lehengoratzeak jabari publiko hidraulikoa nahiz beste eremuak (ertzak, uholde-ordokiak) bil 
ditzan, titulartasun publikoko nahiz pribatukoak, baina ezinbestekoak jarduerek arrakasta izan 
dezaten eta ibaien dinamika eta lurralde-dinamika berreskuratzeko edo guztiz hobetzeko.  

Ingurumenaren lehengoratze-proiektu bat aurreikusten da Kantauri EDHko esparruan: 
Bakioko (Bizkaia) Estepona ibaiaren ingurumen-egokitzapena eta uholdeen aurkako babesa. 
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116. irudia.- Estepona ibaiaren ingurumen-egokitzapenaren eta Bakioko uholdeen aurkako defentsaren proiektuaren jarduera-eskema. 

Ibaien jarraitutasuna hobetzeko eta ibaien gunea lehengoratzeko programa garatzea 

Ibaien jarraitutasuna hobetzeko eta ibaien gunea lehengoratzeko programaren helburua 
hurrengoa da: konektagarritasun hidromorfologikoa eta ekologikoa, luzetarako eta alborako, 
lehengoratu, batez ere ur-masa eta azpiarro estrategikoenetan, bai jarraitutasun hidrologiko, 
sedimentologiko eta biologikoaren momentuko zatiketa dela eta, bai lehengoratzeak uholde-
arriskuak murrizteko izan dezakeen garrantzia dela eta, edo kontserbaziorako berebiziko 
interesa duten ibai-habitat zehatzen egoera hobetzeko. 

Jarraitutasuna hobetzeko jarduerek kontuan izan beharko dute, ibaien lehengoratze-lanetan 
adierazi den bezala, plangintza hidrologiko eta ingurumen-plangintzaren helburu multzoa, 
batez ere Plan hidrologikoetan, Uholde-arriskua kudeatzeko planetan eta Biodibertsitatearekin 
eta klima-aldaketarekin zerikusia duten plan eta estrategia nazionaletan ezarri direnak. 
Dauden konpromisoek, eginbide politikoa eta araubide europarra eta espainiarra direla eta, 
aitortzen dute beharrezkoa dela ezaugarri horietako jarduerak burutzea ur-masa kopuru handi 
batean, ibaien tarte zehatzetan eta ibai-sistemetara lotutako eremu-balore bereizietan 
jarraitutasuna itzultzeko helburuak betetzeko.  

Momentu honetan, eta helburu osagarria izanda, ibaien jarraitutasunaren hobekuntza 
desoreka hidromorfologiko handienak aurkezten dituzten ibaien morfologia hobetzeko modu 
gisa proposatzen da. Adibidez, demarkazio hidrografikoen azpiarro zehatzetan ebakidura-
prozedura orokorrak egotea fluxu hidrosedimentarioen artifizializazioarekin lotzen da. 
Luzetarako eta alboko ibaien jarraitutasunaren lehengoratzea tresna boteretsu bihur daiteke 
ur-masen egoera hobetzeko, uholde-arriskuaren areagotzea lehengoratzeko eta prozedura 
geomorfologiko negatiboen (zeinak kasu askotan gainera ondare-gaitz nabarmenak 
dakartzate beraiekin) ondorioz gehien pobretu diren ibai-ekosistemak lehengoratzeko.  

Aldi horretan burutzen diren jarduerak ibaien jarraitutasuna hobetzeko aurretik aipatutako 
alderdi guztiak integratzen saiatuko dira, lurraldearen azpiegitura berdeak izango diren guztiz 
iragazkorrak diren ibaien igarobideak sortzea lehenetsita. Klima-egokitzearekin eta muturreko 
gertaera hidrologikoen etorkizuneko eboluzioarekin lotutako aurreikuspenekin modu 
eraginkorrean lagundu dezaketen sistemak sortzea lehenetsiko da ere.  

Jalkinen jarraitutasun-programa garatzea 

Sedimentuen igarotzea prozedura kritikoa da UAHEentzat eta, orokorrean, ur-masen dinamika 
hidromorfologikoarentzat. Esparru europarrean bere garrantzia aitortu da Europako 
Batzordearen gidaliburua, “CIS Document on sediment management in the context of the 
WFD”, bultzatuta. Gidaliburuan dinamika sedimentarioaren (kantitatean eta kalitatean) 
oinarriak eta hura plangintza hidrologikoan integratzeko oinarriak biltzen dira. Espainian, 
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jalkinen jarraitutasunaren garrantziaren mailakako aitorpenari esker, jalkitze-prozedurak 
hobetzeko proiektu anitzak garatu dira, eta estatuaren esparruan ekimen ezberdinak burutu 
ditu MITERDek (hala nola, ibaien ebakidura geomorfologikoari dagokionez erkidegoarteko 
demarkazio hidrografikoetan).  

Jalkinen jarraitutasun-programaren helburuak hurrengoak dira: i. jalkitze-prozesuaren eta 
jalkinen sorreraren nahiz garraioaren ondorioz gertatu diren aldaketek ibaietan sortu dituzten 
desoreka geomorfologiko nagusien ezaguerak hobetu; ii. sedimentuen igarotzeak Plan 
hidrologikoetan eta UAKPetan pairatzen dituen arazoak, bai kantitatean, bai kalitatean, 
kontuan hartu; iii. arazo larriagoak aurkezten dituzten ibai-tarteak kartografiatu eta lehenetsi; 
iv. Plangintza hidrologikoan eta uholde-arriskua kudeatzeko plangintzan neurriak gehitu, arazo 
horiek arintzen laguntzeko gai izango direnak.  

Jalkinen jarraitutasun-programaren ondorioz lortu diren informazio eta neurriak dokumentu 
honen 5.1 eta 5.2 ataletan aztertzen direnetara gehituko dira, modu horretan jalkinen 
jarraitutasuna eta konektagarritasun hidrologiko eta ekologikoa batera hausnartuko dira. 
Aurreko ataletan nabarmendu den helburuen integrazioa ezinbestekoa da, dinamika 
sedimentarioaren hobekuntza estrategia lehenetsia izan baitaiteke lurralde- eta ingurumen-
eskakizun anitzak erdiesteko. 

Programan hurrengo alderdien analisia garrantzitsua izan daiteke: 

 Jarraitutasun sedimentarioaren eragina muturreko gertaera hidrologikoekin lotutako 
arriskuan. 

 Dinamika sedimentarioaren harremana Plan hidrologikoen ingurumen-helburuen 
betetzearekin, eta Natura 2000 Sareko guneen kudeaketa-planen helburuen 
betetzearekin. 

 Jarraitutasun sedimentarioaren eta garraio solidoaren harremana igarotze-uren eta 
kostaldeko uren dinamikarekin, batez ere kontserbaziorako interes berezia duten 
guneei, kostako ertzaren egoerari, eta itsas-kontserbazioaren estrategiei dagokionez. 

 Dinamika sedimentarioak duen interakzioa uren erabilpenekin eta jarduera 
sozioekonomiko sektorialekin.  

Kostako zerrenda babesteko eta lehengoratzeko eta klima-aldaketara egokitzeko jarduerak 

Kostaldean, Kosta eta Itsasoko Zuzendaritza Nagusiak, Kostaldeko Demarkazio eta 
Probintzia-zerbitzuen bidez, kostako zerrendako nahiz itsasoaren ur-bazterraren 
lehengoratze-neurriak hartuko ditu, funtsean kostaren egonkortzean eta defentsan oinarrituko 
direnak, bai eta Kostaldea Babesteko Estrategiak garatzean, naturan oinarritutako 
konponbideetan (NOK), neurri estrukturaletan eta konponbide mistoetan oinarrituak.  

Burutu behar diren jarduera nagusien artean hurrengoak daude:  

 Kostaldea Babesteko eta Klima-aldaketara Egokitzeko Estrategien ezarpena.  
 Kostako jalkinen kudeaketa.  
 Hondartzak berroneratzea eta hondartza lehorraren zabalera mantentzea.  
 Hondartzaren duna-sistemaren mantentze-lanak eta ingurumen-birgaitzea.  
 Paduren mantentze-lanak eta ingurumen-birgaitzea. 
 Kosta egonkortzeko egiturak eraiki eta mantendu.  
 Kosta denfendatzeko egiturak eraiki eta mantendu, eta hura babesteko beste jarduerak 

ere.  
 Kosta lerroaren atzera egite kontrolatua. ILJParen okupazioak birkokatu eta baztertu.   
 Kostako defentsa-egiturak baztertu.  
 Itsasoari irabazitako lurrak lehengoratzea. 
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Erregimen hidrologikoan eragin garrantzitsua duten urtegien ustiapena kudeatzeko 
arauak (14.02.01) 

Ibaian behera dabiltzan emarietan urtegiek duten laminazio ahalmena oso garrantzitsua izan 
daiteke, batez ere uraldiak datozenean babesgarri garrantzitsuak existitzen direla inplikatzen 
duen urtaro diferentzia handia duten erregulazioetan. Uraldietan operazio arauak edukitzeak 
zeharo lagun dezake ibaian behera kalteak mugatzen. Urtegien ustiapen-arauak presaren 
titularrak prestatu behar ditu, Administrazioak onartu eta azkenik ezarri eta interesdunei 
jakinarazi behar zaizkie. 

Neurri mota hori bi neurri edo jarduera zehatzek osatzen dute: 

Oraindik erabakitzeko dauden ustiapen-arauak onartu eta segurtasun-arau teknikoetara 
egokitu  

Urtegien ustiapen-arauetan, gutxienez, hurrengoak agertu behar dira: 

 “Urtegien, urtegiak husteari eta babesteari buruzko arauak” programa arrunta. 
 Jarduera zehatzak uraldia gertatzen bada. 
 Auskultatze-programa, aldian behingo ikuskatzeak, mantentzea, etab. 
 Uren hustuketa arrunten aurretiko abisuen sistemak. 
 Alerta-sistemak eta ohiz kanpoko egoeretan jarraitu behar diren estrategiak. 

Ustiapen-arauak, presaren titularrak prestatu behar dituenak, Uraren Zuzendaritza Nagusiak 
onartu behar ditu, administrazio hidraulikoaren txostena jaso ondoren. Behin onartuta, ezarri 
eta administrazio hidraulikoari eta interesdunei jakinarazten zaie. 

Apirilaren 13ko 264/2021 Errege Dekretuarekin bat etorriz, indarrean jarriko da arau berria, 
presen eta horien urtegien segurtasun-tekniken arauak onesten dituena (2021ko apirilaren 
14ko, asteazkena, BOE, 89. zk.). Behin-behineko erregimena kontuan hartuko da, Behin-
behineko Laugarren Xedapenari jarraituz. Presaren eta urtegiaren Ustiapen Arauak. 

Dauden arriskugarritasun- eta arrisku-mapen koordinazioa lehentasuna duten UAHEetatik 
ibaian gora dauden presa handien huste-gaitasunarekin. 

Momentu honetan, Uholde-arriskugarritasuneko Guneen Kartografiaren Sistema Nazionalak 
UAHE guztien jabari publiko hidraulikoaren, uholde-arriskuguneen, arriskugarritasun-mapen 
eta uholde-arriskuen mapen kartografia dauka. Aldi berean, presa nagusien hustutze-
organoen hustutze-gaitasunaren eta ibaian behera egon daitezkeen arazoen informazioa ere 
badauka. 

Neurri honen helburua hurrengoa da: hautatutako presa nagusi bakoitzean isuri-emari 
ezberdinek eta dagozkien uholde-arriskuguneek nahiz JPH-, arriskugarritasun- eta arrisku-
mapen informazioak eta dauden arrisku nagusien informazioak duten harremana ikertzea. 
Arrisku nagusien informazioa arrisku potentzialaren aurkako klasifikazioetatik, ustiapen-
arauetatik, presen larrialdi planetatik eta presen titularren esperientziatik eratorria da. 
Horretarako, datu-base bateratuak erabiltzea eta intereseko emari zehatzen modelaketa 
hidraulikoa sustatuko da urtegiak UGKSNean dagoen bereizmen xeheko informazio 
kartografikoaren bidez ustiatzean. 

Modu berean, beharrezkoa bada, hautatutako urtegien batimetriak eguneratuko dira urtegiak 
momentu honetan ura biltzeko duen, eta batez ere, uraldietako babeslekuek duten bolumena 
zehazteko. Urtegi hilaren kota eta bere mukuru-maila ere zehaztuko dira. 

Hori dela eta, momentuko plangintza-ziklorako, arro hidrografiko honen barruan, 
lehentasunezkotzat jotzen da neurri hau ezartzea, uholde-arriskuguneen mapen eta presen 
hustearen informazioaren arteko koordinazio-ikerketak burututa berariazko jarduera gisa. 
Zentzu honetan, arriskugarritasun-kartografia eguneratzeko behar handia duen esparruetako 
bat Urumea ibaia da, Añarbe presatik ibaian behera dagoena. Presa horrek, ustiapen-arau 
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onartuak dituenak, Urumea ibaiko uraldi-emariak modu nabarian geruzatzeko eta ES017-GIP-
17-1 eta ES017-GIP-URU-01 UAHEen uholde-arriskugarritasunaren maila murrizteko 
gaitasuna du. Horregatik beharrezkoa da aztertzea uraldi-gertaerak erregulatzeko duen 
gaitasuna eta arriskugarritasun- eta arrisku-mapetan duen balizko eragina. 

Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: errepideak eta burdinbideak (14.03.01) 

Urbanizatzeak, azpiegitura linealak egiteak, lurzoruaren erabilerak aldatzeak eta abar uholde-
mailak aldatzea ekar dezake, eta uraren zirkulazio eskemak ere eralda ditzake. Ekintza horiek 
artifizialki aldatzen dute uholde-arriskuguneen erantzuna, eta uraldiak eta uraldien ondoriozko 
hondamendiak areagotzeko faktore bat izan daitezke. Bereziki, azpiegitura linealek (batez ere 
ezponda handiak) eta nahikoa ez diren husteko lanek uholdea okerragotu egin dezakete ibaian 
gora, beste leku batzuetarantz desbidera dezakete uholdea, eta uraldi uhin bat ere sor 
dezakete ezponda apurtzen bada, lurrazala urpean dagoen denbora luzatzeaz gain. 

UAKPren lehen ezarpen-zikloan, eta araudia eguneratzeari dagokionez, nabarmendu behar 
dugu 2016. urtean 5.2-JC Lurrazaleko Drainatzea Araua onartu zela, otsailaren 15eko 
FOM/298/2016 Aginduak onartuta (2016ko martxoaren 10eko BOE). Lehen zikloan, 
zeharkako drainatze gutxiegi duten tarteen eta uraren zirkulazioaren oztopo larria diren beste 
azpiegitura batzuen identifikazioa, berrikuspena eta xehetasun-azterketa burutu ziren. 

Bigarren ziklo honetan, azpiegitura linealak hobeto drainatzea bi jarduera-mailetan garatzen 
da. Lehenik, zeharkako drainatze gutxiegiko lanak identifikatuta eta aztertuta, eta ondorioz 
burutuko diren lehentasunezko zeharkako drainatze-lanen inbentario eguneratuaren 
sorkuntzaren eta mantentzearen bidez. Bigarrenik, kontserbazio planen eta azpiegituren 
hobekuntzaren esparruan hobetu eta egokituko da. 

Neurri mota hori bi neurri edo jarduera zehatzek osatzen dute: 

Uholde-arrisku handia duten zeharkako drainatze gutxiegiko lanen inbentarioa sortzea eta 
mantentzea. 

Neurri horren helburua hurrengoa da: lehenengo zikloan egindako lanei jarraitutasuna ematea, 
zeinetan, UAHEen tarteetarako, uholde-arriskugarritasunaren aldetik arazo gehien dituzten 
drainatze-azpiegiturak identifikatu diren. Gainera, azpiegitura horiek larrialdien kudeaketan 
eta, uholde bat gertatzen bada, erabiltzaileen arriskugarritasunean eta kalteberatasunean 
eragina izan dezakete. Lan horien arriskua aztertu da eta lehen klasifikazio bat burutu da, 
azpiegituren kritikotasunaren araberakoa. 
Ziklo honetan zehar, helburua hurrengoa izango da: lan horiei jarraipena eman eta lortutako 
informazioa hobetu eta mantendu, uholde-arrisku handiena duten lanen inbentario eguneratua 
izateko. 

Titularrek azpiegiturak egokitzea 

Uholde-arriskugarritasunaren aldetik arazo gehien dituzten drainatze-azpiegiturak 
identifikatuta, azpiegitura horiek uholde-arriskuan duten ondorioak eta eragina arintzeko neurri 
eraginkorrena titularrek azpiegiturak egoki ditzaten da. 

Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten guneetan esku 
hartze fisikoa dakarten neurri estrukturalak (bideratzeak, lubetak, dikeak eta 
abar) (14.03.02) 

Egiturazko neurriak azpiegitura lanak burutzean oinarritzen diren jarduerak dira. Lan horiek 
uraldien sorrera-, akzio- eta sakabanatze-mekanismoetan eragiten dute, uraldien ezaugarri 
hidrologikoak edo hidraulikoak aldatuta, bai eta olatuen, itsasaldien eta kostaldeko guneen 
higaduraren mekanismoetan ere. 
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Neurri mota hori berariazko hiru neurri edo jarduerek osatzen dute: 

Defentsa-lanak eraikitzearen kostu-onura eta bideragarritasun azterketak 

2016-2021eko UAKPk 903/2010 Errege Dekretuaren Eranskinaren I. h) 7. atalean 
deskribatzen diren kostu-onura azterketak gehitu zituen. Errege Dekretuaren Eranskinak 
ezartzen du uholde-arriskua kudeatzeko planetan egiturazko neurri berriak sartzea 
justifikatzen duten ikerketak burutu behar direla. Ikerketa horiek, gainera, 2020ko uztailaren 
8ko Estatu-idazkariaren Instrukzioan adierazten dena jarraitzen dute 

Hala ere, kostu-onuren azterketa horiek EAEko lurralde-eremuaren barruan dauden 
UAHEetara mugatu ziren. Jarduera honen bidez, azterketa horiek demarkazioaren beste 
UAHEetara hedatu eta egiturazko neurri berriak proposatzen diren EAEko UAHEetan 
eguneratu nahi dira. 

Azterketa horiek hurrengoak bilduko dituzte: uholdeen aurkako luzetarako babes-lanaren 
ezaugarri teknikoak, lanaren ondorioak uholde-arriskuaren murrizketan (berariazko ikerketa 
hidrauliko baten bidez) eta hautatutako hautabidearen azterketa bat ingurumen-ikuspuntutik, 
ikuspuntu sozialetik eta ekonomikotik egina. Ur-masaren egoeran izango duen eragina ere 
aztertu beharko da, eta beharrezkoa bada, Uraren Esparru Zuzentarauaren 4.7. artikuluan 
aztertzen den salbuespena, modu koordinatuan demarkazioko plan hidrologikoarekin batera. 

Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten guneetan esku hartze fisikoa 
dakarten luzetarako babes-lanak gauzatu 

Uholdeen aurkako babeserako luzetarako lan berriak, Uraren Zuzendaritza Nagusiaren 
Aurrekontuaren edo Administrazio Hidraulikoen Aurrekontuaren menpean daudenak, ur-
masen egoeran eragina izan dezaketenak eta ondorioz plangintza hidrologikoaren ingurumen-
helburuetan eragina izan dezaketenak, balizko uholde-arrisku garrantzitsuko guneetan egin 
beharko dira. Era berean, lizitazioa burutu baino lehen, lanak bermatzen dituzten kostu-onuren 
azterketak eduki beharko dira (903/2010 EDren I. eranskina, uholde-arriskuaren ebaluazio eta 
kudeaketakoa, jarraitzen dutenak), bai eta horien bideragarritasun ekonomiko, tekniko, soziala 
eta ingurumen- bideragarritasuna justifikatzen duten txostenak ere (ULTBren 46.5. artikuluari 
jarraituz), aipatutako artikuluaren 1. eta 2. ataletan aurreikusten diren interes publikoko lanak 
baitira. Uholdeen aurkako luzetarako babes-lan horiek gauzatzeko, 2020ko uztailaren 8ko 
Estatu-idazkariaren Instrukzioan ezartzen dena beteko da. 

Uholdeen aurkako defentsa-lanen inbentarioa sortzea eta mantentzea 

Uraren Zuzendaritza Nagusiak eta Konfederazio Hidrografikoek dauden uholdeen aurkako 
luzetarako defentsa-lanen Inbentario bat idatziko eta mantenduko dute, Sailaren eta dagokion 
Konfederazio Hidrologikoaren webgunean argitaratuko dena, 2020ko uztailaren 8ko 
Ingurumenaren Estatu-idazkariaren Instrukzioak ezartzen duen moduan.  

Inbentario horretan dauden uholdeen aurkako babes-lanen ezaugarri fisiko-teknikoak 
deskribatuko dira, eta bere funtzionaltasunaren balioespen bat ere agertuko da.  

Era berean, inbentarioan bere titularrak identifikatuko dira, haiek izanik azpiegituren 
kontserbazioaren eta mantentzearen arduradunak, edo azpiegiturak ezabatzeko arduradunak, 
azterketa teknikoen emaitzek lanaren funtzionaltasuna nahikoa ez dela edo funtzionaltasunik 
ez duela esaten badute.  

Luzetarako azpiegitura baten edo batzuen titularra nor den argi ez dagoenean, 
Administrazioak, beharrezkoak diren ikerketa teknikoen bidez, lanaren lurzoruaren titularrak 
eta lanaren babesaren balizko onuradunak zehaztuko ditu.  Horretarako, txosten 
administratibo bat izapidetuko du, hurrengo helburuekin: doitasunez zehaztu lanaren titularra 
eta jakitera eman titularrari luzetarako defentsa-lanaren mantentzean eta kontserbazioan duen 
ardura. Modu horretan lortutako datuak uholdeen aurkako luzetarako defentsa-lanen 
Inbentarioan idatziko dira. 
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Dagoen dokumentazioa aztertu ondoren, lan zehatz batzuen funtzionaltasuna nahikoa ez dela 
ondorioztatzen bada, titularrak horiek ezabatzeari ekingo dio. Horretarako, UAKP honen 
14.01.02 “Ibaien jarraitutasunaren eta ibaien guneen lehengoratzearen hobekuntza” neurrian 
sartuko ditu.  

12.4.3 Prestakuntza-neurriak 

Hurrengo taulan prestakuntza-neurriak laburtzen dira, eta, horren ostean, bere edukia biltzen 
da: 

DESKRIBAPENA 
UAKP-
kodea 

Neurri mota Kodea 

Uraldien iragarpena eta alerta 
sistemak 

M41 

Alerta meteorologikoko sistemak ezarri edo 
hobetzeko neurriak, itsas ekaitzak neurtzeko 
eta iragartzeko sistemak barne 

15.01.01 

Neurtzeko sistemak eta abisu hidrologikokoak 
ezarri edo hobetzeko neurriak 

15.01.02 

Uholdeen aurka erantzuteko 
plangintza: Babes zibileko 

Planak 
M42 

Babes Zibileko Planekin koordinatuta 
uholdeen larrialdiei erantzuteko plangintza 
instituzionala ezarri edo hobetzeko neurriak 

15.02.01 

Administrazioak, gizarte-
eragileak eta herritarrak 

kontzientziatu eta prestatzea 
M43 

Biztanleriaren, gizarte-eragileen eta 
ekonomia-eragileen uholde-arriskuaren 
pertzepzioa eta autobabes estrategiena 
handitze aldera uholdeetarako prestakuntzan 
jendearen kontzientzia landu edo hobetzeko 
neurriak 

15.03.01 

38. taula.- Uholdeen aurkako prestakuntza-neurriak 

Alerta meteorologikoko sistemak ezartzeko edo hobetzeko neurriak, itsas-
ekaitzak neurtu eta iragartzeko sistemak barne (15.01.01) 

Uholdeen Zuzentarauan aztertzen diren uholde-motak gertakari meteorologikoek abiarazten 
dituzte, itsas-gertakariak barne. Hori dela eta, eguraldi-baldintzen iragarpena ezinbestekoa da 
uholdeen kudeaketa zuzena izateko. 

Neurri mota hori berariazko hiru neurri edo jarduerek osatzen dute: 

Informazio-trukea 

Aipatutako esparru-hitzarmenari jarraituz gero, “ESTATUKO METEOROLOGIA AGENTZIA 
(AEMet) ETA URAREN ZUZENDARITZA NAGUSIAREN (UZN) ARTEKO JARDUERA-
PROTOKOLOA INFORMAZIO HIDROMETEREOLOGIKOA TRUKATZEKO” sortu behar da, 
bi Zuzendaritza Nagusien arteko koordinazioa bultzatzeko eta jarraitutasuna emateko. Tresna 
hau dauden teknika meteorologikoen eboluzioaren arabera eguneratu behar da, gertakari 
horien gertaldiari buruzko informazioa duela urte batzuetakoa baino askoz hobea den 
denborazko eta espazioko bereizmenarekin sortu ahal izateko, eta aipatutako gertaeren 
intentsitatea zehaztasun eta fidagarritasun handiagoarekin kuantifikatu ahal izateko, nahiz eta 
oraindik gogo-beteko iragarpenak urrun egon.  



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 218 

 

Bi erakundeak saiatuko dira bere giza-baliabideen prestakuntza hobetzen, hortaz, 
beharrezkoa da kurtsoekin, mintegiekin, hitzaldiekin eta bestelako heziketa- nahiz dibulgazio-
jarduerekin lagun dezaketen teknikarien aholkularitza eta presentzia izatea alderdi 
meteorologikoak koordinatzeko bi erakundeen elkarlana eta presentzia indartzeko 
asmoarekin, arrisku-egoera berezietan giza-baliabideen prestakuntza hobetzeko eta uholdeak 
sortzen dituzten uraldiak garatzeko.  

Informazio horri dagokionez, ezinbestekotzat jotzen da abisatu beharreko fenomenoak 
zabaltzea, funtsean prezipitazio iraunkorrei (24, 48 eta 72 ordukoak) eta marea biziei 
dagokienez, eta ziklo honetan horretan lan egitea aurreikusi da.  

Protokoloak zabalkunde- eta hedatze-jarduera ezberdinak gauzatzeko aukera aztertzen du 
ere.  

Abisua emateko parametro berriak sartzea Meteoalerta Planan 

Indarrean dagoen Meteoalerta Planak 4.3 atalean abisuak emateko gertakari meteorologikoak 
zehazten ditu. Agertzen diren gertakari meteorologikoen artean, euria gailentzen da. Bi 
dimentsioren berri ematen dituzten abisuak ematen dira. Alde batetik, prezipitazioen 
intentsitatea, abisuek ordu batean biltzen diren prezipitazioak mm-etan adierazten dituzte; 
beste aldetik, jarraitutasuna, abisuek 12 ordutan metatutako prezipitazioen berri ematen dute. 

Gainera, uneko abisuetan, Meteoalarm proiektuan parte hartzen duten zerbitzu 
meteorologikoek prezipitazioen jarraitutasunaren dimentsioa osatzen dute tarte luzeagoko 
abisuen bidez. Arrazoi hori dela eta, proposatzen da Meteoalerta Plana aldatzea prezipitazio 
iraunkorrei dagozkien abisuak 24, 48 eta 72 orduko tarteetan sartzeko. Abisu horiek CAP 
formatua erabiliko dute kodetzean, beste abisuetarako ezarri diren hedabideen bidez hedatuko 
dira eta beste abisuetarako ezarri diren harpidetza- eta jakinarazpen-mekanismoak gaituko 
dira. 

Behaketa meteorologikoko sarea hobetzea 

AEMet-eko lehentasunetako bat azken belaunaldiko radar bidezko behaketa meteorologikoko 
sare batekin lan egitea da, merkatuan eskuragarri dauden azken gaitasunak dituena, 
muturreko gertakari meteorologikoak iradokitzeko beharrari ahalik eta zehaztasun 
handienarekin erantzuteko. Neurri horren barruan hurrengo berariazko jarduerak proposatzen 
dira:  

 Egungo C bandako radar-sarea dualtasun polarreko batekin berritzea.  
 X bandako radarrak instalatzea. 
 Estazio meteorologikoen kopurua handitzea radarrak denbora errealean kalibratzeko.  
 Radar-sarearen operazio-zentro berria. 

Bere aldetik, LAEMZk, EAEan, neurrien artean, itsas-ekaitzak iragartzeko sistemarekin 
lotutako jarduerak jasotzen ditu. LAEMZk, Euskalmeten bidez, kostako hiru plataforma 
ozeano-meteorologiko ditu, buia bi ur sakonetan eta maiztasun handiko radarretan, EAEaren 
aurreko itsas-azala aztertzen dutenak eta korronteei, olatuei, itsasaldiei eta sakonera 
ezberdinetako uraren tenperaturari buruzko informazioa ematen dutenak, bai eta haizearen 
indarra, airearen tenperatura, atmosferako presioa eta eguzki-irrada neurtzen dituztenak. 

Sare oso horrek itsas-giroaren ezagutza zehatza ematen du denbora errealean, hau da, 
larrialdietara bideratutako eginkizun guztiak hobetzeaz gain, kostaldeko eta itsasaldeko 
jardueren plangintza egoki egiteko aukera ematen du, bai ikuspegi ekonomikotik, bai aisia edo 
astialdiaren ikuspegitik. Gainera, aldagai meteorologikoak goiz detektatzeak itsasoaren 
egoerak ematen dituen arriskuez (adibidez, galernez eta ekaitzez) abisua edo alerta aurretiaz 
emateko aukera eskaintzen du. 
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Halaber, AZTIrekin lankidetzan, pronostikogintzan sakontzea pentsatu da, itsas-ekaitzen 
magnitudea eta esposiziopean dauden kosta eremuetan izango dituzten ondorioak aurretiaz 
jakin ahal izateko. 

Neurtzeko sistemak eta abisu hidrologikokoak ezarri edo hobetzeko neurriak 
(15.01.02) 

Neurtzeko sistema hidrologikoek emarien edo mailen jarraipena egiteko aukera ematen dute 
sare hidrografikoaren puntu ezberdinetan. Neurtze-puntu horiek datuak denbora errealean 
bidaltzen dituztenean, sare horiek ezinbesteko tresna bihurtzen dira uraldien jarraipena in situ 
egiteko. Iragarpen-sistema hidrometeorologikoekin batera, sistema horiek posible egiten dute 
uraldien eboluzioaren pronostikoak burutzea, oinarrizkoa dena prestakuntza-lanetarako. 

Neurri mota hori berariazko lau neurri edo jarduerek osatzen dute: 

Informazio hidrologikoaren kontrol-sare bateratuen eboluzio teknologiko eta funtzionala 

Jarduera honen helburua hurrengoa da: uneko sistemak mantentzea eta progresiboki eboluzio 
teknologiko eta funtzional bat burutzea, bai eta dauden informazio- eta kontrol-sare guztiak 
informazio-sistema bakar batean bateratzea, ur-erreserben eta dauden azpiegituren kontrola 
hobetuz, eta eboluzio teknologiko kidetua burutzea ere. Integrazioak, gutxienez, hurrengo 
alderdiak kontuan hartu behar ditu:  

 Informazio-sistemaren funtzionaltasun ezberdinak identifikatzea.  
 Kontrol-puntuen kopurua, kokapena eta beharrak.  
 Igortzen den informazioa eta bere maiztasuna berrikusi.  
 Datuak berrikusteko, kontrolatzeko eta lortzeko sistema informatikoak berriro 

diseinatzea eta homogeneizatzea.  
 Sare bakoitzean erabili den teknologia berrikustea.  
 Komunikazio-sareak berriro diseinatzea eta homogeneizatzea.  
 Erakunde beraren barruko erakunde-egiturak hobetzea.  
 Estatuko Meteorologia Agentziaren eta Babes zibileko eragile ezberdinen arteko 

koordinazioa hobetzea. 

Hurrengo jarduerak ere hartuko lituzke barne: 

Sare hidrometeorologikoaren hedatzea 

 Argi dago uneko ISAko (KKH) estazioen kopurua ez dela nahikoa. Monitorizazio 
gabeko UAHEk daude eta beharrezkoa da prezipitazio-behaketarako informazioa 
hobetzea buruen ekarpen-gune zehatzetan. Gabezia horiek are nabarmenagoak dira 
emari estazioak egiteari dagokionez. Azken urteetan sisteman maila kontrolatzeko 
estazio ugari sartu badira ere (zubiez eta dauden azpiegiturez baliatuz), emari 
estazioak egiteko kostu handiagoko eta ingurumenean eragin handiagoa duten 
proiektuak eta lanak behar dira. 

Urtegi nagusien informazioa ISAn antolatzea eta integratzea 

 Kauntauri EDHn ez zitzaion ekin IHSAren proeiktu nazionalari, eta ez dago informazio 
propiorik urtegiei buruz. Erakundeak proposatu duen helburua hurrengoa da: 
emakidadunen urtegien berariazko aldagai zehatzak antolatu eta gehitu informazio-
sisteman, kritikoak direnak uholdeen kudeaketarako. 
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Etengabeko uren kalitatearen kontrol-puntu berriak sartzea 

 Kantauri EDHk ez du ezarri etengabeko uren kalitatearen kontrol-sistemarik, eta 
helburua oinarrizko sistema erraz baten bidez horri ekitea da, parametro anitzeko 
zundak instalatuta. 

Kontrol-piezometrikoko eskuzko sarea automatizatzea eta integratzea 

 Uneko piezometria-kontrolaren eta lurpeko ur-masen kontrol kuantitatiboko sarea 
eskuzkoa da. Sare hori egokitzeko, hobetzeko eta automatizatzeko ikerketak eta lanak 
garapenean daude. Atal honen helburua hurrengoa da: informazio automatiko hori ISA-
KKHan integratzea, bai eta uneko oinarrizko sarea handitzea eta osatzea informazio 
eskakizun handiagoko gune zehatzetan kontrol-puntu berriak jarrita. 

Uraldi egoeren abisuen eta komunikazio-protokoloen sistemak ezartzea eta hobetzea 

Dauden komunikazio-irizpide, -prozedura eta -protokoloak, bitartekoak eta teknologiak 
ezberdinak dira ibai-arroko erakundeen eta babes zibilaren agintaritzen artean, bai eta uholde-
larrialdietan parte hartzen duten erakundeetan 17/2015 Legeari jarraituz. Gaur arte egindako 
analisiaren arabera, abisuan aipatzen den informazioa, abisu hidrologikoak jasotzen dituzten 
hartzaileak, abisua bidaltzen den maiztasuna eta bidalketa egiteko erabiltzen diren bitartekoak 
ezberdinak dira erakundeen artean. Horren ondorioz, estatu mailako abisu hidrologikoetarako 
komunikazio-protokolo bat behar da arroko organismoentzat, aurre egin beharreko 
berezitasunen arabera egokitu daitezkeen oinarrizko irizpide komun batzuekin.  

 Abisu hidrologiko bat emateko proposatzen diren irizpideak hurrengoak dira:  

1. “”Abisu-atalase automatikoak” gehitzea ahal den aldagai kopuru handienean 
(erregistratu eta neurtuak) sare hidrografikoaren kontrol-osagai ezberdinetan.  

2. Posta-zerrenda aurredefinituetarako komunikazio-sistema azkarrak eta 
eraginkorrak (sare sozialak) bilatzea, parte hartzen duten barne zerbitzu tekniko 
guztiak eta babes zibilaren eta lotutako administrazioen arduradunak biltzen 
dituztenak. Abisuak segmentatzea garrantziaren/larritasunaren, arro-
hidrografikoen, probintzien eta udal-mugarteen arabera, jarraipen-jakinarazpen 
automatikoen banaketa minimizatzeko, optimizatzeko eta bereizteko. 

3. Arreta emateko eta abian jartzeko banaketak alde batera utzita, igorri beharreko 
Informazioa hobetu eta estandarizatu behar da, hurrengoen bidez: 
a. Abisu hidrologikoen buletinak. 
b. Informazio hidrologikorako gune bereizia duten webguneen hobekuntzak. 

4. Hartzaileak 
c. KH eta UZNren barne maila. 
d. Erakunde arduradunak: 

i. Autonomia Erkidegoen Babes zibila (orokorrean 112 larrialdiak). 
ii. Gobernuaren Ordezkaritza eta Ordezkariordetzen Babes zibila. 
iii. Beste erakunde eta administrazioak (udalerriak, etab.).  

e. Jendearentzako informazioa webgunearen bidez. Orokorrean, babes zibilaren 
zerbitzu teknikoak (112/suhiltzaileak) dira tokiko informazio-zeregin zehatzak 
bere gain hartzen dituztenak. 

5. Igorpenaren maiztasuna eta bitartekoak. 

Sistemaren ustiapenerako erabakitzen laguntzeko sistema garatzea eta hobetzea 

Kontrol-sareak behar bezala funtziona dezaten, beharrezkoa da tresna informatiko egokiez 
hornitzea, ur-baliabideen kudeaketa eta ustiapena optimizatzen laguntzeko, bai egoera 
arruntetan, bai uraldiak aurreikustean edo kontrolatzean, eta beharrezko informazioa sor 
dezan, modu horretan erabakitzen laguntzeko sistema izan dadin (hemendik aurrera ELS 
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izendatua) ur-kudeaketaren arduradunentzat. Arroko zentroan saiatuko da ELSarentzat 
egokia den eredu meteorologiko, hidrologiko, hidrauliko eta urtegien-kudeaketarena aztertzen, 
hautatzen eta ezartzen, sistema eraginkor bat sortuta, mantentze jasangarria duena eta 
hurrengo helburuak dituena:  

 Arroko jokaera hidrologikoaren ezagutza hobetzea.  
 Uraldien abisu goiztiarra.  
 Uholde-arriskuaren abisu goiztiarra.  
 Ur-emari ekologikoen jarraipena.  
 Ur-baliabideen optimizazioa.  

UHATE iragarpen hidrologikoaren eta erabakitzen laguntzeko sistema (irakurri 10. kapitulua), 
EAEko esparruan indarrean dagoena, 2016-2021 ziklo osoan zehar modu arrakastatsuan 
erabili da uraldiak jarraitzeko eta iragartzeko. Gaur egun, UHATE gai da Kantauri EDHko 40 
puntutan iragarpen hidrologikoak sortzeko; horietarako hiru alerta atalase ezarri dira, UAHE 
bat edo gehiagoko kalteetara lotzen direnak. UHATEren funtzionamendua etengabe hobetzen 
ari da, ekintza hauei esker: 

 Uneko prozedurak balioztatu eta eguneratzea: iragarpenean esku hartzen duten 
faktoreetako bakoitzaren fidagarritasuna zenbatetsi eta sistemaren kalitatea hobetuko 
duten algoritmo eguneratuak proposatu.  

 Kontrol eta simulazio puntu gehiago eranstea: emari eta erregleta estazioak instalatu, 
gastu kurbak zehaztu (maila eta emaria), atalaseak zenbatetsi, eredu hidrologikoak 
landu eta kalibratu eta sisteman integratu. 

 Iragarpenak hobetzea: radarraren datuak eta ensemble meteorologikoak erabiltzea, 
eredu hidrologiko berriak, denbora errealean zuzentzeko algoritmo berriak, trantsizioko 
eremuetan simulazio hidrodinamikoa eranstea, aurreikusitako gehienezko emariekin 
zerikusia duten uholde-arriskuguneak bistaratzea eta abar. 

Horrela, atalaseak gaindituko ote diren iragarpen fidagarriagoak eduki nahi dira, aurretiko 
abisu denbora gehiagorekin, eta espero den uholdeari buruzko informazio berria ere bai. 
Hobekuntza horien eta larrialdi zerbitzuekiko koordinazioaren emaitza gisa, ebakuazio- eta 
autobabes-neurriak aktibatuko dira, arian-arian hildako biktimak jasateko probabilitatea eta 
espero daitezkeen kalteen zenbatekoa gutxitzeko, eta jarduera honen kostu/irabazi erlazio 
abantailatsua are gehiago hobetuko da. 

Ildo horretatik, UAHE bakoitzari lotutako aurreabisu denbora tipikoak definitu dira, honela: 
jariatze-ur guztiaren (euria hasi denetik erpina heldu arte) batez besteko erantzun-denbora 
gehi 4 ordu, iragarpen automatikoak egiteko ezarri den denbora delako, kontuan hartuta, 
gainera, iragarpen meteorologikoaren lehen 6 orduak direla fidagarrienak. Adibide modura, 
ondorengo irudian Kantauri EDHren barruko EAEko ibai-sare guztiko erantzun-denbora 
irudikatzen da, eskura dauden emari estazioetan bildutako behaketen korrelazioak eta 
lurraldearen ezaugarri morfometrikoak kontuan hartuaz kalkulatuta. 

 
117. irudia.- Kantauri EDH barruko EAEko ibai-sare guztiko erantzun-denbora 
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Aurreabisu denbora horietatik abiatuta eta biztanleria ebakuatuarekiko erlazioak edo 
bibliografiatik ateratako errediza-garraiorako aukerak EAEko errealitatera behar bezala 
egokitu ondoren, LAEMZk larrialdiak kudeatzen jaso duen esperientzia zabalaren arabera, 
Kantauri EDHn EAEri dagokion eremuan urteko kalte materialak 14,5 M€ murriztu dira 
(ibilgailuak gehi etxeetako edukia), hau da, guztiaren % 16,5: horrek garbi justifikatzen du egin 
den inbestimendua eta konponbide hori argi eta garbi edozein neurri estrukturalen gainetik 
jartzen du. Hala ere, hildako biktima potentzialen kopurua murriztea da, % 60 inguru, sistema 
hauen balio nagusia. 

Zifra horiek ateratzeko aplikatu den kalkulu metodologiaren azalpen bat dokumentu honen 2. 
eranskinean jasotzen da. 

Azkenik, neurri honen errentagarritasun handia nabarmendu nahi dugu, lan estruktural 
tradizionalekin alderatuta, esate baterako. Izan ere, UHATEren operazioak ekarri duenaren 
antzeko kalte-murrizketa bat lortzeko, 5eko irabazi/kostu indize batekin (UAKP honetan egin 
beharreko lanen balio tipikoa) eta antzeko kalkulu irizpideak erabilita, 74 M€ inbestitu beharko 
lirateke neurri estrukturaletan. Hori eta lortzen den biktima potentzialen kopuru murrizketa 
garrantzitsua izan dira Uraren Euskal Agentzia lurraldeko UAHE guztiei zerbitzu emateko 
sistema hau aplikatzera eraman dutena, neurri estrukturalik gehienak egin aurretik. 

Bestalde, Kantauriko Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko erkidegoarteko esparruan, 
sistema hidrografiko guztien modelizazio hidrauliko orokorrari ekin zaio. Modelizazio horretatik 
abiatuta eta Uholdeen Zuzentarauari lotutako azterketa eta lan ezberdinekin koordinatuta, 
arian-arian ekingo zaio arazoak izateko joera duten eremuen eta uraldien ondorioz gertakari 
gehien dituzten eremuen modelizazio hidraulikoari. 

2022-2027 zikloan, neurrien programan garatzen den bezala (2. Eranskina), Uraren Euskal 
Agentziak 3,66 M€ inbestitzea aurreikusten du UHATE eta sareak mantentzeko eta hobetzeko. 

Alerta-sistema Nazionalean integratutako informazio hidrologikoaren sistema ezartzea 

17/2015 Legearen 12. artikuluak ezartzen duenari jarraituta Babes zibileko Alerta Sare 
Nazionala (RAN) sortu denez, beharrezkoa da alerta hidrologikoei buruzko edukiak hornitzea 
gaitzen duten tresnak prestatzea, ibai-arroko erakundeen informazio hidrologikoa Trantsizio 
Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioan biltzeko eta RANera igortzeko modu 
koordinatuan. Horretarako, beharrezkoa da erakunde anitzen arteko komunikazio 
hidrologikoko sistemak garatzea eta hobetzea, bai eta denbora errealeko informazio 
hidrologikoaren sistema bat ezartzea ere, Babes zibileko Alerta Sare Nazionalarekin lotuta 
dagoena.  

Babes zibileko Planekin koordinatuta uholdeen larrialdiei erantzuteko plangintza 
instituzionala ezarri edo hobetzeko neurriak (15.02.01) 

Uraldi baten kudeaketan, larrialdi zerbitzuen zeregina funtsezkoa da gerta daitekeen uholde 
baten eragin kaltegarria minimizatzeko. Arriskuei aurrea hartzeko kultura egoki bat indartzea, 
bai arriskuen azterketari eta alerta goiztiarreko sistemei dagokienez bai jendea 
kontzientziatzeari, informatzeari eta jarraibideak emateari dagokionez, behar-beharrezkoa da. 

Neurri mota hori berariazko lau neurri edo jarduerek osatzen dute: 

Babes zibileko Planak eguneratzea UAKPekin koordinatuta 

Plangintza maila guztiak eta Babes zibileko Planekin izan behar den koordinazioa kontuan 
hartuta, uholdeetan erantzuna emateko edo hobetzeko berariazko ekintzak, indarrean dagoen 
berariazko legediaren esparruan Babes zibileko Planak ezarri, mantendu eta egokitzea dira, 
eta, bereziki, eguneratzea, arriskugarritasun- eta arrisku-mapak eta Uholde-arriskua 
Kudeatzeko Plan honetatik eratortzen diren gainerako ekintzak kontuan hartzeko. Zehazki: 
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 Babes zibileko Planak Uholde-arriskua Kudeatzeko Planean esaten denaren arabera 
eguneratuko dira. 

 Estatu mailako Plana eta Erkidego mailako Planak egingo dira eta autobabes planak 
bultzatuko dira. 

 UAHEetako jarduera-plan lokalak egingo dira, hala badagokio. 

EAEaren kasu konkreturako, 1999tik indarrean zegoen Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan 
Berezia, udal batzuek prestatu dituzten larrialdi planek osatzen dutena. 

UAKP honen garapenaren barruan, Uholdeen Europar Zuzentaraua aplikatzeko lanak egiten 
ziren bitartean sortutako informazio berria plan horietan sartu da, konkretuki: 

 Alerta-atalaseen egiaztapena. 
 UAHE bakoitzeko aurreabisu-denbora. 
 Uholde-arriskuguneen mugaketa berria. 
 Espero daitezkeen kalte nagusiei buruzko informazioa. 
 Ebakuazio-bide izan daitezkeen errepideek jasan dezaketen eraginari buruzko 

informazioa. 

Horrekin Plan Berezia berrikusi da. Euskadiko Babes Zibilaren Batzordeak azaroaren 26an 
irizpena eman zuen eta Babes Zibilaren Batzorde Nazionalak 2014ko abenduaren 3an 
Madrilen egindako bilkuran homologatu egin zuen. 

Antzeko egokitzapena beharko da Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Gaztela eta Leongo 
Autonomia Erkidegoaren uholdeen aurkako larrialdi plan berezietan. 

Uholde-arriskua duten udalen jarduera-planak sortzea edo eguneratzea 

Demarkazioaren eremuan udal gehienek uholdeen aurreko larrialdi plan lokalak dituzte. Neurri 
horren helburua hurrengoa da: plan horiek eguneratzea Uholdeen Zuzentaraua ezartzean 
sortutako informazioa kontuan hartuta, bereziki arriskugarritasun- eta arrisku-mapak eta 
uholde-arrisku potentzial handiko guneen karakterizazioa. 

Neurri hori aurrekoarekin lotuta dago, uholdeak kudeatzeko udalen gaitasunarekin laguntzen 
baitu tokiko mailan. 

Aurreko neurria bezala, jarduera pilotu kasu batzuen bidez garatuko dira, demarkazioan 
hautatutako udal-eremuetan gauzatuko direnak. 

Alerta-sare Nazionala (RAN) ezartzea: Alerta hidrologikoak 

Alerta Sare Nazionalak Babes zibilaren Sistema Nazional osoaren gaitasunak indartuko ditu, 
larrialdi eta hondamendietan eskumena duten herri-administrazio guztien arteko elkarlana eta 
koordinazioa areagotuta. 

Uholdeen esparruan, neurri horren helburua hurrengoa da: informazio hidrologikoaren fluxua 
eta arroko erakundeek RANera egiten dituzten abisuen igorpena integratzea. Modu horretan, 
ezinbesteko zerbitzu publikoen eta herritarren informazio-beharrei erantzun ahal izango die 
larrialdi mota horren edozein mehatxuren aurrean.  

Sarearen azken helburua ez da soilik datuak erakustea, baizik eta datuen azterketa eta 
konbinazio bateratuaren bidez sortutako alerten balio erantsia sortzea, eskualde zehatz baten 
barneko arriskua modu zehatzean aurreikusi ahal izateko.  

Horretarako protokoloak ezarri beharko dira datuen fluxurako eta freskatze-maiztasunerako, 
eta emari estazioen atalaseak epe ertainera zehaztu beharko dira. EBeko Komunikazioen 
kodea dela eta, 2022rako herrialdeek herritarren telefono mugikorrei zuzenean abisatzeko 
sistema bat izan beharko dute, eta RANak elikatuko ditu alerta horiek. 
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Informazio Sare Nazionala ezartzea 

Nahiz eta RENAINeko edukien zati bat dagoeneko existitu eta eskuragarri egon modu 
mugatuan, oraindik sistema edo aplikazio informatiko bat sortzen ari dira. Sistema horrek, alde 
batetik, Sistema Nazionalaren partaide guztiei Sareko informaziora sarrera eman beharko die 
modu tinkoan, eta, bestalde, sistemari bere gaiei dagokien informazioa eman beharko dio. 

Uholde Historikoen Katalogoa, aurretik aipatu denez Babes zibilaren eta Larrialdien 
Zuzendaritza Nagusiak sortu zuena, ezinbesteko tresna bat da UAKPk sortzeko behar den 
oinarrizko informazio guztia sortzeko. Bestalde, Europar Batzordeak eskatzen du Uholde-
arriskuaren Atariko Ebaluazioa (UAAE) burutzen den bitartean plangintza-zikloan gertatu diren 
uholde-gertakariei buruzko informazioa bidaltzea.   

Informazio historikoa bateratzeko eta bere mantentzea errazteko, UHKNaren bertsio bat 
sortuko da, aldi berean Babes zibileko Informazio Sare Nazionalean (RENAIM) eta UGKSNen 
eduki sinplifikatuen bidez integratuko dena eta eguneratze azkarrago bat ahalbidetuko duena; 
modu horretan, bai esparru bakoitzaren babes zibilaren agintaritzek, bai arroko-erakundeek 
gertaera bati buruzko informazio garrantzitsuena sartu ahal izango dute eskuragarri egon eta 
berehala. 

Biztanleriaren, gizarte-eragileen eta ekonomia eragileen uholde-arriskuaren 
pertzepzioa eta autobabes estrategiena handitze aldera uholdeetarako 
prestakuntzan jendearen kontzientzia landu edo hobetzeko neurriak (15.03.01) 

Neurri mota hori berariazko bi neurri edo jarduerek osatzen dute: 

Uholde-arriskua komunikatzeko estrategia sortzea  

Biztanleriari jakinaraztea ezinbesteko zeregina da uholde-arriskua gutxitzeko, uholdea 
gertatzen denean ez ezik, lehenago eta geroago ere bai, gertatzen denerako prestaturik egon 
ahal izateko, dagoen arriskua hobeto ulertarazteko eta jardunbideak ezagutarazteko, bai 
uholdea gertatzen ari den bitartean, jendearen ardura maila handiagoa lortzeko helburuz, bai 
gertatu ondoren, lehenbailehen lehengoratzea lortzeko xedez. 

KKH, URA eta Babes Zibileko erakunde guztiak, egiteko honen garrantziaz jabeturik, 
etengabeko informazio kanpainen egile eta bultzatzaile dira. Horrela, jendeak uholdea denean 
nola jokatu ikas dezake. Neurri hori bereziki garrantzitsua da uholde-arrisku handiko 
eremuetan kokatuta dagoen biztanleriarentzat. 

Helburuetan ezarri eta Uholdeen Zuzentaraua ezartzeko lantalde europarraren esparruan 
eztabaidatu den bezala, arriskuaren pertzepzio egoki bat lortzeko komunikazio-estrategia 
ondo diseinatu bat behar da, xede-entzule ezberdinei mezuak helarazteko gai dena, uholde-
arriskua kudeatzea administrazio guztien eta gizartearen artean partekatutako ardura baita, 
bakoitzak bere arloak izanda eta indartu beharko diren bitarteko eta gaitasunen arabera. 
Ezinbestekoa da ere estrategiak ebaluazio-mekanismoak izatea, komunikazio-ekintzen 
eraginkortasun-maila ezagutzeko helburuarekin.  

Komunikazio-estrategia nazionala sortzea UAKP osoko zeharkako neurria da, beste neurri eta 
jarduerez elikatuko dena eta gai honen kolaborazio- eta koordinazio-esparrua ezarriko duena 
eragile ezberdinen artean. 

Lehenik, diagnostiko zehatz bat burutuko da arrisku-komunikazioak administrazio- eta 
kudeaketa-maila ezberdinetan duen egoerari buruz, dauden komunikazio-protokoloak 
aztertuta (administrazioen artean eta administrazioen eta biztanleria orokorraren artean) eta 
hobekuntza posibleak identifikatuta, gure inguruko herrialdeetan dagoeneko ezarri diren 
jardunbide egokiak eredu gisa hartuta. 

Diagnostiko horretan oinarrituta, lortu beharreko helburu zehatzak eta horiek lortzeko 
jardunbide-gidalerroak ezarriko dira, azken horiek eragile ezberdinen ardura izango diren 
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ekintza zehatzetan zatituko direnak. Adierazle-sistema bat ere ezarriko da helburuak 
ebaluatzeko eta jarraitzeko. 

Jardunaldiak eta dibulgazio- nahiz heziketa-jarduerak prestatzea 

Komunikazioa heziketa-lan baten bidez eta herritarren eta agente ekonomikoen uholde-
arriskuak kudeatzeko gaitasunak sortuta osatu behar da.  

Heziketan eskainiko diren gaiak uholde-arriskua kudeatzeko alderdi ezberdinak bilduko 
dituzte: gertakariaren arrazoiak eta ezaugarriak ulertzea; aplika daitezkeen prebentzio, 
prestakuntza-, babes- eta lehengoratze-neurrien bidezko uneko kudeaketa; autobabeserako 
estrategiak; arriskua planifikatzeko tresna ezberdinen edukia, helmena eta aplikazioa. Erabili 
beharreko baliabideak oso anitzak izango dira hartzaile-xedeen (administrazioen eta beste 
tokiko agenteen agintaritza eta langileak, parte interesdunak, berariazko sektoreak, publiko 
orokorra...) eta helburuen arabera, eta hurrengoak hartuko dituzte barne: heziketa-
jardunaldiak, informatzeko sesioak, parte hartzeko tailerrak, interpretazio-ikustaldiak 
(kaltetutako guneak, burututako jarduerak), edukien programazioa ikasketa- eta unibertsitate-
planetan, ikus-entzunezko baliabideak, jardunbide egokiko eskuliburuak, webguneak, etab. 

12.4.4 Lehengoratze- / ebaluazio-neurriak 

Hurrengo taulan lehengoratze- / ebaluazio-neurriak laburtzen dira, eta, horren ostean, 
bere edukia biltzen da: 

DESKRIBAPENA 
UAKP-
kodea 

Neurri mota Kodea 

Berreskuratze indibiduala eta 
soziala 

M51 

Kaltetutako azpiegiturak konpontzea, oinarrizko 
osasun- eta ingurumen-azpiegiturak (16.01.01) 
eta uraldi eta/edo kostako ekaitzen osteko 
lehengoratze-fasean egiten diren Babes Zibileko 
jarduerak barne (16.01.02) 

16.01.01 

eta 

16.01.02 

Eraikuntza, aseguruen 
sustapena 

M53 
Pertsona eta ondasunen uholde-aseguruen 
sustapena, nekazaritza-aseguruena barne 

16.03.01 

Lehengoratzeko ezagutza 
hobetzea 

M53 
Uholde gertaerak kudeatzetik ikasitakoen 
ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa egitea 

16.03.02 

39. taula.- Uholdeen aurkako lehengoratze- eta ebaluazio-neurriak 

Kaltetutako azpiegiturak konpontzea, oinarrizko osasun- eta ingurumen-
azpiegiturak (16.01.01) eta uraldi eta/edo kostako ekaitzen osteko lehengoratze-
fasean egiten diren Babes Zibileko jarduerak barne (16.01.02) 

Neurri mota hori berariazko lau neurri edo jarduerek osatzen dute: 

JPHan uholdeen ostean gertatzen diren kalteak konpontzeko lanak burutzea 

Uholdeen ondorio kaltegarriak ez dira amaitzen uholdea amaitzen denean, aitzitik, eragina 
jasan duten biztanle eta komunitateek, uholdea gertatu eta gero, aste eta baita hilabete 
askoren ondoren ere sentituko dituzte haren ondorioak.  

Uholdeek jabetzetan eta azpiegituretan eragiten duten kaltetik eratorritako eragin 
ekonomikoaz aparte, kontuan hartu behar da ere uholdeek kaltetutako biztanleriaren 
osasunean izan duten eragina. Egoera horrek tratamendu aurreratua jaso behar du, eta 
laguntza-maila egokiak aurreikusi eta martxan jarri behar ditu modu eraginkorrean kalteak 
minimizatzeko.  
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Hortaz, neurri horren jarduerak diseinatzean eta planifikatzean, hurrengoa hartu behar da 
kontuan:  

 Uholde osteko aldian eragin negatiboek oraindik irauten dute.  
 Seguruenik jende nagusia eta gaixoak dira kaltetuenak, eta baliteke beharrezkoa 

izatea osasun-zerbitzuei uholdea baino lehen abisatzea.  
 Hilabeteak edota urteak pasa daitezke uholdeetatik lehengoratu baino lehen.  
 Esku hartze azkar batek epe luzeko eraginak eta uholdeen osteko nahigabe orokorra 

saihesten dituen arren (eta horrela izan behar da oinarrizko zerbitzuak berrezartzeko, 
bereziki hiriguneetan), gauzatzen diren jarduera guztiak, eta funtsean etorkizuneko 
egoeretan eragin dezaketenak (hala nola, lurzoruaren erabilerarena), planifikatu behar 
dira aurretik, aukeraz baliatuta akatsak ez errepikatzeko eta guneak uholdeen aurka 
duen erresilientzia hobetzea bilatuta.  

 Neurri hori osatzen duten jardueren artean, adibidez, hurrengoak ditugu:  
o Moztu diren edo kalte handiak jasan dituzten bide-azpiegiturak (errepideak, 

zubiak, trenbidea, etab.) konpontzea.  
o Hiriguneetan dauden edo intereseko azpiegiturak babesten dituzten babes-

egiturak konpontzea edo eraikitzea. 
o Tapoiak, arrasteak, material-metaketak, lokatza, etab. kentzea; ohiz kanpoko 

emarien, isurbide-atalen lehengoratzearen, kostako higadura jasan duten 
atalen, etab.-en ondorioz agertu direnak.  

o Eraikinen, etxebizitzen, laguntza-zentroen, etab.-en konponketa, eta 
beharrezkoa bada, behin-behineko instalazioak ezartzea.  

o Arroaren informazio hidrologikoaren jarraipena egiteko beharrezkoak diren 
instalazioak konpontzea.  

o Eragina jasan duten pertsonen osasun-laguntza, laguntza psikologikoa barne 
har dezakeena.  

o Legeriaren arabera eskuragarri dauden laguntzak eskatzeko informazioa eta 
aholkularitza.  

o Oinarrizko horniketak berrezartzea (argia, ura, saneamendua, arazketa, etab.).  

Kostako eta itsasbazterreko uholdeen ostean gertatzen diren kalteak konpontzeko lanak 
burutzea 

Kostako ekaitzek dakarten uholdeek itsas eta lehorraren arteko jabari publikoan gauzatzen 
dituzten kalteak konpontzeko, eta esparru horretan eragina jasan duten zerbitzu eta 
azpiegituren lehengoratzea ahalik eta azkarren egiteko, Kosta eta Itsasoko Zuzendaritza 
Nagusiak urteak daramatza kosta babesteko Jarduera-programa garatzen, noizbehinka 
kreditu osagarrien bidez indartzen dena kalteen larritasunak horrela eskatzen duenean.  

Kostaldea ingurune kaltebera eta ahuldua da klima-aldaketaren ondorioengatik. Gainera, 
klima-aldaketaren ondorioz, kostan eragiten duten ekaitzak geroz eta suntsitzaileagoak eta 
ohikoagoak dira. Egoera honetan, ezinbestekoa da plangintza egokia izatea kostako frontea 
lehengoratzeko eta muturreko gertakarien ostean azpiegiturak eta kostako lanak konpontzeko, 
esku hartze-programa bat duena kalteak uholdeak gertatu eta berehala konpontzeko, modu 
horretan lehengoratzea zentzuzko kostuekin burutzea ezinezko egingo duen degradatzea 
saihesteko.  

Larrialdi-jarduera horiek eskualdeen itsasbazterra mantentzeko eta kontserbatzeko urte 
anitzeko programek osatzen dituzte. Higadura- eta uholde-gertakarien ex-post analisiek eta 
kostaren kudeaketan ikasitakoak elikatzen dituzte, abian dauden jarduerak optimizatzeko 
asmoarekin.  

Neurri horrek barne hartzen dituen jarduerak, adibidez, hurrengoak dira: hondartzetara 
agregatuak ekartzea; duna-sistemak lehengoratzea; itsasorako sarrerak konpontzea; 
bidexkak konpontzea; oinzubiak; defentsarako harresiak, kai-muturrak, harri-lubetak eta duna-
kordoiak konpontzea; hondakinak garbitzea, besteak beste.  
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Babes zibilak uholdeak eta gero lehengoratzeko ematen dituen laguntzak 

Ziklo honetan laguntzen edo dirulaguntzen gidalerroa jarraituko da, salbuespeneko 
larritasuneko kasuei larrialdi-egoera batetik edo hondamendi batetik eratorritako egoeren 
beharrei erantzuteko sortzen dena, Dirulaguntzen Lege Orokorrean eta martxoaren 18ko 
307/2005 Errege Dekretuan (larrialdi-egoera batetik edo hondamendi batetik eratorriko 
egoeren behar jakinei erantzuteko ematen diren dirulaguntzak arautzen dituena) ezartzen 
denari jarraituz, eta horiek aitortzeko prozedura nahiz hura aldatzen duen apirilaren 13ko 
477/2007 Erregu Dekretua ezartzen dira.  

Pertsonen eta ondasunen kalteen datuak biltzea 

Kalteen datuek, dirulaguntzetarako esleitu beharreko kopuruen berri emateaz aparte, zikloan 
zehar gertatzen diren uholde-gertakarien larritasunari buruz ere informatzen dute. Babes zibil 
autonomikoetako agintaritzek bil daitezkeen gertakarien jakinarazpenak jasotzen dituzte 
beraien 112en bidez. Jasotako adierazpenei esker, pertsonen eta azpiegituren guztizko 
kalteak kalkula daitezke. Halaber, gertaera amaitu eta gero, txosten deskriptibo bat sortuko da 
hura ebaluatzeko, RENAINen parte izango dena eta ondorioz etorkizunean antzeko gertaeren 
jardueren ezagutzarekin lagunduko du.    

Pertsona eta ondasunen uholde-aseguruen sustapena, nekazaritza aseguruena 
barne (16.03.01) 

Pertsonengan eta ondasunetan uholdeak utzi dituzten ondorioak lehengoratzeari dagokionez, 
estatu mailan, Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoa ohiz kanpoko arriskuen estalduraz 
arduratzen da (izadiaren fenomeno batzuek eta eragin politikoa edo soziala duten jazoera 
batzuek sortzen dituzten gertakariek pertsonei eta ondasunei eragiten dizkieten kalteak 
ordaintzen ditu) baldin indarrean dagoen legediak arrisku hauen bermea estalduren artean 
sartu behar dela agintzen duen arloetako bateko poliza harpidetuta badago.  

Beste alde batetik, Espainiako nekazaritza asegurua instituzio publiko (ENESA eta autonomia 
erkidegoak) eta pribatuen esku hartze bateratuan oinarritzen da. Borondatezkoa da eta 
koaseguru partzuergoaren formulapean egiten da (gaur egun 27 aseguru-etxek hartzen dute 
parte) AGROSEGUROren bitartez; bera arduratzen da nekazaritza aseguruen kudeaketaz, 
partzuergoa osatzen duten aseguru-etxe guztien kontura eta izenean. 

Neurri mota hori berariazko bi neurri edo jarduerek osatzen dute: 

Aseguru arruntaren jarduerak 

AKPren plangintza estrategikoa hiru urteko zikloetan garatzen da. Une honetan indarrean 
dagoen plana 2020-2022ko Hiru urteko Ekintza Plana (HUEP) da, 2020ko urtarriletik dagoena 
indarrean. Hiru ardatz estrategikoetan, 13 gai-multzoetan, 61 programetan eta 309 jardueratan 
banatzen da.  

Plan horren gai-berrikuntzetako bat arriskuen ezagutzarako eta ezbeharrak murrizteko gai-
multzo bat sartzea izan da, arriskuak ezagutzeko ekintza proaktiboei, arriskuen esposizioaren 
murrizketari eta klima-aldaketak ohiz kanpoko arriskuen aseguruan eta nekazaritza aseguru 
konbinatuan dituen ondorioen gogoetari ekiten diona. 

Bigarren ziklo honetan Uraren Zuzendaritza Nagusiaren eta AKPren arteko lankidetza 
instituzionala jarraituko eta indartuko da uholde-arriskuari aurrea hartzeko eta hura arintzeko 
jarduerak garatzearren, egin behar diren jarduera zehatzak eta eskumenak ezartzen dituen 
dagokion hitzarmena izapidetuta. 
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Nekazaritza aseguruaren jarduerak  

Urtero bezala, Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundeak (ENESA), erakunde autonomoa 
denak, Nekazaritza Aseguruen Plana egiten jarraituko du, geroago Ministroen Batzordeak 
onar dezan, eta beste alderdiren artean, nekazaritza sektorearen eskura jarri diren aseguru-
gidalerroak eta dagokien harpidetza-aldien hasiera barne hartuko ditu.  

Urteko plan horien helburu nagusiak hiru alderditan banatzen dira: dirulaguntzak esleitzeko 
irizpideak ezartzea, errekurtsoak optimizatzea eta horien erabilera erraztea, kudeaketa eta 
kontrola. Estatuko Administrazio Orokorrak aitortzen dituen dirulaguntzen ehuneko ezberdinak 
finkatuko dira, harpidetutako aseguru-modalitatearen eta asegurudunaren baldintzen arabera, 
adibidez.  

 Nekazaritza aseguruen sistemaren garapenarekin aurrera egitea, nekazaritza-
ekoizleei arriskua kudeatzeko tresna bat emateko neurrizko kostuan. 

 Aseguru-gidalerro berriztagarrien diseinua bultzatzea, aseguruaren ezarpena eta 
horren orokortzea hobetzeko. 

Halaber, Planak dauden aseguru-gidalerro ezberdinak berrikustea eta bikaintzea ere aztertzen 
du, bai eta urtean zehar garatu behar diren lanak ere, etorkizuneko Planetan estaldura berriak 
sartzeko asmoarekin.  

Plana urtero Nekazaritza Aseguru Konbinatuen Sistemarekin lan egiten jarraitzeko abiapuntua 
da, hori guztia nekazaritza sektorearen ordezkarien (Nekazaritza Erakunde Profesionalen eta 
Nekazaritzako Elikagaien Kooperatiben bidez), autonomia erkidegoen, Aseguru eta Pentsio-
funtsen Zuzendaritza Nagusiaren eta Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoaren 
lankidetzarekin.  

Uholde-gertaerak kudeatzetik ikasitakoen ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa 
(16.03.02) 

Arriskua gutxitzea eta ondoriozko galera gutxitzea zeregin funtsezkoa da uholde-arriskuaren 
kudeaketan. Arriskua ulertzea eta zer gerta daitekeen, zein bizkor edo bakoitzaren 
erantzukizuna zein den jakitea uholde-arriskuaren kudeaketa-zikloan erantsi behar den 
informazioa da. 

Gertaldi bakoitzaren ondoren, beraz, ikasitakoen ebaluazio aldi bat ireki behar dute 
administrazio arduradunek, gabeziak eta hobetu beharrak identifikatzeko, hurrengo gertaerari 
aurre egoera hobean egiteko behar diren lege, prozedura edo teknika aldaketak eranste 
aldera. 

Neurri mota hori berariazko bi neurri edo jarduerek osatzen dute: 

Demarkazioko gertaera garrantzitsuenen azterketa-txostena sortzea 

Arriskua gutxitzea eta ondoriozko galerak gutxitzea funtsezkoa da uholde-arriskuaren 
kudeaketan. Arriskua ulertzea, zer gerta daitekeen, zein bizkor edo bakoitzaren erantzukizuna 
zein den jakitea, uholde-arriskuaren kudeaketa-zikloan erantsi behar den informazioa da. 

Seguruenik, informazio iturririk hoberena iraganean gertatu denaren azterketatik dator, 
horregatik, neurri hori informazioa biltzean eta ustiatzean datza, arriskuaren kudeaketa fase 
bakoitzean eta jarduera esparru bakoitzean burututako ekintzak ebaluatzeko helburuarekin. 

Zuzentarauaren lehen zikloan metodologia bat garatu da uholde-gertakari bakoitzean 
ikasitakoen ebaluazio-txostenak igortzeko balio diren ereduzko txostenak sortzeko. 

Ziklo honetan, eta uholde-gertakari bat gertatzen den bakoitzean, neurri horrek hurrengo 
ekintza nagusiak hartuko ditu barne, modu sekuentzialean garatu beharko direnak: 
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 Uholdeak pertsonei eta ondasunei gauzatutako kalteei, burututako larrialdi-lanei, kalte-
ordainei, etab.-i buruzko informazioa bilduko dute administrazio arduradunek. Datu 
horien bilketa, antolakuntza eta formatua Babes Zibileko Informazio Sare 
Nazionalarekin (RENAIM) koordinatuta egingo da, babes zibilaren agintaritzek 
ezarritako prozedurei jarraituta.  

 Bereziki, Babes Zibilaren eta Larrialdien Zuzendaritza Nagusiak sortu duen Uholde 
Historikoen Katalogoa (UHKN) funtsezko tresna gisa sustatuko da UAKPk sortzeko 
balio duen oinarrizko informazioa biltzeko eta Europako Batzordearen plangintza-
zikloan gertatu diren uholde-gertakarien informazio-eskakizunei erantzuteko. 

 Informazio historikoa bateratzeko eta bere mantentzea errazteko, UHKNaren bertsio 
bat sortuko da, aldi berean Babes zibileko Informazio Sare Nazionalean (RENAIM) eta 
UGKSNen eduki sinplifikatuen bidez integratuko dena eta eguneratze azkarrago bat 
ahalbidetuko duena; modu horretan, bai esparru bakoitzaren babes zibilaren 
agintaritzek, bai arroko-erakundeek gertaera bati buruzko informazio garrantzitsuena 
sartu ahal izango dute eskuragarri egon eta berehala. 

 Administrazio arduradun guztien ordezkariak dituen lan-talde bat ezartzea, gertaeraren 
ebaluazioaren txosten bateratu bat egingo duena. 

Ikasitakoak zabaltzeko jardunaldi teknikoak antolatzea eta ikasitakoen katalogo bat sortzea 

Garrantzizko gertakizun horietan sortutako informazioaz baliatzeko, ezinbestekoa da hura 
modu egokian zabaltzea uholde-arriskuaren kudeaketan esku hartzen duten pertsonen 
komunitatean. Gainera, beharrezkoa da informazio hartatik atera daitezkeen ikasitako 
ikasgaietara sarbide erraza izateko aukera ematen duen sistema bat izatea, eremu ezberdinen 
kudeatzaileek aurretik identifikatutako arazoak eta akatsak saihets ditzaten. 

Hortaz, neurri hori osatzen duten jardueren artean, adibidez, hurrengoak ditugu:  

 Egindako ebaluazioen emaitzen zabalkuntza jardunaldi teknikoen bidez. 
 Ikasitako ikasgaien katalogo bat sortzea, existitzen diren neurriak hobetzeko edo 

hirugarren zikloaren planetarako neurri berriak proposatzeko balioko duena. 

12.5 Neurrien kostuak eta irabaziak eta lehentasunak ezartzea 

903/2010 Errege Dekretuaren 11.3 artikuluaren arabera, Uholde-arriskua Kudeatzeko Planek 
neurrien kostuak eta irabaziak kontuan hartu behar dituzte. Adimen-, administrazio-, 
plangintza- edo kontzientziazio-neurri batzuk duten kostuak administrazio eta erakunde 
arduradunen langileen kostuetatik erator daitezke, beraien ohizko jardueraren barruan 
kokatzen direlako edo laguntza tekniko espezializatua kontratatzea beharrezkoa izan 
daitekeelako. Beste neurri motetan, hala nola proiektuak gauzatzea edo azpiegitura edo 
sistemak ezartzea, kostua lanen eta azpiegituren gauzatzetik eratorriko da, eta horien 
jarraipena eta/edo mantentzea gehitu beharko zaie (kasu batzuetan garrantzitsua izan daiteke, 
IHSAaren sarearen mantentzearen kasuan bezala).  

Neurrien etekinei dagokionez, neurrien programa neurri bakoitzak Plan honetan ezarritako 
helburuekin modu anitzean eta desberdinetan lagun dezan diseinatu da (neurri bakoitza 
helburu orokor eta espezifiko batzuetara dago lotuta). Neurriak arriskugarritasuna eta uholde-
arriskua murrizteko ere diseinatu direnez, etekinak saihestu diren kostuak izan daiteke. 
Gainera, ur-masetarako ingurumen-helburuak kontuan hartu dira, eta, ondorioz, planaren 
neurriak ezartzeak plangintza hidrologiko, inguruneko eta arlo sektorialekin zerikusia duten 
beste betebehar legalen betetzeari mesede egingo dio. 

Neurrien kostu ekonomikoen xehetasunak Memoria honen 12.5 atalean ikus daitezke (non 
neurri bakoitzaren aurrekontu balioetsia agertzen baita), eta 2. Eranskinaren fitxa 
deskriptiboetan ere, non neurri bakoitzaren kostuak eta etekinak zehazten baitira.   
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Kontuan hartuta, demarkazioaren esparru osorako, orokorrean, uholdeen aurkako defentsa-
neurri ez estrukturalak aplikatu behar direla, Plan Hidrologikoaren Araudian bertan nagusiki 
jasota eta UAKP honetan ere jasota daudenak alegia, bai eta alerta hidrologikoko (UHATE eta 
ISA) sistemen operazioa, 903/2010 EDaren A eranskineko g) puntuaren arabera, UAKPk han 
jasotzen diren neurrien lehentasunak ezartzen ditu.  

Lehen zikloan Planaren helburuak lehenetsi ziren, neurrien lehentasuna eta helburuen 
lehentasuna bat etor zitezen. Momentu horretan ezarri ziren irizpideak lau izan ziren. Lehena: 
UAKPren helburuak lehenetsi. Bigarrena: beharrezko aurrekontuaren eta lortu ziren 
arriskuaren kudeaketaren hobekuntzen harremanetik eratorritakoa. Hirugarrena: neurrien 
lurralde-eremua, eremu zabalenek lehentasun handiago dutela ulertuta. Laugarrena: neurriek 
beste Zuzentarau europarren eta legeri nazionalen helburuak betetzeko zuten osagarritasuna 
eta funtzionaltasun anitzaren bidez sortutakoa. 

Lehenengo irizpideari dagokionez, jardunaldi eta bilera tekniko ugariren ostean, UAKPren 
helburuak hurrengo hurrenkeran lehenetsi ziren: 

1. Uholde-arriskua hobeto hautematea eta biztanleriaren, gizarte-eragileen eta eragile 
ekonomikoen autobabes estrategiak hobetzea.  

2. Lurralde-antolamendua eta uholde-arriskuguneetako esposizioaren kudeaketa 
hobetzea. 

3. Uraldi eta uholde egoeren aurrean dugun iragarmena hobetzea. 
4. Uholde-arriskua egoki kudeatzeko ezagutza hobetzea. 
5. Arriskuaren kudeaketan sartuta dauden Administrazio eragile guztien arteko 

koordinazioa hobetzea. 
6. Uholde-arriskuguneetan kokatuta dauden elementuen erresilientzia hobetzea eta 

kalteberatasuna gutxitzea. 
7. Arriskua gutxitzea arriskugarritasuna murriztuz.  
8. Ur-masen egoera ona hobetzea edo mantentzea baldintza hidromorfologikoak 

hobetuta. 

Bigarren ziklo honetan hurrengo helburu orokorra ere sartu dugu: 

9. Uholde-gertakarien kudeaketa egokia erraztea eta ahalik eta gehien azkartzea 
normaltasunera lehengoratzeko prozesua. 

Hortaz, eta irizpide horren arabera, orokorrean, neurri lehenetsiek neurriak esparru 
nazionaletan, autonomikoetan eta demarkaziokoan garatzean jartzen zuten arreta. Kasu 
askotan, neurri horiek dagoeneko existitzen diren Babes Zibileko Planen ezarpenetik 
eratortzen dira, eta UAKPk sustatzen ditu. 

Bigarren irizpideari dagokionez, hobekuntzak uholde-arriskuaren kudeaketaren eta hura 
ezartzeko behar den aurrekontuaren arteko harremanean ematen dira. Emaitza aurretik 
aipatutakoaren oso antzekoa da, izan ere, aurreko irizpideari jarraituta lehentasuna duten 
neurri gehienek aurrekontu nahiko txikiak behar dituzte errentagarritasun oso handia izan 
arren, eta ondoriozta daiteke lehenengo eta bigarren irizpideak oso antzekoak direla, 
helburuak lehenestean inkesta egin zitzaien pertsonek neurrian espero ziren kostuak eta 
irabaziak kontuan hartu zituzten. 

Hirugarren irizpideari dagokionez, antzeko aurrekontu bat izan arren lurraldearen zati 
handiago batean eragingo zuten, eta, ondorioz, herritarrentzat eta sektore ekonomikoentzat 
irabazi handiagoak izango zituzten neurriak lehenetsi ziren. 

Azkenik, laugarren irizpideari dagokionez, (neurriek beste Zuzentarau europar eta legeri 
nazionalen helburuak betetzeko duten osagarritasunarekin eta funtzionaltasun anitzarekin 
zerikusia duena) azpimarratu behar da Plan horretan sartzen den eta beste Planetan eragin 
mesedegarria duen edozein neurrik lehentasuna izango duela lotutako beste Planetan eragin 
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negatiboak edo neutroak dituzten beste neurrien aurrean. Modu horretan, lurraren gainean 
jarduera fisikoak ezartzerako orduan, Uraren Esparru Zuzentarauaren (2000/60), 92/43/EEE 
Zuzentarauaren (habitat naturalak eta basa-landaredia eta fauna zaintzeari buruzkoa) eta 
2009/147/EE Zuzentarauaren (hegazti basatien kontserbazioari buruzkoa) kontserbazio- eta 
hobekuntza-helburuak ezartzen laguntzen duten jarduerak lehenetsiko dira. Jarduera horiek 
lehentasuna izango dute zuzentarau horietan ezarritako kontserbazio-irizpideetan eragin 
neutro edo negatiboak izan ditzaketen jardueren aurrean. 

Uholde-arriskuaren kudeaketaren lehen plangintza-zikloa ezartzean izan den esperientziak 
erakutsi du ezarritako helburu orokorrak eta horien lehenespena indarrean daudela, eta berari 
esker helburu zehatzak identifikatu dira. Helburu zehatz horiek betetzeko aurretik aurkeztutako 
neurriak ezarri dira. Aldi horretan gertatutako esperientziaren ondorioz, helburu orokor berri 
bat gehitu da: “Uholde-gertakarien kudeaketa egokia erraztea eta ahalik eta gehien azkartzea 
normaltasunera lehengoratzeko prozesua”. Helburu orokor hori “Plangintza-tresnak eta 
jarduera-protokoloak ezartzea uholde-gertakariak gertatu bitartean eta ondoren” helburu 
espezifikoaren bidez garatzea aurreikusi da, parte hartzen duten eragile guztien arteko 
koordinazio egokia ziurtatzeko. 

Lehen zikloan burutu diren neurriak aldi horretan gertatu diren aurrerapenak (adibidez, 
modelazio hidraulikoan eta uraldien iragarpenean edo informazioaren eta komunikazioen 
teknologiaren sarbidean gertatu direnak) kontuan hartuta berrikusi eta eguneratu dira. Zikloan 
zehar gertatu diren uraldi-gertakarietan ikasitakoak kontuan hartu dira ere. Aldaketa 
klimatikoaren eraginaren ezagutzan eman den hobekuntza eta aldaketa klimatikoak 
uholdeetan duen eraginaren ziurtasuna ere kontuan hartu dira, beti ere ahaztu gabe azken 
urte honetako testuingurua, COVID 19 pandemiatik eratorri dena. Azken horrek EBri eta 
Estatuei bultzatu die beraien lehentasunak berrikustera eta gizarte erresiliente bat lortzeko 
beharrezkoak diren erreformak azkartzera, gizartea hurrengo hamarkadaren erronkei aurre 
egiteko gai izan dadin tresna eta gaitasun hoberenak erabilita. 

2019ko azaroan EBk aitortu zuen klima larrialdi egoeran zegoela, eta geroago Espainiako 
Gobernuak berdina egin zuen 2020ko urtarrilean. Aitorpen hura egitean eskuratu ziren 
eginbideak betetzeko, 2021eko otsailean Klima-aldaketara Egokitzeko Plan Nazionala 
2030era arte onartu zen, eta geroago Klima-aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren Legea 
ere onartu zen. 

Egoera honetan, egokitzapenera eta kalteberatasuna murriztera zuzenduta dauden neurriak 
egokienak dira etorkizuneko erronkei aurre egiteko. Neurri horiek, igarpenen ziurgabetasuna 
gorabehera, ondorio positibo eta iraunkorrak izango dituzte (Climate change impacts and 
adaptation in Europe, JRC, PESETA IV), ikuspuntu ezberdinetatik eta helburu desberdinak 
beteta (no-regret neurriak edo win-win neurriak).  

Lehen zikloaren hasieran lurraldearen antolakuntzarekin eta hirigintzarekin zerikusia duen 
legegintza-aldaketa garrantzitsu bat ezarri zen, mugak ezartzen dituena uholde-arriskuguneen 
erabileretan uholde-arriskurik handiena duten guneetan gai kalteberak ezartzea saihesteko. 
Muga horiek eskuragarri dagoen informaziorik hoberenean oinarritzen den 
arriskugarritasunaren eta arriskuaren kartografiak babesten ditu. Lege hori plana indarrean 
egon den denbora osoan ezarri da, eta hasiera gatazkatsu baten ostean, guztiz ezarrita eta 
sendotuta dagoela esan daiteke, jurisdikzioaren erabaki ugariren bermearekin eta guzti.  

Lurraldearen antolakuntzaren eta hirigintzaren aurrerapen horren aurrean, arrisku-ezaguerari 
dagokionez eta lehen zikloan egin ziren ahalegin guztiak gorabehera, oraindik arriskuaren 
pertzepzio eskasa nabaritzen da herritarretan eta bereziki jarduera-sektore batzuetan. 
Orokorrean, badago esku hartze handiago bat izateko joera eragiten dieten erabakietan, baina 
oraindik eragingabeak direla frogatu diren ikuspuntuak eta konponbideak oso errotuta daude, 
eta hori aldatu beharra dago. Arriskuaren berri eta jakitun den gizarte batek autobabes hobea 
duelaren ideiatik abiatuta, lehentasunezko neurrietako bat UAKPren zeharkako neurria izango 
den komunikazio-estrategia nazional bat sortzea da, beste neurri eta jardueretatik elikatuko 
dena eta eragile ezberdinen arteko uholde-arriskuaren kudeaketaren kolaborazio- eta 
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koordinazio-esparrua ezarriko duena. Proposatutako neurrien arrakastaren gakoa uholdeen 
eta horien kudeaketaren funtsezko alderdiak zabaltzea da, orokorrean eta batez ere udal 
mailan: arrazoiak, alderdi astungarriak, konponbideak. Komunikazioa herritarren eta agente 
ekonomikoen uholde-arriskuak kudeatzeko gaitasunak sortzeko lan baten bidez osatu behar 
da, arriskuaren kultura sustatzeko eta kalteberatasuna murrizteko. Hori lortzeko tresna 
indartsuenetako bat arriskugarritasunaren eta arriskuaren kartografia da.  

Komunikazio estrategia zuzenean dago lotuta Babes Zibileko Planekin koordinatuta uholdeen 
larrialdiei erantzuteko plangintza instituzionala ezarri edo hobetzeko neurriekin. Larrialdiaren 
kudeaketa maila ezberdinetan informazioaren igorpen azkar eta eraginkor batean oinarritzen 
da, teknologia berriek eta sare sozialek ere eskaintzen dituzten kanalak eta aukerak erabilita 
uholdeen kudeaketarekin zerikusia duten mezuak zabaltzeko eta hedatze-kanpainak 
antolatzeko. Babes zibilak koordinatzen duen beste lehentasunezko neurri bat alerten 
igorpena da, Alerta Sare Nazionala (RAN) eta Babes zibileko Informazioaren Sare 
Nazionalean (RENAIM) sartu behar den informazioa ezarrita burutzen duena. Larrialdi-fasean 
emaitzarik hoberena ziurtatzeko, RENAIMek maila guztietan elikatzen du babes zibileko 
plangintza.  

Alerta meteorologikoko sistemak ezarri edo hobetzeko neurriak eta itsas-ekaitzak neurtzeko 
eta iragartzeko sistemak. Iragarpena arriskuaren kudeaketaren funtsezko osagai bat da, eta 
horretarako uraldi-egoerako abisu-sistemak eta komunikazio-protokoloak ezartzea eta 
hobetzea beharrezkoa da, tresna informatiko egokiak dituzten informazio hidrologikoko 
kontrol-sare integratu batzuk (ur-baliabideen kudeaketa eta ustiapena optimizatzeko eta 
horiek informazio meteorologikoarekin koordinatzeko balio dutenak) oinarri hartuko dituenak, 
uraldi eta uholdeei eta horien eraginei buruzko epe labur eta ertaineko iragarpenak eta alertak 
sortzeko helburuarekin, Babes zibileko agintaritzek, herritarrek eta agente ekonomikoek 
denbora nahikoa izan dezaten autobabes-neurriak hartzeko, bai egoera arruntetan, bai 
uraldiak iragartzeko eta kontrolatzeko, eta erabakitzen laguntzeko sistema (ELS) gisa erabil 
daitekeena.  

Ezaguera osoan dagoen eta jakitun den gizarte bat prest dago uholde-arriskuguneetan 
garatzen diren erabilerak eta jarduerak uholde-arriskura egokitzeko programei ekiteko. Bere 
kalteberatasuna murrizteko hornikuntzak egokitu behar dituzten sektore ekonomikoak, era 
berean zerbitzuak eta hornikuntzak egokitu behar dituzte hiriak erresilienteagoak izateko. 

Azpiegitura berdeak eta naturan oinarritutako beste konponbideak (NOK), adibidez, urari 
modu naturalean eusteko neurriak (NWRM, Natural Water Retention Measures), ibaien 
lehengoratzea eta arroetako nekazaritzaren, basoen eta uraren lehengoratzea barne hartzen 
dituztenak, arriskugarritasuna murriztuz arriskua gutxitzera zuzenduta dauden neurriak dira. 
Sistemak uholdea xurgatzeko eta uraldia laminatzeko duen gaitasuna areagotzean oinarritzen 
dira, ibaien guneak lehengoratuta (beso zaharrak aktibatzea, ibaia eta uholde-ordokia 
konektatzea, etab.) edo ibaien ekosistemaren autolehengoratzea errazten duten baldintza 
hidromorfologikoak hobetuta, eta, arroen kasuan, higadura maila murrizten duen landare-
estalkia hobetzeko jarduerak eta lurzoruak kontserbatzeko ekintzak burututa, azken horiek 
oreka geomorfologikoa berreskuratzeko eta muturreko gertakari hidrologikoen jokabidea 
hobetzeko. Neurri mota horiek, Uraren Esparru Zuzentarauarekin koordinatuta, ur masen 
egoera hobetzeko helburuarekin laguntzen dute, eta mantentzen dituzten habitat eta 
espezieen egoerarekin ere, Habitat Zuzentarauaren helburuak beteta. 

Uraldien maiztasuna eta magnitudea balioestean iraganean gertatutako antzeko gertakari 
klimatikoak sortu dituzten ondorioei buruzko ezagutza hobetzeko ikerketak; teledetekzio-
sistemak ematen duten informazioaren erabilera sakontzea, uraldien iragarpena eta, bereziki, 
Copernicus programak (Uholdeen Zuzentarauaren lehen ezarpen-zikloan jarri zena) dakarren 
potentziala hobetzeko; eredu murriztuen bidez identifikatutako guneen arriskugarritasunaren 
xehetasun-azterketak dira. beste alderdiren artean, beste neurriak ezartzeko oinarria, eta 
ikuspuntu horretatik lehentasunezkoak dira. 
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Aseguru-estalduraren promozioa egiteko neurriak, arrisku handieneko guneetan duen 
penetrazioa areagotzeko, ezinbestekoak dira uholde baten ostean lehengoratzea ahalik eta 
azkarrena izan dadin. Ezbeharrei eta uholde-arriskuguneei buruzko informazioaren kudeaketa 
hobetzea ere aurreikusi da, arriskuak ezagutzeko ekintza proaktiboei, arriskuen esposizioaren 
murrizketari eta klima-aldaketak ohiz kanpoko arriskuen aseguruan eta nekazaritza aseguru 
konbinatuan dituen ondorioen gogoetari ekiten diona. Jarduera horien barnean arriskua edo 
ohiz kanpoko arriskuetan gertatzen diren ezbehar errepikariak murrizteko neurriak sustatzeko 
neurrien azterketa sartzen da. 

Azkenik, uholdeek hirietan gogor eragiten duten lurraldeetan, izan ere Kantauri EDHko eremu 
kontsolidatuan espero diren batez besteko kalteak handiak baitira, kostuen eta irabazien 
azterketek bermatzen dituzten neurri estrukturalen zeregina, nahiz eta beste ekintza ez 
estrukturalekin konbinatuta egon, ezinbestekoa da dagoen arriskua maila 
onargarriagoetaraino gutxitzeko orokorrean hiri-inguruneak diren edo pertsonen 
segurtasunean eragina duten azpiegituretan eragiten duten guneetan, zentzu honetan 
lehentasun oso handia dutenak. Hori agerian geratu da orain arte egin diren azterlan eta 
ikerlan ugarietan, eta horien emaitza indarrean dagoen Plan Hidrologikoaren neurrien 
programako defentsa-lan sorta bat izan da. 

Hala ere, honen lurralde arazotsuan behar den inbestimendu estrukturalaren kopurua oso 
handia da dagoen aurrekontuarekin alderatuta; beraz, denboran luzatu behar dira eta, 
nolanahi ere, UAKP honen aplikazio epea gainditzen du. 

Egoera honetan, egiturazkoak ez diren neurrien zeregina funtsezkoa dela ageri da. Bereziki, 
lurzoruaren erabilerak arautzearekin zerikusia duten neurriek lurrazaleko ur masen narriadura 
morfologikoa saihesten laguntzen dute, masa horietatik hirigune berriak nahikoa urruntzen 
dituztelako. Iragarpen eta Alerta Hidrologikoen Sistema eta larrialdi zerbitzuak indartzea ere 
kontuan hartu behar da, arriskua zeharo gutxitzen laguntzen dutelako oraingo unetik, 
lurraldearen kalteberatasuna gutxituta, batez ere giza-osasunari dagokionez. 

Egiturazko neurriak burutzeari dagokionez, inbestimenduen eraginkortasun printzipioak 
aurretiazko analisi bat egitea eskatzen du UAAEn identifikatutako UAHEak urgentzia mailaren 
arabera sailkatzeko, lehen aurrekontu ahaleginak eraginkorragoak izan daitezkeen 
eremuetara eta arrisku murrizketa globala lehenago lortuko duten eremuetara eramateko. 

Aipatutako neurrien lehentasuna ezartzerako orduan, kontuan hartu behar da haien artean 
dagoen eragin trukea eta, edozein kasutan, uholde-arriskuaren kudeaketari modu koordinatu 
batean ekin behar zaiola izaera anitzeko neurrien bidez, arriskuaren kudeaketaren zikloko fase 
guztiak aintzat hartuta. Gainera, eta era nabarmenean, kontuan hartu behar da hura ezartzeko 
beharrezkoak direla administrazio guztiek parte hartzea, bakoitzak bere eskumen esparruan, 
eta gizartearen esku hartzea. Gizartea prozedura osoaren inguruan informatuta egon behar 
da, eta eragiten dion arriskuaren eta arriskua murrizteko egin dezakeenaren eta egin behar 
duenaren berri izan behar du, erantzunkidetasuna sustatuta. Lurralde bakoitzak berrikusitako 
eta eguneratuko arriskugarritasunaren eta arriskuaren kartografiaren arabera duen arrisku 
egoerak hartu behar diren neurrien hautaketa osatuko du. 

Kantauri EDHko UAHEetarako egin den ariketa honek UAKP honen indarraldian defentsa 
estrukturaleko neurriak kontzentratuko dituzten eremuak hautatzea ekarri du emaitza gisa. 
Kantauri EDHren esparruan prozedura bi erabili dira, ondoren jasotzen den moduan. 

12.5.1 UAHEen kategorizazioa 

Demarkazioaren 92 UAHEren karakterizazioa burutu da, eta UAHE bakoitzaren arazoen 
arabera eta pertsonentzako, ondasun materialentzako eta ingurumenerako arriskuaren 
arabera egin da. Karakterizazioaren helburua hurrengoa da: UAKPren neurrien programaren 
parte izango diren neurriak hautatzea eta lehenestea erraztu administrazio arduradunei, 
inbestimendu publikoen eragina eta eraginkortasuna maximizatuta. Karakterizazioa, funtsean, 
2. zikloaren arriskugarritasun- eta arrisku-mapen emaitzetan oinarritzen da.   
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Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoaren 
esparrua 

Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoaren lurraldean 
kokatuta dauden UAHEetarako, beti ere Kantauri EDHren alde espainiarrean, 
arriskugarritasuna eta uholde-arriskua dagoela ondoen markatzen duten parametroak 
hautatzea izan da metodologiaren oinarria, baldin, aldi berean, parametro horiei buruz nahikoa 
informazio badago balioespena egiteko, azterketa berriak egin beharrik gabe.  

Parametro edo aldagai horiek, arriskugarritasunerako, hurrengoak dira: uholdearen urpeko 
azalera, sakonerak eta abiadurak, arroaren kontzentrazio-denbora, jalkinen garraioa eta 
ibaibidean dauden oztopoak. Horrela lortutako arriskugarritasun globalari zuzenketa faktore 
bat aplikatzen zaio arroaren erregulazio-mailaren arabera. 

Arriskurako hautatu diren aldagaiak hurrengoak dira: eraginpeko biztanleria, eraginpeko 
jarduera ekonomikoak, eraginpeko azalera eta eragindako kalteak bereizita, puntu 
garrantzitsuak eta ingurumenerako garrantzia duten eremuak. 

Parametroetako bakoitza, probabilitate-egoera bakoitzerako, bost kategoriako eskala batean 
balioesten da: eragina oso larria denean, 5 puntu emango litzaioke, larria denean, 3 puntu, 
neurrizkoa denean, 2 puntu, arina denean, 1 puntu, edo eraginik ez duenean 0 puntu. 

Eragin-maila Balioespena 

5 Oso larria 

3 Larria 

2 Neurrizkoa 

1 Arina 

0 Eraginik gabea 

 

Egoera bakoitzaren arriskugarritasuna eta arrisku globalak zenbatesteko (gertatze-
probabilitatea: handia, ertaina eta txikia), parametro bakoitzari pisu bat ematen zaio 
balioespen globalean parametro horrek duen eragina haztatzeko. Pisu hori hainbat 
handiagotzat jo izan da, oro har, zenbat eta parametroaren zenbatespena ziurragoa izan; hau 
da, pisu handiagoa ematen zaio balioespen kuantitatiboa dutenei. 

Azkenik, UAHE bakoitzaren arrisku eta arriskugarritasun globalak kalkulatzeko, egoera 
bakoitzaren arriskua eta arriskugarritasuna haren gertatze-probabilitatearekin haztatzen dira. 
Zenbat eta handiagoa izan probabilitatea, orduan eta handiagoa izango da ematen zaion 
pisua. 

Bost aldeko grafiko erradial batean, eragina duen pentagonoaren azalera osoan (egoerarik 
okerrena) eraginpekoak duen ehunekoa bezala adierazten da emaitza. Irudikatzeko modu 
honek balioespen globalean parametro bakoitzak eragin duenaren bilakaera bistaratzeko 
aukera ere ematen du, bai eta etorkizunean, kudeaketa planetako neurriak hartu ondoren, 
gertatzen diren aldaketak bistaratzeko ere. 
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118. irudia.- Arrisku (ezkerrean) eta arriskugarritasun (eskuinean) globalak irudikatzen dituzten irteera grafikoen adibideak 

UAHEen arriskugarritasunaren eta arriskuaren balio haztatu hauekin arriskugarritasun-arrisku 
sakabanatze diagramak egingo lirateke. Hurrengo irudian Nafarroako Foru Erkidegoaren eta 
Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoaren 16 UAHEetan egindako kategorizazioaren 
emaitzak agertzen dira. 

 
119. irudia.- Nafarroako eta Gaztela eta Leongo UAHEen kategorizazioa irudikatzen duen sakabanatze diagrama 

Atera dugun sakabanatze-diagrama, era berean, lau koadrantetan zatitzen da: 

I. Muturreko arriskugarritasuna eta muturreko arriskua: koadrante honetan bai 
arriskugarritasuna, bai arriskua balio altuetan dituzten UAHEak agertzen dira. 
Biztanleria zati handi bat dago eraginpean eta/edo jarduera ekonomikoen kalteak oso 
handiak dira. Sektore honetan dauden UAHEek lehentasuna izango dute uholde-
arriskua murrizteko neurri guztiak aplikatzerakoan. Gainera, berehala ekin behar 
litzaioke neurri estrukturalen bidez babesteari.  

II. Arriskugarritasun oso larria eta muturreko arriskua: koadrante honetan dauden 
UAHEak, nahiz eta egungo ezaugarriak arriskugarritasun berezikoak ez diren 
eremuetan kokatuta egon (normalean uholdeak azalera handia hartzera irits daitezke, 
baina erantzun denbora ertainak, abiadura eta/edo sakonera txikiak eta jalkin garraio 
urriak dituzte), badituzte biztanle eta/edo jarduera ekonomiko asko, uholde-
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arriskugunearen eremuan. Eremu horietan, uholde-arriskugunearen magnitude 
normala kontuan hartuta eta arriskugarritasuna gutxitzeko probabilitate urriak daudela 
jabetuta (aurrekontu baldintzak, teknikoak, sozialak eta ingurumenekoak), neurriak 
arriskua gutxitzen zentratu behar dira, alerta sistemak, komunikazio protokoloak, 
babes zibileko planak, biztanleria kontzientziatzea, aseguruak eta abar erabiliaz.  

III. Muturreko arriskugarritasuna eta arrisku oso larria: koadrante honetan dauden 
UAHEak, nahiz eta kokatuta dauden eremuen uneko ezaugarriak arrisku handikoak ez 
izan, arriskugarritasun handiaren karakterizazio bat dute: urpeko lurrazala, erantzun 
denbora eta abar.  

IV. Arriskugarritasun oso larria eta arrisku oso larria: koadrante honetan dauden 
UAHEek arriskugarritasun eta arrisku balio ertain apalak dituzte. Eremu hauetan 
prebentzio neurriek arriskua ez handitzea lortu behar dute, batez ere hirigintzak. Era 
berean, ibaibideak kontserbatu eta mantentzeko lanek eta ibaien lehengoratzeak 
arriskugarritasuna gutxitzen, edo gutxienez ez handitzen, lagundu behar dute.  

Emaitzak:  

Lehen azaldutako metodologia aplikatu ondoren, UAHEak taula honen arabera 
sailkatuta geratu dira: 

TALDEA UAHEak 

I ES017-NAV-2-1, ES017-NAV-5-1, ES017-NAV-8-1, ES017-NAV-9-1 

II - 

III 
ES017-BUR-2-1, ES017-NAV-1-1, ES017-NAV-1-2, ES017-NAV-3-1 
ES017-NAV-4-1, ES017-NAV-5-2, ES017-NAV-6-1, ES017-NAV-7-1 
ES017-NAV-10-1, ES017-NAV-11-1, ES017-NAV-12-1, ES017-NAV-12-2 

IV - 

40. taula.- Nafarroako eta Gaztela eta Leongo UAHEen sailkapena 

1. Eranskinean metodologiaren deskripzio zehatzago bat erantsi da, kontuan hartu diren 
parametroen zuzeneko aipamenarekin eta balioespen-irizpideen deskripzio batekin, UAHE 
bakoitzaren balioespen globalean lortutako emaitzekin batera. 

Euskal Autonomia Erkidegoaren esparrua: Ibai eta trantsizioko UAHEak 

EAEko esparruan, UAHEen hierarkia dagoen arriskua eta esku hartzeko gaitasuna kontuan 
hartuta burutu da. Dagoeneko UAAEn egin denaren antzera, UAHEak arrisku-mapak 
egiterakoan kalkulatu zen arrisku unitarioaren arabera ordenatu dira (km-ka), handitik txikira, 
gero arriskuaren eta sare luzeraren balioak metatuta; hortik kurba monotono hazkor bat 
ateratzen da, asintotikoki lurralde osoko arriskuaren balio globalerantz jotzen duena. 

Ariketa hori bai espero diren kalte ekonomikoetarako, bai eraginpeko urteko batez besteko 
biztanleriarako garatu da. Kurba horien analisitik kasu bakoitzean arriskuaren atalase balio bat 
ezar daiteke, non atalase horretatik aurrera, tarte berriak erantsi arren, batutako kalte guztia 
ez den modu esanguratsuan handitzen, hau da, esku hartzeko muga bat izango litzateke, izan 
ere, hortik aurrera, uholdeen ondorioak gutxitzeko egin behar den esfortzuak bere 
eraginkortasuna modu ikusgarrian galduko bailuke. 2016-2021 zikloaren UAKPean, atalase 
balio hori EAE osorako (isurialde mediterraneoa barne) arriskuaren balio metatuaren % 85ean 
ezarri zen. Muga hori zen azterketa honetan landu diren bi arrisku-gaietan arrisku altua zegoen 
edo ez ezberdintzen zuena: giza-osagaia eta osagai ekonomikoa. 

Hurrengo irudietan hiru kasuetarako arrisku-kurbak alderatzen dira: 
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- 2016-2021 UAKP. 
- 2021eko urte hasieran, 2022-2027 zikloaren UAKP berrikusteko eta eguneratzeko 

izapidetze- eta kontsulta-prozedurarekin bat etorrita. 
- 2016-2021 zikloaren amaierarako iragarpenak, 2021eko lanaldian amaituko diren 

uholdeen aurkako defentsa-lanak barne. Hori da 2022-2027 zikloaren hasiera 
definitzen duen egoera, eta ondorioz, UAHEen karakterizazioaren oinarri izango dena. 

2016-2021 zikloan kalte-kurbetan dauden aldaketek arrazoi anitzak dituzte. Lehena UAHE 
berri baten definizioa eta UAAE berrikusi eta eguneratzean UAHE batzuetan eman zen 
zabalkuntza da, izan ere, hainbat UAHEetan arrisku globala areagotu baita. Arriskuaren 
areagotze horrek ez du islatzen arriskuaren areagotze erreal bat, baizik eta aztertzen den 
esparruaren zabalkuntza bat, demarkazioaren mailan aldaketa txiki bat dakarrena berarekin. 
Kalte-kurbetan eman diren aldaketen bigarren arrazoia, arrazoirik garrantzitsuena dena, 2016-
2021 UAKPren esparruan uholdeen aurka burutu diren babes-lanek izan duten eragina da. 
Uholde-arriskugarritasunaren aldaketa horrek, ARUAMen berrikuspenean eta eguneraketan 
islatu zena, arriskuaren murrizte garrantzitsu bat eta metatutako kaltearen kurben “lautze” bat 
ekarri du berarekin. 

 

 
120. irudia.- Eragindako biztanleriaren kurba metatua eta EAEko UAHEetako ibaibide luzera 
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121. irudia.- Kalte ekonomikoaren kurba metatua eta EAEko UAHEetako ibaibide luzera 

Metatutako kaltearen kurbak aldatu direnez, definizio berri bat sortu behar da hiru 
arriskugarritasun-kategorien atalaseetarako. Hortaz, arrisku handia edo oso handiaren 
kategoriaren atalasea % 85tik % 75-76ra aldatu da (biztanleriaren eta kalteen kurbetan, 
hurrenez hurren), eta arrisku esanguratsuaren kategoriaren atalasea % 99,8tik % 99,5-99,1era 
mugitu da. Arrisku txikiko kategorian azken atalase horren ezkerretara dauden UAHEak biltzen 
dira. 

Aurreko atalaseek arrisku unitario (ibaibide luzeraren km-ko) oso ezberdineko UAHEen 
kategoriak bereizten dituzte (g. gb. magnitude ordena bat), jarraian ikus daitekeenez. 

  
122. irudia.- EAEko UAHEen sailkapenaren araberako batez besteko arrisku unitarioa 

2016-2021 UAKPren metodologiari jarraituta, % 75-76 atalasearen barruan dauden UAHEak, 
hau da, arrisku unitario handiagoa dutenak, xehetasun handiagoaz aztertu dira, gerta litezkeen 
uholdeen aurreko defentsa-neurri estrukturalak lehenesteko asmoarekin. Azterketa hura 
jarraian deskribatzen da: 
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- 100 urteko errepikatze-denborarako UAHE guztia babesteko behar den esku 
hartzearen errentagarritasun ekonomikoaren zenbatespena (indarrean dagoen 
Plan Hidrologikoan lehenetsita dagoena). Beharrezko inbestimendua (lanak egitea 
eta gero mantentzea) eta espero diren irabaziak (batez besteko kalte gutxiago 
uholdeko) erlazionatzen dituzten finantza-adierazleen kalkulua. Hau da aplikatu 
den prozedura: 

o Oztopoak kenduaz/aldatuaz, ertzeko hormak eginaz, ibaiaren profila 
erregularizatuaz, ibaibidea egokituaz, bideratuaz eta abar, lortu nahi den 
babes-maila erdiesteko behar diren lanen atariko zehaztapena egitea, eta 
arriskugarritasun-mapak egiteko erabili diren eredu hidraulikoen bidez 
zehaztapenaren balioa egiaztatzea. 

 
123. irudia.- Jarduera-proposamenak Tolosako UAHEan 

o Espero den onura lortzea, hau da, gertatze-probabilitatea uneko egoerarako 
kalteekin erlazionatzen duen kurbaren eta zehaztutako lanak egin ondorengo 
egoerarako kalteekin erlazionatzen duenaren arteko diferentzia, horretarako 
arrisku-mapak egiterakoan kalte ekonomikoak zehazteko ezarri zen prozedura 
jarraituta. 

 
124. irudia.- Espero den onura Tolosako UAHEan 

o Behar den inbestimendu kostua zehaztea, oinarrizko unitateetako neurketetatik 
abiatuta benetako proiektuetatik ateratako prezioekin, maiorazio koefiziente bat 
aplikatuaz elementu tipifikagaitzak kontuan hartu ahal izateko.  
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o Jardueraren errentagarritasunaren kalkulua, Balio Eguneratu Garbiaren (BEG) 
eta irabazi-kostu ratioaren bidez (I/K indizea). Urteko kontserbazio kostua 
hasierako inbestimenduaren % 0,75 hartu da, 100 urteko amortizazio-epea eta 
% 3ko deskontu-tasa. Jarduera konprometitu edo erdi burutuak dituzten 
UAHEen kasuetan, I/K indizea eta BEG proiektu bakoitzari buruz zeuden 
datuen bidez kalkulatu dira. 

- Esku hartzearen errentagarritasun sozialaren zenbatespena. 100 urteko 
errepikatze-denborako uraldiaren eraginak jasango dituen biztanleria hartzen da, 
hori izango litzatekeelako neurrien onuraduna arrisku-mapetan kalkulatutakoaren 
arabera. 

 
125. irudia.- Eraginpeko biztanleriaren murrizketa Tolosako UAHEan 

- Osagai ekonomiko eta sozialen aldagai biko konparazioa. Analisi honetan 
kontuan hartu diren UAHEetako bakoitza egin diren irudietan jarri den kokapenari 
esker (ekonomikoki errentagarriagoa eskuinerantz eta onura sozial handiagoa 
gorantz) konparatzea erraza izan da eta lehentasunak erabakitzea bestela baino 
errazagoa; horrek, alde batetik, egiten diren lehen inbestimenduak arriskuaren 
murrizte handiena eragiten dutela ziurtatzen du, eta, bestetik, errentagarritasun 
gutxiagoko baina arriskuan dagoen biztanleria gehiagoko UAHEak lehenago 
konpon daitezkeela. 

Hurrengo grafikoetan arrisku handikotzat katalogatutako UAHEen konparazioa islatzen da 
errentagarritasun ekonomiko eta sozialaren arabera. 
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126. irudia.- Irabazi/kostu indizearen eta T = 100erako EAEko eraginpeko biztanleriaren grafikoa 

  
127. irudia.- BEGaren eta T = 100erako EAEko eraginpeko biztanleriaren grafikoa 

Grafikoetan markatu diren zatikako lerroek esku hartzeko lehentasun handiagoa duten 
UAHEen eta esku hartzea beharrezkoa izan arren arren lehentasun txikiagoa duten UAHEen 
arteko banaketa ezartzen dute. Hauek dira UAHE bat lehentasun handiagoko taldeari 
esleitzeko baldintzak, gutxi gora behera: 

- Ehun urteroko uraldiaren eraginpean 1.000 biztanle baino gehiago daude, hau da, 
eragina hondamendia da. 

- Irabazi-kostu indizea 1,5 baino handiagoa da edo BEG 2 M€ baino handiagoa da, 
hau da, errentagarritasun neurrizkoa du. 
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Euskal Autonomia Erkidegoaren esparrua: Kostaldeko UAHEak 

Demarkazioko kostaldeko 9 UAHEetan, bai trantsizioko UAHEak (muturreko itsasaldien 
kasuan bakarrik balioztatuak) bai soilik kostaldekoak diren UAHEak (olatuen eta itsasaldien 
eraginean aztertu direnak) izan, egungo egoera diagnostikatzeko metodologiaren oinarria 
itsasaldien eta olatuen eraginez uholdeen arriskugarritasuna eta arriskua kuantifikatzeko 
bereziki giltzarri diren parametroak izan dira, baldin, aldi berean, parametro horien inguruan 
nahikoa informazio badago balioespena egiteko, azterketa berriak egin beharrik gabe. 

Hortaz, bada, arriskugarritasunari dagokionez kontuan hartu da: 

– Urpeko lurrazala eta uholdearen batez besteko irismena 

– Olatuagatiko uholdearen eragin erlatiboa 

– Itsasaldiagatiko uholdearen sakonera 

– Kostako higadura   

– Iragazkortasun gutxiko erabilerak dituen uholde-arriskugune erlatiboa 

Arriskuaren kasuan, berriz, aldagai hauek hautatu dira: 

– Eraginpeko biztanleria 

– Eraginpeko jarduera ekonomikoak, azalera 

– Puntu garrantzitsuak 

– Ingurumenerako garrantzia duten guneak 

Parametro horietako bakoitza 0 (eraginik gabe) eta 5 (muturreko eragina) bitarteko balio 
batekin kuantifikatu da aztertutako probabilitate-kasu bietarako (T 100 eta T 500). Azkenik, 
arriskugarritasun eta arrisku globalak zenbatesteko, parametro bakoitzari pisu bat eman zaio 
parametro horrek balioespen osoan duen eragina haztatzeko. 

Kostaldeko UAHEetako arriskugarritasunaren eta arriskuaren balio haztatuetatik abiatuta, 
arriskugarritasun-arrisku sakabanatze-diagramak egin daitezke, UAHEak kategorizatzeko eta 
dagokien esku hartzeari lehentasuna jartzeko abiapuntu modura balio dutenak. Diagrama 
horiek, era berean, lau koadrantetan zatitu daitezke: 

I. Muturreko arriskugarritasuna eta muturreko arriskua: koadrante honetan bai 
arriskugarritasuna, bai arriskua balio altuetan (3 baino gehiago) dituzten UAHEak 
agertzen dira. Biztanleria zati handi bat dago eraginpean eta/edo jarduera 
ekonomikoen kalteak oso handiak dira. Sektore honetan dauden UAHEek lehentasuna 
izango dute uholde-arriskua murrizteko neurri guztiak aplikatzerakoan. Gainera, 
berehala ekin behar litzaioke neurri estrukturalen bidez babesteari. 
 

II. Arriskugarritasun oso larria eta muturreko arriskua: koadrante honetan dauden 
UAHEak, nahiz eta uneko ezaugarriak arriskugarritasun berezikoak ez diren 
eremuetan kokatuta egon (normalean uholdeak azalera handia hartzera irits daitezke, 
baina erantzun denbora ertainak, abiadura eta/edo sakonera txikiak eta jalkin garraio 
urriak dituzte), badituzte biztanle eta/edo jarduera ekonomiko asko, uholde-
arriskugunearen eremuan. Eremu horietan, uholde-arriskugunearen magnitude 
normala kontuan hartuta eta arriskugarritasuna gutxitzeko probabilitate urriak daudela 
jabetuta (aurrekontu baldintzak, teknikoak, sozialak eta ingurumenekoak), neurriak 
arriskua gutxitzen zentratu behar dira, alerta sistemak, komunikazio protokoloak, 
babes zibileko planak, biztanleria kontzientziatzea, aseguruak eta abar erabiliaz.  
 

III. Muturreko arriskugarritasuna eta arrisku garrantzitsu oso larria: koadrante 
honetan dauden UAHEak, nahiz eta kokatuta dauden eremuen uneko ezaugarriak 
arrisku handikoak ez izan, arriskugarritasun handiaren karakterizazio bat dute: urpeko 
lurrazala, erantzun denbora eta abar.  
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IV. Arriskugarritasun garrantzitsu oso larria eta arrisku garrantzitsu oso larria: 

koadrante honetan dauden UAHEek arriskugarritasun eta arrisku balioak 3 baino 
gutxiagokoak dituzte.  Eremu hauetan aurrea hartzeko neurriek arriskua ez handitzea 
lortu behar dute, batez ere hirigintzak. Era berean, ibaibideak kontserbatu eta 
mantentzeko lanek eta ibaien lehengoratzeak arriskugarritasuna gutxitzen, edo 
gutxienez ez handitzen, lagundu behar dute.  

Demarkazioaren kostaldeko 9 UAHEen kasu konkretuan, kategorizazio horren emaitzak 
hurrengo irudian jasotzen dira. Soilik kostaldekoak diren UAHEak, itsasaldiak eta olatuak 
dituztenak, bereizi egin dira trantsiziozko eremuetatik, itsasaldiek eta ibaiak eragiten baitiete. 
Ikus daitekeenez, UAHE horiek guztiak IV. taldean sartuko lirateke, beraz, ez lukete neurri 
estrukturalik behar. Hala ere, trantsizioko 6 UAHEetan (Bilbo-Erandio, Aia-Orio, Deba, Irun-
Hondarribia, Zumaia eta Urumea-2), ibaietako uraldiek arriskugarritasun eta arrisku 
handiagoak dakartzate, eta I., II. eta III. taldeetan sartu dira, lehenago azaldu den bezala (19. 
taula).  

 
128. irudia.- Kostaldeko eta trantsizioko UAHEen kategorizazioa irudikatzen duen sakabanatze-diagrama (erronbo beltza: itsasaldien 

eragina duten trantsizioko UAHEak; zirkulu grisa: itsasaldien eta olatuen eragina duten kostaldeko UAHEak), arriskugarritasun eta 
arrisku globalen arabera lau taldetan banatuta (I, II, III eta IV) 

 
UAHEen karakterizazioaren emaitzak 

Aurreko ataletan deskribatu den metodologia erabilita, demarkazioko UAHEak lau 
kategoriatan klasifikatu dira: 

- I. taldea: Arrisku oso handiko UAHEak, zeinetan uholdeen aurkako defentsa-neurri 
estrukturalak hartzea lehentasunezko beharra den. Neurri estruktural horiek 
onuragarrienak dira, bai babestutako biztanleriaren ikuspuntutik bai errentagarritasun 
ekonomikoaren ikuspuntutik. Neurrien programen jarduera estrukturalak talde 
honetako UAHEetan zentratzen dira, alde batera utzirik neurrien programa hori ezarri 
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bitartean unean uneko jarduerak burutu daitezkeela beste taldeetako UAHEetan, 
baldin eta, haien banakako eraginkortasuna dela medio, plangintzaren geroko 
zikloetan UAHEetan burutu beharreko beste jarduerei aurrea hartzen badiete. 

- II. taldea: Arrisku oso handiko UAHEak, laster samar uholdeen aurkako defentsa-
neurri estrukturalak behar dituztenak, behin I. taldearen UAHEen arriskua murriztu eta 
gero. 

- III. taldea: Arrisku garrantzitsua duten UAHEak, zeinetan uholdeen aurkako defentsa-
neurri estrukturalak hartzea lehentasun txikiko beharra den. 

- IV. taldea: Hondar-arriskua duten UAHEak, zeinetan arriskuaren kudeaketa izaera ez 
estrukturaleko neurrietan zentratu behar den. 

 

  UAHE KODEA UAHE IZENA   UAHE KODEA UAHE IZENA 

I.
 T

A
L

D
E

A
  

   
 

ES017-GIP-URO-02 Azpeitia 

II
I. 

T
A

LD
E

A
 

ES017-ALA-10-3 Aiara 

ES017-NAV-9-1 Bera ES017-GIP-14-3 Alegia-Altzo 

ES017-BIZ-5-1 Balmaseda ES017-BIZ-7-3 Alonsotegi-2 

ES017-GIP-14-1 Beasain-Ordizia ES017-GIP-OIA-02 Altzibar 

ES017-BIZ-IBA-01 Bilbao-Erandio ES017-GIP-DEB-03 Altzola 

ES017-NAV-5-1 Doneztebe/Santesteban ES017-GIP-1-1 Amezketa 

ES017-BIZ-9-1 Durango ES017-BIZ-9 Zornotza 

ES017-NAV-2-1 Elizondo ES017-ALA-10 Amurrio 

ES017-BIZ-IBA-02 Galindo ES017-NAV-12-2 Araitz 

ES017-BIZ-OKA-01 Gernika ES017-GIP-DEB-09 Arrasate 

ES017-BIZ-7-1 Gordexola-Sodupe ES017-BIZ-12-2 Arrigorriaga 

ES017-GIP-BID-01 Irun-Hondarribia ES017-GIP-13-1 Ataun 

ES017-BIZ-10 Laudio ES017-BIZ-8-1 Atxondo 

ES017-NAV-8-1 Lesaka ES017-GIP-URO-04 Azkoitia 

ES017-BIZ-BUT-03 Mungia ES017-BIZ-BUT-04 Bakio 

ES017-GIP-15-02 Tolosa ES017-BIZ-BAR-01 Barbadun 

ES017-GIP-17-1 Urumea-1 ES017-NAV-12-1 Betelu 

ES017-GIP-URU-01 Urumea-2 ES017-BIZ-12-1 Basauri 

      

ES017-NAV-1-2 Dantxarinea 

II
. 

T
A

L
D

E
A

 

ES017-GIP-ORI-02 Aia-Orio ES017-GIP-DEB-01 Deba 

ES017-BIZ-7-2 Alonsotegi-1 ES017-GIP-URU-03 Donostia kosta 

ES017-BIZ-OKA-3 Altamira ES017-GIP-DEB-10 Eskoriatza 

ES017-GIP-15-3 Andoain ES017-BIZ-ART-02 Etxebarria 

ES017-GIP-DEB-07 Bergara ES017-NAV-7-1 Etxalar 

ES017-GIP-URU-02 Igara ES017-BIZ-12-3 Galdakao 

ES017-BIZ-LEA-01 Ea ES017-NAV-10-1 Goizueta 

ES017- Elgoibar ES017-NAV-3-1 Irurita 

ES017-BIZ-8-2 Elorrio ES017-NAV-5-2 Ituren 

ES017-BIZ-IBA-03 Getxo ES017-GIP-13-2 Lazkao 
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  UAHE KODEA UAHE IZENA   UAHE KODEA UAHE IZENA 

ES017-BIZ-2 Igorre ES017-NAV-4-1 Legasa 

ES017-GIP-14-2 Legorreta ES017-GIP-URO-06 Legazpi 

ES017-GIP-3-1 Lizartza ES017-NAV-11-1 Leitza 

ES017-BIZ-11-1 Urduña ES017-BIZ-9-3 Lemoa 

ES017-BIZ-IBA-05 Sondika-Erandio ES017-BIZ-ART-01 Markina-Xemein 

ES017-GIP-DEB-06 Soraluze ES017-GIP-DEB-02 Mendaro 

ES017-GIP-16-1 Usurbil ES017-GIP-OIA-01 Oiartzun 

ES017-GIP-15-1 Villabona ES017-BIZ-ART-03 Ondarroa 

ES017-BIZ-6-1 Zalla-Güeñes ES017-GIP-DEB-08 Oñati 

ES017-GIP-ORI-01 Zarautz ES017-BIZ-BUT-01 Plentzia 

ES017-GIP-16-2 Zubieta-Oria ES017-NAV-6-1 Sunbilla 

      

ES017-GIP-URO-03 Urrestilla 

IV
. 

T
A

L
D

E
A

 

ES017-BIZ-9-4 Bolunburu ES017-NAV-1-1 Urdax 

ES017-BIZ-BUT-02 Gatika ES017-BUR-2-1 Mena Harana 

ES017-BIZ-IBA-04 Leioa ES017-GIP-ORI-02 Zarautz kosta 

ES017-BIZ-DEB-05 Mallabi-Eibar ES017-BIZ-2-2 Zeanuri 

ES017-BIZ-OKA-02 Mundaka ES017-GIP-URO-01 Zumaia 

ES017-BIZ-OKA-04 Muxika ES017-GIP-URO-05 Zumarraga-Urretxu 

41. taula.- Kantauri EDHko UAHEen sailkapena. 

 
129. irudia.- Kantauri EDHko UAHEen azken sailkapena. 

12.5.2 Balizko neurri estrukturalak zehaztea  

I. taldean sartzen diren UAHEetarako, 12.5.1 atalean esandakoaren arabera, UAKP honen 
barruan babes neurri estrukturalak aztertu dira. 

Plangintza une honetan, egin daitezkeen uholdeen aurkako defentsa-jarduera estruktural 
nagusien ezaugarrien hurbilketa batek osatzen du ikerketa. Jakina, ez analisi teknikoak ez, 
are gutxiago, ingurumen analisiak, ez dute inola ere ordeztu edo baldintzatu nahi proiektu 
ezberdinen eta administrazioko izapideetan aplikatu beharreko araudi guztien aginduz egin 
behar dena. 
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Atal honetan 2022-2027 plangintza-zikloan Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan 
aztertu diren babes-neurri estrukturalen aurrerapen bat aurkezten da. Horren edukia UAKPren 
3. Eranskinean garatzen da. 
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NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA  

Hurrengo UAHEak aztertuko dira dagozkien proiektuak definitzeko: 
 

 
 
 
 

 

Santestebaneko UAHEa (ES018-NAV-5-1) Santesteban 

 Baztan ibaiaren ezkerraldean 
defentsarako lubeta bat eraiki. 

 Ibaibidearen zeharkako 
elementuen sekzio hidraulikoa 
hobetu. 

 Ezkurra ibaiaren ibaibidearen 

atala zabaldu. 

 

Elizondoko UAHEa (ES018-NAV-2-1) Baztan 

 Ibaibidearen zabalera areagotu 
eta/edo ezponda hormak goratu 
Baztan ibaian. 

 Ibaibidearen zeharkako 
elementuen sekzio hidraulikoa 
hobetu. 

 Defentsarako albo-elementuak 
Baztango HUAn. 
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Berako UAHEa (ES018-NAV-9-1) Bidasoa 

 Ibaibidearen zabalera areagotu 
eta/edo ezponda horma goratu 
Bidasoa eta Zia ibaietan. 

 Ibaibidearen zeharkako 
elementuen sekzio hidraulikoa 
hobetu. 
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA 

I. taldean sartzen diren UAHEetarako, 12.5.1 atalean esandakoaren arabera, UAKP honetan 
babeserako neurri estrukturalak aztertu dira. Irizpide orokorra eta helburua, alde batetik, 
irtenbideak ekosisteman duen eragin globala gutxitzea da eta, bestetik, ikuspegi ekonomikotik 
neurri efizienteenak hartzea; irizpide eta helburu horiekin, bada, errepikatze-denbora ezarri 
ondoren, progresiboki ekintzak erantsi dira, ingurumenari erasorik txikiena egiten diotenetatik 
hasi (oztopoak kendu eta ertzak babestea) ingurumenari eragin handiagoa eta kostu 
ekonomiko handiagoa dutenetaraino (ahalmen hidraulikoa handitu). Ahal den neurrian, 
ingurumenarekin bateragarriak diren diseinuetara jotzen da, eta lekuan modu selektiboan 
jokatzen da, behar den babes maila ahalik eta esku hartze txikienarekin lortzen dela 
bermatzeko. 

Gainera, defentsarako egon litezkeen aukerak aztertzen hasi aurretik, uholde mekanismoaren 
karakterizazioa egiten da, hau da, gainezka egiten duen puntuen, oztopo nagusien, fluxuak 
osatzen dituen bideen eta abar-en identifikazioa; horrela UAHEaren arazoak argitzen dira eta 
neurri eraginkorrenak proposatzen dira. 

 
130. irudia.- Uholde-mekanismoaren analisi fitxa baten adibidea. Gernikako UAHEa 

Aplikatutako inbestimenduaren emaitza maximizatu guran, arazoa etapa hauetan jorratu da: 
- Babestuko den errepikatze-denbora hautatzea. 
- Esparruak zehaztea. 
- Egin litezkeen defentsa-lanak aztertzea. 
- Konponbide onenaren atariko aukeraketa. 

Logikoa da proposatzen diren konponbideen uztardura atarikoa izatea, eta sakon garatu 
beharko da eraikuntza proiektuetan, aldaketak ere ekar baititzakete pentsatutako obrak 
egiteko. 
Jarraian, etapa bakoitzean jarraitu den prozesu metodologikoa laburbiltzen da: 

a) Babestuko den errepikatze-denbora hautatzea: 
 

Indarrean dagoen Plan Hidrologikoan 100 urteko errepikatze-denborarako babes orokorra 
ezartzen bada ere, UAKPean helburu horri eustea komeni den ebaluatu da. Horretarako, 100 
urteko babes-aldi baterako finantza-errentagarritasunaren azterketa osatu da, UAHEen 
lehentasun-fasean garatua, 50 urteko errepikatze-denborarako antzeko analisiarekin, eta 
T100erako obrak errentagarriak diren kasuetan, 500 urteko errepikatze-denborarako. 
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Probabilitatearen eta T 50 kalte balioespenaren kurba 

 
 

Probabilitatearen eta T 100 kalte-balioespenaren kurba 

 
 

Probabilitatearen eta T 500 kalte-balioespenaren kurba 
131. irudia.- Diseinuko errepikatze-denbora onenaren analisia. Tolosako UAHEa 

Aurreko ariketari esker bakoitzaren errentagarritasuna irabazi/kostu indize modura konparatu 
ahal izan da, baina gainera zenbateko inbestimendua behar den zehaztu ahal izan da, bai eta 
zenbaterainoko obrak egin beharko diren eta nolako eragina izango duten ingurumenean eta 
gizartean.  

Azkenean, babestuko den itzulera aldia hautatzeko hartu diren oinarriak, beraz, irizpide 
ekonomikoak, sozialak eta ingurumenekoak izan dira, bai eta biztanlearentzako arriskua 
murriztea ere. Ondorio orokor modura, 500 urteko errepikatze-denborara jotzeak hirigunean 
eta/edo ibai ekosisteman eragin handiko obrak egitera garamatza, bai eta gehiegizko 
inbestimendu kostuak jasatera ere, eta gainea, bere osotasunean hartu arren ez dugu lortzen 
babes maila hori. Bestalde, 50 urteko diseinu aldia ezarri da ehun urteko uraldiaren aurka 
UAHEa babesteko behar diren obrak errentagarritasun ekonomiko apalekoak izanik 
biztanleriarentzako arriskuaren jaitsiera gehigarri esanguratsurik ez dakartenean eta/edo 
ingurumenerako eragin onartezina dakartenean. Aurrekoak ez du baztertzen UAKPren 
etorkizuneko zikloetan babes aldia 100 urteetara handitzen duten obra osagarriak egitea 
irabazi-kostu baldintzak hobetzen badira. 
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b) Esparruak zehaztea 

UAHE bakoitzaren barruan arrisku-kontzentrazio handiagoa duten eremuak daude, eta 
lehenago konpon daitezke, gainerakoa urrunagoko denbora-horizonteetarako utzita. Horrela, 
inbestitze-ahalegin jakin baten irabazia optimizatzea lortzen da. Analisi hau egiteko, arrisku-
mapak egiterakoan lortu zen estaldura hartu da kontuan, etxeetarako eta ibilgailuetarako 
espero diren urteko kalteen estaldura espaziala, hain zuzen. 

 
132. irudia.- Urteko batez besteko kalteak eta esparru hautaketa Beasain-Ordizian 

Ahal den neurrian hurrengo etapan konponbide independenteak planteatu dira esparru 
hautatu bakoitzerako, horrela a priori errentagarrienak diren neurriak eta planteatutako 
guztietatik itxuraz eragin gutxienekoak aukeratu ahal izateko. 

c) Egin litezkeen defentsa-lanak aztertzea: 

Aurreko esparruetako bakoitzean zenbait aukera zehazten dira helburutzat hartu den 
errepikapen-denborako kalteak saihesteko. Ikuspegi hidraulikotik denak maila berean 
eraginkorrak diren arren (hondar arriskuan diferentzia batzuk dauden arren), bakoitzak lan 
ezberdinak behar ditu eta kostu eta gizarte- eta ingurumen-eragin ezberdinak ditu. 

Aplikatzen diren konponbide estrukturalen katalogoak tipologia hauek hartu ohi ditu: 

 Oztopoak kentzea: ibaian gora uholdearen kota gehiegi goratzen duten presatxoak 
eta zubiak eraistea (horiek erabiltzea behar-beharrezkoa ez bada) edo ezaugarri 
hidrauliko hobeak dituztenak jartzea horien ordez.  

 Ertzaren babesak: alboetako hormak eraikitzea hirigunearekin bateragarria den 
garaiera eta kokapenarekin, diseinuko uraldiari eusteko.  

 Komunikabideen sestra goratzea, uraldia datorrenean eten ez dadin, baldin 
uholde-lautadaren garraio-ahalmena zeharo murrizten ez bada. 

 Ibaiaren luzetarako profila erregularizatzea: presatxo edo zubi eraitsietatik ibaian 
gorako ekarkinak kentzea, eta, malda anormalki txikiagatik ibaian gora urak gehiegi 
goratzen badira, luzera txikiko tarteetan ibai-ohea beheratzea. 

 Ur goitien ubide edo desbideratzeak egitea: uraren fluxuari bide osagarriak 
ematea, bai ibaiaren sekzioan bertan, terrazak eginaz, bai ibaibide paralelo bat 
gauzatuaz, bertan zirkulatzen duten emariek atalase jakin bat gainditzen dutenean 
aktibatuko direnak. 

 Ibaibidea egokitzea: ibaibidearen ahalmen hidraulikoa areagotzea zeharretarako 
sekzioa zabalduaz eta/edo luzeratarako malda handituaz. Normalean, tarteko 
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bankua duten irtenbide trapezialak hobesten dira, ur behereen ibaibidea (ibaiaren 
bihurguneak mantendu ahalko dituena) eta ur goitiena bereizteko, eta ahal den 
neurrian alboetako ezpondetara mugatzen da geometriaren zurruntasuna. 

 Ibaia bideratzea: hirigunearen barruan eta irtenbide naturalagoak ezinezkoak 
badira, sekzio angeluzuzenetara joko da hormigoizko horma bertikalak eginaz. 

Irizpide orokorra eta helburua, alde batetik, irtenbideak ekosisteman duen ingurumenarekiko 
eragina gutxitzea da eta, bestetik, ikuspegi ekonomikotik neurri efizienteenak hartzea; irizpide 
eta helburu horiekin, bada, errepikatze-denbora ezarri ondoren, progresiboki ekintzak erantsi 
dira, ingurumenari erasorik txikiena egiten diotenetatik hasi (oztopoak kendu eta ertzak 
babestea) ustez ingurumenarekiko eragin handiagoa eta kostu ekonomiko handiagoa 
dutenetaraino.  

Jarduerak zehaztean, diseinu bateratzaileetara jo da, ingurumen-helburuak lortzea sustatzen 
dutenak, eta lekuan modu selektiboan jokatu da, behar den babes-maila ahalik eta ingurumen- 
eta hirigintza-eragin txikienarekin lortzen dela bermatzeko. 

Aukera guztien eraginkortasuna, ikuspegi hidraulikotik, arriskugarritasun- eta arrisku-mapak 
egiteko erabili diren eredu hidrauliko berberen bitartez egiaztatu da, eta bihar-etziko uholde-
arriskuguneen mugaketa ere egin da. 

d) Konponbide onenaren atariko aukeraketa: 

UAHEetako bakoitzean, aukera egingarri gisa proposatzen diren ekintzen ezaugarrien 
hurbilketa bat sartu da, plangintzaren une honetan egin litekeen eta balizko esku hartze 
sortaren tipologiak uzten duenaren neurrikoa. Hurbilketa horrek ingurumenean espero 
daitezkeen eraginen eta kostuen eta errentagarritasunaren analisi oso atariko bat ere gehitzen 
du, eta plangintza maila honetan inbestimenduen lehentasunak zenbatetsi ahal izatea du 
helburu. Jakina, ez analisi ekonomikoak, ez, are gutxiago, aukera bakoitzaren ingurumen 
analisiak, ez dute inola ere ordezten proiektu bakoitzean eta administrazioko izapideetan 
aplikatu beharreko araudi guztien aginduz egin behar dena. 

Kasu guztietan, proposatu beharreko azken neurrien begiespenezko eta oso atariko hautapen 
horren aurretik irizpide anitzeko analisia egin da. Analisiaren barruan hurrengoak sartzen dira: 

- Lanaren errentagarritasun ekonomikoaren zenbatespena: Europako Uholdeen 
Zuzentarauaren 7. artikuluak uholde-arriskua behar bezala kudeatzeko, arriskua 
gutxitzeko kostuak eta espero diren onurak kontuan hartuta egin behar dela dio. 
Ondorioz, desiragarriagoak dira inbestitutako euro bakoitzeko espero daitezkeen 
kalteak gehien murrizten dituzten konponbideak. Alderdi hori ebaluatzeko aukera 
bakoitzaren irabazi/kostuen indizeak eta BEGak kalkulatu dira. 

- Ingurumenean izan dezakeen eraginaren zenbatespena. Lanek ingurumenean 
duten eragina, alderdi guztietakoa, zenbatetsi egin da eta lehentasuna eman zaie 
a priori eragin txikiagoa zekartenei. Gainera, aurreikusitako neurri guztiak 
bateragarriak izango lirateke plangintza hidrologikoan ur masetarako jarri diren 
ingurumen helburuekin eta ingurumen arloan indarrean dagoen legedia betetzen 
dute. 

- Hirigintzan txertatzea: Obra berriak hirigunean txertatuta geratuko lirateke, ahal den 
neurrian erabilera kontsolidatuak birkokatzea saihestu egingo litzateke, dauden 
zerbitzuak mantendu egingo lirateke eta mugigaitasuna ez litzateke asko 
eraldatuko. 

Konponbideak inplikatutako udalekin ere adostu dira. Gainera, kasu bakoitzean, eraikitze 
gomendioak eman dira ezartze-faserako, lanen ingurumen eragina minimizatzeko.  
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URUMEAko UAHEak (ES017-GIP-17-1 eta ES017-GIP-URU-01) 
Martutene eta Ergobia 

Inbestimendua: 7,3 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 500 
urte 

 

Saihestutako galera ekonomikoak: 
1,66 M€/urte 

 

Jardueren deskribapena 

 Akarregiko meandroaren ebakidura sortzea. 
 Ergobiko zubitik ibaian gora ezkerraldean ur goitien ubide bat ipini eta ezkerralde horretan bao 

berri bat sortuaz egitura hori egokitu. 
 Gehigarri moduan, Ergobiko zubitik ibaian gora ibaibidea egokitu uneko zabalera gordeaz eta 

ibaiaren aldeak zabalagotuaz. 

Eskuinean: Jardueraren oinplano 
orokorra  
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MUNGIAko UAHEa (ES017-BIZ-BUT-03) 
Hirialdea 

Inbestimendua: 6,4 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 100 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 0,68 
M€/urte 

 
Jardueren deskribapena: 

 Ibaibidea egokitu (sekzioa eta profila), BI-631 errepidearen pasagunearen ingurunean. 
 Geltokiko pasabidea aldatu, eraikin bi eraitsi eta uneko bideratzea zabalagotu. 
 Ezkerraldean, pasabide horren ingurunean, horma bat egin. 
 Horma txikiak edo lubetak egin eskuinaldean dauden eraikin batzuk babesteko. 
 HUA babesteko perimetro-horma eraiki. 
 

  

 

 

Goian: Estugune artifiziala, non zubia sekzio 
handiagoko zubi batekin ordeztea eta 
ibaibidearen gainean dauden eraikinak 
eraistea proposatzen den. 

 

Ezkerrean: Jardueraren oinplano orokorra 

  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

UAHEak 
 
UAHE hautatua  

Zubia aldatzea 
  
Luzetarako babesa 
  
Eraikuntza eraistea 
  
Hodia sartzea 
  
Ibai-parkea 
  
Ahalmena areagotzea 
  
Laminazio eremua 

Zubia aldatzea 
  
Luzetarako babesa 
  
Eraikuntza eraistea 
  
Hodia sartzea 
  
Ibai-parkea 
  
Ahalmena areagotzea 
  
Laminazio eremua 
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AZPEITIko UAHE (ES017-GIP-URO-02) 
Hirigunea, Ibaieder eta Errezil ibaien inguruneak Azpeitian eta 

Urbitarte auzoa 
Inbestimendua: 3,1 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 50 
urte 

 

Saihestutako galera ekonomikoak: 1,49 
M€/urte  

Urola ibaiaren jardueren deskribapena: 

 Enparan eta Julian Elortza zubiak egokitu. 

 Madalena auzoko pasabidea eraitsi. 

 Ertzetako luzetarako hormak, tarte batzuetan. 

 

Ibaieder ibaiaren jardueren deskribapena: 

 Ibaieder ibaiaren atari zabaleko tarte berri bat egokitu Urola ibaiarekin bat egiten duen lekuan. 

 Presatxo bi eta ibaiaren gaineko antzinako egitura bat eraitsi. 

 Landeta hiribideko zubitik ibaian behera dagoen oinezkoen pasabidea eraitsi eta aipatutako 
zubia ordezkatu. 

 Ertzetako luzetarako hormak ipini zenbait tartetan ezkerraldean. 

 

Errezil ibaiaren jardueren deskribapena: 

 Ibaiederrekin bat egiten duen lekutik ibaian gora dauden presatxoa eta pasabidea eraitsi. 

 Ertzeko hormak eraiki. 

  

 

Goian: Urola ibaiaren jarduerak. 

 

Eskuinean, goiko aldean: Ibaieder ibaiaren 
jarduerak. 

 

Eskuinean, beheko aldean: Errezil ibaiaren 
jarduerak. 

 

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Zubia eraistea 
  
Zubia egokitzea 
  
Luzetarako babesa 

Zubia eraistea 
Zubia aldatzea 
Presa txikia eraistea 
Luzetarako babesa 

Zubia eraistea 
  
Zubia aldatzea 
Presa txikia eraistea 
Luzetarako babesa 
Ibilgu osagarria 
Ahalmena areagotzea 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 256 

 

 
GERNIKAko UAHEa (ES017-BIZ-OKA-01) 

Hirigunea eta Txaporta industrialdea 
Inbestimendua: 3,4 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 100 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 0,72 
M€/urte 

Hirigunearen jardueren deskribapena: 

 Urbietako presatxoa eraitsi eta ibai-ohearen malda erregularizatu, saihesbideko zubiraino. 
 Sekzioa egokitu, BI-2238 errepidearen pasagunearen eta San Bartolome kaleko zubiaren 

artean. 
 Zubialde kaleko zubia kendu. 
 Barandak kendu eta petrilak ipini, San Bartolome kaleko eta Errenteriako zubien artean. 
 Ertzeko hormak egin, San Bartolome kaleko zubiaren eta “Cubiertos Dalia”-ren aparkalekuaren 

artean. 
 

 

Eskuinean: Gernikako 
hirigunearen jarduerak  

 

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Zubia eraistea 
  
Presa txikia eraistea 
  
Luzetarako babesa 
  
Ahalmena areagotzea 
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GALINDOko UAHEa (ES017-BIZ-IBA-02) 

Galindo ibaia 
Inbestimendua: 12,1 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 50-100 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 4,32 
M€/urte 

 

Galindo ibaiaren jardueren deskribapena: 
 Ertz-babesak eraiki. 

Granada ibaiaren jardueren deskribapena: 
 Ibaibidea egokitu (sekzioa eta profila), BI-631 errepidearen pasagunearen ingurunean. 
 Geltokiko pasabidea aldatu, eraikin bi eraitsi eta uneko bideratzea zabalagotu. 

Granada ibaiaren jardueren deskribapena: 
 Ertz-babesak eraiki 

 

 

 

 

Goian: Galindo ibaiaren jarduera-instalazioa. 

 

Eskuinean, goiko aldean: Granada ibaiaren 
beheko tartearen jardueraren oinplanoa. 

 

Eskuinean, erdiko aldean: Granada ibaiaren 
goiko tartearen jardueraren oinplanoa. 

 

Eskuinean, beheko aldean: Ballonti ibaiaren 
jardueraren oinplanoa  

 

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

  
Luzetarako babesa 

Zubia eraistea 
  
Zubia aldatzea 
  
Presa txikia eraistea 
  
Luzetarako babesa 
  
Eraikuntza eraistea 
  
Eraikuntza eraistea 
  
Ibai-ohearen maldaren erregularizazioa 
  
Ahalmena areagotzea 

Zubia eraistea 
  
Zubia aldatzea 
  
Presa txikia eraistea 
  
Luzetarako babesa 
  
Eraikuntza eraistea 
  
Ahalmena areagotzea 

Zubia aldatzea 
Luzetarako babesa 
Eraikuntza eraistea 
Ibai-parkea 
Ahalmena areagotzea 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 258 

 

 
BAKIOko UAHEa (ES017-BIZ-BUT-04) 

Estepona ibaia 
Inbestimendua: 1 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 100 
urte 

 

Saihestutako galera ekonomikoak: 0,26 
M€/urte  

Jardueren deskribapena: 

 Uraldien bi laminazio-gune sortu Estepona ibaiaren eskuinean: 
 “Ibaiertzeko basoa” ibaian gorako gunean, itsasaldiaren irismenatik at. 
 “Padura” ibaian beheko gunean, itsasaldiaren irismenaren barruan. 

 Ertz-babesak eraiki. 
 

 

 

 

Goian: Proiektuaren infografia, Esteponaren 
ibai-ahoko airetiko ikuspuntua (SCIA SL) 

Eskuinean: Estepona ibaiaren jardueraren 
oinplanoa (SCIA SL) 

 
  

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
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ZALLA-GUEÑESko UAHEa (ES017-BIZ-6-1) 
Aranguren 

Inbestimendua: 7 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 100 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 0,25 
M€/urte 

 
Jardueren deskribapena: 

 Ibaian behera dagoen FEVE trenbidearen zubia ordezkatu. 
 Ibaian gora dagoen FEVE trenbidearen zubia eraitsi. 
 Paper-industriaren alboko presatxoa beheratu. 
 Ahalmen hidraulikoa areagotu, tarte osoko ibai-ohearen erregulazioa eta meandroen barruko 

2 ebakidura barne. 
 

Eskuinean: 
Jardueraren 
oinplano orokorra 

 
  

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Zubia eraistea 
  
Zubia aldatzea 
  
Presa txikia egokitzea 
  
Sestra goratzea 
  
Ibilgu osagarria 
  
Ahalmena areagotzea 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 260 

 

DURANGOko UAHEa (ES017-BIZ-9-1) 
Abadiño (Traña-Matiena) 

Inbestimendua: 2,9 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 50-
100 urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 
1,84 M€/urte 

Sarria ibaiaren jardueren deskribapena: 
 
 Ibai ohea erregularizatu Trañapadura industrialdearen hasieran dagoen presatxotik ibaian 

gorantz, eta industrialdean dauden presatxo bi eraitsi. 
 Uneko bideratzea zabalagotu eta uneko bideratzearen gainetik dagoen igarobidearen ordez 

ibaibidearen zabalera berrira egokituko den beste bat ipini. 
 Burdinbidearen igarobidearen azpian ibaibidearen sekzioa zabaldu. Eskuinaldean jardungo da 

ezkerraldean orain dagoen ezponda mantenduta, oraingo egituren estribuak oso hurrean 
daudelako. 

 
Ibaizabal ibaiaren jardueren deskribapena: 
 
 Ekarkinak unean-unean kendu. 
 Ibaizabal eta Sarria batzen diren lekuan babes-lanak egitea proposatzen da, hala nola hormak 

eta lubetak eta Arzubia kaleko bidearen sestra goratzea. 
 

Eskuinean: 
Jardueraren oinplano 
orokorra  

 

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Zubia aldatzea 
 Presa txikia eraistea 
 Zubia egokitzea 
 Luzetarako babesa 
 Sestra goratzea 
 Ahalmena areagotzea 
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DURANGOko UAHEa (ES017-BIZ-9-1) 
Iurreta 

Inbestimendua: 1,1 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 100 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 
0,22 M€/urte 

Ibaizabal ibaiaren jardueren deskribapena: 

 Ahalmen hidraulikoa areagotu 15 m-ko zabalera eta 2H:1V ezpondak dituen ebakidura lehor 
baten bidez, Fray Juan kaleko zubitik ibaian gora dagoen gune batetik abiatzen dena eta berriro 
ibaibide nagusiarekin bat egiten duena BI-623 errepideko zubitik ibaian gora. 

 Modu gehigarrian, luzetarako babesak jartzea aurreikusten da. 
 1 m-ko garaiera baino txikiagoa Fray Juan kalearen eta Francisco Ibarra kalearen 

arteko zubiaren eskuinean. 
 0,75 m-ko garaiera izango du N-634 errepidea unean uneko gertaeretatik 

defendatzeko, Arandiako zubitik ibaian gora, bidegorriaren alboan, gertatzen badira. 
 

Eskuina: 
Jardueraren 
oinplano 
orokorra 

 
  

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Presa txikia eraistea 
Luzetarako babesa 
Ibai-parkea 
Ahalmena areagotzea 
Laminazio eremua 
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TOLOSAko UAHEa (ES017-GIP-15-2) 
Alde zaharra eta erdigunea 

Inbestimendua: 4,1 M€ 

Defentsaren errepikatze-aldia: 100 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 
2,33 M€/urte 

 
Jardueren deskribapena: 

 Arrameleko zubitik ibaian behera ibai-ohea erregularizatu, ur-bazterreko oraingo hormen 
artean. 

 Zubiberriaren ordez ahalmen hidrauliko handiagoko beste bat ipini. 
 Arrameleko zubiaren eta Larramendi Santa Lutziaren artean dagoen horma egokitu. 
 Ezkerraldeko zenbait tartetan babes-horma batzuk ipini: Arrameleko zubitik ibaian gora Andre 

Maria kaleko eraikinetaraino; Zumalakarregi pasealekuan merkatuaren eta Zubiberriaren 
artean eta Lizardi plazaren eta zezen plazaren artean. 

 

Eskuinean: Oria ibaiaren jardueraren 
oinplano orokorra, Tolosako hirigunean. 

  

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Hormak 
  
Zubia aldatzea 
  
Ibai-ohea erregularizatu 
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LAUDIOko UAHEa (ES017-BIZ-10-1) 
Hirigunea 

Inbestimendua: 5,2 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 100 
urte 

 

Saihestutako galera ekonomikoak: 
1,00 M€/urte 

 

Nerbioi ibaiaren jardueren deskribapena: 

 Ibaibidearen hondoa induskatu, Vidrala eta Guardianen ondoko presatxoaren eta Fleming 
etxearen artean, eta aldatu gabeko ur beheren ibaibidea zabaldu, ibaibide nagusiaren zabalera 
aldatu gabe. Proposatzen den zabalkuntzarekin bermaren zabalera estutu egingo da. 

 Guardianen ondoko presatxoa, Altzarrateko zubikoa eta Inarrondok bat egin aurrekoa eraitsiko 
dira, ibaibidearen hondoa erregularizatu ahal izateko. 

 Altzarrateko zubiaren ordez ahalmen hidrauliko handiagoko bat ipini. 
 Hondoa jan eta erregularizatu, Inarrondok bat egiten duenetik Malkuartuk bat egin baino lehen 

dagoen presatxoraino, eta aldi berean ur behereen ibaibidea zabaldu. 
 
San Juan errekaren jardueren deskribapena: 

 Dagoen estaldura kendu. 
 Ibaibidearen gaitasuna areagotu eta hura birnaturalizatu Nerbioi ibaiarekin berriro bat egin 

dezan, Zumalakarregi eta Goikoplaza kalearen tartean. 
 

Goian, 
ezkerreko 
aldean: 
Jarduerak 
tarte 
garaian. 

 

Goian, 
eskuineko 
aldean: 
Jarduerak 
tarte 
behean, 
Altzarrateko 
zubia 
ordezkatzea 
barne. 

 

Behean: 
Jarduerak 
San Juan 
errekan: 

  
 

 

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
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BALMASEDAko UAHEa (ES017-BIZ-BAR-01) 

Hiriaren erdialdea 
Inbestimendua: 2,5 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 50 urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 1,19 
M€/urte 

 

Jardueren deskribapena: 

 Favio tailerren ondoko Nocedalen presatxoaren ekarkinak beheratu eta irauli, eta Geltokiaren 
zubitik ibaian gora dagoen presatxoa beheratu eta irauli, ibai-ohea erregularizatu, San Lorentzoko 
presatxoa beheratu eta babestu Geltokiko ibaitik ibaian behera hormak kokatuaz. 

 Alboko hormak jarri bi alboetan, suposatzen duen gainpresioa kontuan hartuta. Trameinsa alboko 
Laiseca burdinolaren hurrenez hurreneko 2 presatxoak kendu eta beheratu. 

 

  
Goian: Ibaian behera dagoen tarteko 
jardueraren oinplanoa. 

 

Eskuinean: Ibaian gora dagoen tarteko 
jardueraren oinplanoa. 

 

 

 

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Zubia aldatzea 
  
Presa txikia eraistea 
  
Presa txikia egokitzea 
  
Luzetarako babesa 
  
Ahalmena areagotzea 
  

Presa txikia eraistea 
  
Presa txikia egokitzea 
  
Luzetarako babesa 
  
Ibai-ohearen maldaren erregularizazioa 
  
Ahalmena areagotzea 
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ANDOAINeko UAHEa (ES017-BIZ-9-1) 
Ziako erreka 

Inbestimendua: 10 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 100 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 
0,42 M€/urte 

Jardueren deskribapena: 

 Ziako errekaren tarte garaiaren sekzioa 
handitu. 

 Beheko tartearen estaldura aire 
zabaleko ibaibide berri baten ordez 
ordezkatu. 

 Ibaibidearen ingurumen-egokitzapena 
tarte osoan. 

 Hodiak kokatu A-1 autobiaren 
pasagunearen azpian. 

 

 

 

Eskuinean, goiko aldean: Ziako 
errekaren tarte garaiaren jardueraren 
oinplano orokorra. 

 

Eskuinean, erdiko aldean: Ziako 
errekaren beheko tartearen jardueraren 
oinplano orokorra. 

 

Eskuinean, beheko aldean: Ziako 
errekaren aire zabaleko ibaibide berriaren 
sekzio mota. 

  

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
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BERGARAko UAHEa (ES017-GIP-DEB-07) 

Hiriaren erdialdea 
Inbestimendua: 1 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 100 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 
0,05 M€/urte 

Jardueren deskribapena: 

 GI-2632 errepidearen zubia sekzio handiago bat duen baten ordez ordezkatu. 

Eskuinean: GI-2632 
errepidearen zubia   

 

  

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
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SODUPEko UAHEa (ES017-BIZ-7-1) 

Hiriaren erdialdea 
Inbestimendua: 1,7 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 50 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 
0,42 M€/urte 

 

Jardueren deskribapena: 

 KP 12+035-en dagoen La Conchita presatxoa eraitsi. 
 Ordezkatu Gallarragako zubia, FEVE geltokiaren alboan, KP 12+068-an, dagoena. 
 KP 12+030 eta KP 12+161 arteko ibai-ohe nagusiaren erregularizazioa, sekzio trapeziala,  % 

0,5 gutxieneko malda.  
 0,5 eta 1 m arteko altuera duen 75 m-ko babes-horma eraiki KP 12+350-en ezkerrean dagoen 

aparkalekuaren alboan. 
 

 

Goian: Gallarragako zubia. 

 

Eskuinean: Jardueraren oinplanoa. 

 

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Zubia aldatzea 
  
Presa txikia eraistea 
  
Luzetarako babesa 
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SORALUZEko UAHEa (ES017-GIP-DEB-06) 

Hiriaren erdialdea 
Inbestimendua: 1,3 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 50 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 
1,55 M€/urte 

 

Jardueren deskribapena: 

 Presatxo bi beheratu. 
 Zubi bat sekzio handiagoa duen batekin ordezkatu. 
 Ibai-ohea erregularizatu. 
 Babes-hormak eraiki eskuineko ertzean. 
 

 

 

Goian: Jardueraren oinplanoa. 

 

Eskuinean, goiko aldean: Ordezkatu beharreko zubia. 

 

Eskuinean, beheko aldean: Beheratu beharreko 
presatxoa. 

 

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Zubia aldatzea 
  
Presa txikia egokitzea 
  
Luzetarako babesa 
  
Ahalmena areagotzea 
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BEASAIN-ORDIZIAko UAHEa (ES017-GIP-14-01) 

Arama eta CAF 
Inbestimendua: 4,2 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 100 
urte 

Saihestutako galera ekonomikoak: 0,03 
M€/urte 

 

Aramaren esparruaren jardueren deskribapena: 

 Zaldibiako ibaibidearen gaineko pasagunea 
ordezkatu eta horren sekzioa handitu 
eskuineko ertza bermatuz.  

 Dagoen lubeta indartu eta zabaldu, eta 
ertzeko horma eraiki. 

 

CAFen esparruaren jardueren deskribapena: 

 Ezkerreko ertzan dauden eraikinak eraitsi. 
 Oinezkoen pasabidea eraitsi. 
 Pasabide bat ordezkatu. 

 

 

  

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Luzetarako babesa 
Presa txikia eraistea 
Zubia aldatzea 
Ahalmena areagotzea 

Zubia eraistea 
  
Zubia aldatzea 
  
Eraikuntza eraistea 
  
Bideratzea 
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IGORREko UAHE (ES017-BIZ-2-1) 

Hiriaren erdialdea 
Inbestimendua: 1,8 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 50 urte 

Saiestutako galera ekonomikoak: 
0,44 M€/urte 

 

Jardueren deskribapena: 

 BI-2543 errepideko 
zubiaren ordez 20m-ko 
argia duen bao bat jartzea 

 Oba eta Indusi ibaien 
sekzioa handitzea 

 Luzetarako babesak 
eraikitzea zaharren 
egoitzan eta ikastetxean 

 

 
Eskuina: Dimako herriguneko 
jardueraren oinplanoa 

 

  

UAHEak 
  
UAHE hautatua 
  

Hidrografia 
  
Kantauri EDH 
  

Zubia aldatzea 
Pluzetarako babesa 
Ahalmena areagotzea 
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ALONSOTEGIko UAHE (ES017-BIZ-7-3) 

Arzodoiaga erreka 
Inbestimendua: 8 M€ 

Defentsaren errepikatze-denbora: 100 
urte 

Saiestutako galera ekonomikoak: - 

 

Jardueren deskribapena: 

 Erreka estalita doan eremua, aire zabaleko ibilgu batez ordeztea. 

 Eraikin bat eraistea. 

 Pasabidea kentzeko edo ordezteko aukera. 

 

 

 

 

Goian: Azordoiaga errekaren 
estaldurara sarrera. 

 

Eskuina: Jardueraren oinplanoa 
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12.6 Aurrekontua 

Uholde-arriskua kudeatzeko plana arrisku natural horren kudeaketan parte hartzen duten 
administrazio guztien jarduera koordinatuaren ondorioa da, eta administrazio bakoitzak bere 
eskumenetan egin behar diren neurri batzuk proposatu ditu UAKPean sartzeko, horiek 
betetzea eta finantzatzea aginduta. 

Neurri eta jarduera horietako batzuk jarduera arruntean eta parte hartzen duten administrazio 
ezberdinen jardunbide-gidalerroetan daude dagoeneko. Aipatutako administrazio horiek jada 
aurrekontu garrantzitsuak xedatzen dituzte neurriak eta jarduerak burutzeko. Adibidez: 
ULTBaren 25.4 artikuluaren hirigintza-txostenak eta arroko erakundeek garatzen dituzten 
ibaibideak kontserbatzeko, mantentzeko eta hobetzeko programa, uholdeen aurkako babes 
zibilaren plangintza-neurriak, aseguruen promozioa edota uholde-arriskuaren kontzientziazioa 
hedatzeko edo hobetzeko jarduera batzuk burutzea. Hala ere, ziur aski aurrekontu-hornidura 
horiek ziklo honetan areagotuko dira Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Funtsaren 
bidez, eta erronka gehigarri bat izango da administrazio guztietarako.  

Neurri mota horiek neurriak betetzeaz arduratzen diren erakunde ezberdinen jarduera arrunt 
eta ohikoaren parte dira, eta, ondorioz, UAKP indarrean dagoen ziklo guztian zehar garatzen 
dira. Urteko izaera edo izaera jarraia duten aldizkako neurriak deitzen dira, eta arriskua 
kudeatzeko sistema osoa ondo ibiltzeko oinarria dira. Lotutako aurrekontuari urteko aurrekontu 
baliokide deritzo. 

Neurri horiek izaera bereziko eta iraupen zehatzeko beste neurrien bidez indartuko dira, behar 
zehatzei erantzuna ematera zuzenduta daudenak eta horiek betetzeko beharrezkoak diren 
txosten administratiboei dagozkien berariazko kredituak barne hartu behar dituztenak. Babes 
estrukturaleko jarduerak dira, edo ibaien lehengoratze-, egokitzapen- eta uholde-
arriskuguneen jarduerak eta instalazioak duten kalteberatasuna murrizteko jarduerak dira, 
besteak beste. 

Gehitu den beste kontzeptu bat hurrengoa da: neurria aplikatzen den guztizko gainazalarekin 
konparatuta demarkazioak duen gainazalaren arabera haztatutako kostua. Batzuetan, lurralde 
nazional osoan ezartzen dira, besteetan, erkidegoarteko demarkazioetan. Kostu hori hainbat 
neurriekin lotzen da, UAKP ezberdinen arteko ulermena eta koherentzia errazteko 
helburuarekin eremuetan bereizi ezin daitekeen aurrekontua dutenekin hain zuzen ere. Neurri 
horien artean hurrengoak ditugu, besteak beste: behaketa meteorologikoko sarea hobetzea, 
eskuliburu eta gidaliburu teknikoak idaztea eta Alerta Sare Nazionalarekin bateratuta dagoen 
informazio hidrologikoko sistema ezartzea. 

Azkenik, badaude orokorrean administrazio arduradunen jardueren esparruan (eta ondorioz, 
horien ohizko aurrekontuen esparruan) garatzen diren neurriak, eta neurri horiek ez dute behar 
ohiz kanpoko finantziaziorik. 

Hurrengo orrietan agertzen diren taulek 2. zikloko (2022-2027) Uholde-arriskua Kudeatzeko 
Planen neurrietarako aurreikusten den inbestimendurako aurrekontua aurkezten dute. 

Informazioa lehenik lurralde-eremuaren arabera (nazionala, autonomikoa, demarkaziokoa eta 
UAHEena) antolatzen da, eta talde horien barruan, IPH tipologiaren eta arriskua kudeatzeko 
fasearen (aurrea hartzea, babesa, prestakuntza eta lehengoratzea) arabera. Hurrengo 
koloreekin adierazi da, dagozkien guztizko partzialak aurkeztuta: 

PREBENTZIOA PRESTAKUNTZA 

BABESA LEHENGORATZEA 
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12.6.1 Estatuaren esparruko neurriak 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

13.01.01 - Lurralde-antolamendua: uholde-arriskuguneetako lurzoruaren erabileren mugak, lurraldea urbanizatu ezinekotzat 
jotzeko erabiltzen diren irizpideak eta uholde-arriskuguneetan kokatzen diren eraikinei eskatzen zaizkien eraikitze-irizpideak 
JPHEaren aplikazio garatua, ULTBren 
25.4 artikuluaren hirigintza-txostenak 
igortuaz 

KKH   0,3 6 0,05 

Itsaso eta lehorraren arteko jabari 
publikoaren mugaketa. 
Erabileraren mugak: baimenak eta 
emakidak. 
Kostaldeen Erregelamendu Orokorraren 
222. eta 227. artikuluetan aurreikusten 
diren plangintza-txostenak 

Kostaldeko eta 
Itsasoko ZN 

  1 6 0,17 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruaren 13.01.01 Neurriak 1,30 - 0,22 

13.03.01 - Etxebizitzetan, eraikin publikoetan, sareetan eta abar uholdeen ondorio kaltegarriak gutxitze aldera uholde-
arriskuguneetan kokatuta dauden elementuak egokitzeko, eta beharrezkoa bada, birkokatzeko, neurriak 

Uholde-arriskura egokitzeko berariazko 
programak garatzea identifikatutako 
sektore nagusietan 

Uraren ZN  

Babes zibila 
(estatuarena eta 
autonomikoa)-

OECC-AKP 

25 6 4,17 

Estatuaren guztizkoa 25 - 4,17 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruaren 13.01.01 Neurriak (DHaren 
gainazalaren arabera haztatutako kostua) 

0,29 - 0,05 

13.04.01 Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko ezagutza hobetzeko azterketak egitea: emarien maiztasun legeak, klima-
aldaketaren eragina, uholde-arriskuen eredugintza eta ebaluazioa, lotutako kartografia eta abar, eta plangintza-zikloaren lan 
guztien berrikuspena (UAAE, ARUAM eta UAKP) 

I+G+b taldearen mantentzea Uraren ZN   0,06 6 0,01 

Uraldien maiztasun eta magnitudeak 
zenbatesteko eskuragarri dauden 
azterketak hobetzea 

KKH - URA - 
Uraren ZN - 

CEDEX 

CSIC - IGME - 
Babes zibila 

(estatuarena eta 
autonomikoa) 

1,2 6 0,2 

Iber ereduaren funtzionaltasunak 
hobetzea 

Uraren ZN  
  0,6 6 0,1 

CEDEX 

Aplikazioak garatzea teledetekzio 
teknikak uraldiak iragartzen eta 
jarraitzen laguntzeko  

Uraren ZN, KKH 
eta URA Babes zibila 

(estatuarena eta 
autonomikoa) 

0,6 6 0,1 
CEDEX 

Herritarren zientzia-jarduerak sustatzea 
uraldiak iragartzen eta jarraitzen 
laguntzeko 

Uraren ZN, KKH 
eta URA 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 
0,6 6 0,1 

Uholdeetan klima-aldaketak duen 
eraginari buruzko ebaluazioak hobetzea 

Uraren ZN, KKH 
eta URA CSIC-IGME-

AEMET-OECC 
1,2 6 0,2 

CEDEX 

Estatuaren guztizkoa 4,26 - 0,71 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruan 13.04.01 Neurriak (DHren gainazalaren 
arabera haztatutako kostua) 0,05 - 0,008 

Klima-aldaketak kostaldeko uholdeetan 
dituen eraginen azterketak 

Kostaldeko eta 
Itsasoko ZN – 

URA- KKH 
Babes zibila 0,5 6 0,08 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruan 13.04.01 Neurriak 0,55 - 0,09 

13.04.03 Itsasertza kontserbatzeko eta irisgarritasuna hobetzeko programa 

Itsasertza mantentzeko eta 
kontserbatzeko eta irisgarritasuna 
hobetzeko programa gauzatzea 

Kostaldeko eta 
Itsasoko ZN 

 2,5 6 0,416 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruan 13.04.03 Neurriak (DHren gainazalaren 
arabera haztatutako kostua) 2,5 - 0,416 

GUZTIZKO AURREKONTUA Estatuaren esparruaren Prebentzio-neurriak 4,63 - 0,77 
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I+G+b taldea mantentzeko eta ibaien esparruan uholdeei buruzko ezagutza hobetzeko 
neurrien aurrekontua ezin da banakatu, demarkazioaren azaleraren arabera haztatu ezean, 
Espainia osokoaren aldean. Neurri horietarako, Espainia osorako eta ziklo osorako guztizko 
aurrekontua 4,26 milioi eurokoa da, eta Kantauri EDHrentzat 0,08 M€-ko kostu haztatua dakar. 

Bestalde, kostaldeko uholdeen eremuan ezagutza hobetzeko azterlanak egiteko, 
demarkaziorako aurrekontua 0,5 M€-koa da ziklo osorako. Gainera, 2,5 milioi euro sartzen dira 
Itsasertza kontserbatzeko eta demarkazioaren irisgarritasuna hobetzeko programarako. 

Demarkazioko eremu nazionaleko prebentzio neurrien guztizko aurrekontua 4,63 M€ da. 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

14.01.01 - Arroko neurriak: Basoen lehengoratze hidrologikoa eta nekazaritzaren antolamendu hidrologikoak, urari modu 
naturalean eusteko neurriak barne 

Arroko lurzoruen kontserbazioaren jardunbide 
egokien gidaliburua idaztea  

Uraren ZN - 
Biodibertsitatearen, 

Basoen eta 
Desertifikazioaren 

ZN 

  0,06 2 - 

Estatuaren guztizkoa 0,06 - - 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruaren 14.01.01 Neurriak 0,0007 - - 

14.03.02 - Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten guneetan esku hartze fisikoa dakarten neurri 
estrukturalak (bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar) 
Uholdeen aurkako luzetarako defentsa-lanak 
kudeatzeko, kontserbatzeko eta mantentzeko 
jardunbide egokien gidaliburu bat idaztea 

Uraren ZN, KKH 
eta URA 

  0,06 2 - 

Estatuaren guztizkoa 0,06 - 0 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruaren 14.03.02 Neurriak 0,0007 - 0,0000 

GUZTIZKO AURREKONTUA Estatuaren esparruaren Babeserako neurriak 0,0014 - 0,0000 

  

Nazio mailan, aztertu diren babes-neurriak 1,26 M€-ko guztizko zenbatekoa dute, eta arroaren 
gainazala Espainiako guztizko gainazalarekin haztatu ondoren, 0,0014 M€-ko zenbatekoa 
suposatzen dute Kantauri EDHren esparruan. 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

15.01.01 - Alerta meteorologikoko sistemak ezarri edo hobetzeko neurriak, itsas-ekaitzak neurtzeko eta iragartzeko sistemak 
barne 

AEMET eta UZNren arteko protokoloa  AEMET   0,04 1 - 

Zabalkundea eta berri ematea hobetzea  AEMET   0,06 1 - 
PCP abisuen igorpena 24, 48 eta 72 
ordutan 

AEMET   0,12 1,5 - 

C bandako radarrak berritzea AEMET   44 3 - 

X bandako radarrak instalatzea AEMET   6 3 - 
Estazio meteorologikoen kopurua 
handitzea radarrak denbora errealean 
kalibratzeko 

AEMET   5 3 - 

Radarren Operazio Zentro berria 
AEMETen 

AEMET   0,46 3 - 

Estatuaren guztizkoa 55,68 - - 
GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruaren 15.01.01 Neurriak 55,68 - - 
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Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

15.01.02 - Neurtzeko sistemak eta abisu hidrologikokoak ezarri edo hobetzeko neurriak 

Uraldi egoeren abisuen eta 
komunikazio-protokoloen sistemak 
ezartzea eta hobetzea. 

Uraren ZN eta 
KKH 

  0,5 2 - 
Alerta-sistema Nazionalean 
integratutako informazio hidrologikoaren 
sistema bat ezartzea. 

Uraren ZN, KKH 
eta URA 

Babes zibilaren eta 
Larrialdien ZN 

0,034 6 0,006 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruaren 15.01.02 Neurriak 0,53 - 0,01 

15.02.01 - Babes zibileko Planekin koordinatuta uholdeen larrialdiei erantzuteko plangintza instituzionala ezarri edo hobetzeko 
neurriak 

Informazio Sare Nazionala ezartzea: 
Uholde Historikoen Katalogoa 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 

Uraren ZN, KKH eta 
URA 

Ohiz kanpoko 
finantziaziorik 

gabe 
6 

Ohiz 
kanpoko 

finantziaziorik 
gabe 

Alerta-sare Nazionala ezartzea: Alerta 
hidrologikoak 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 

Uraren ZN, KKH eta 
URA 

Ohiz kanpoko 
finantziaziorik 

gabe 
6 

Ohiz 
kanpoko 

finantziaziorik 
gabe 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruaren 15.02.01 Neurriak   -   
15.03.01 - Biztanleriaren, gizarte-eragileen eta ekonomia eragileen uholde-arriskuaren pertzepzioa eta autobabes estrategiena 
handitze aldera uholdeetarako prestakuntzan jendearen kontzientzia landu edo hobetzeko neurriak 

Uholde-arriskua komunikatzeko 
estrategia sortzea 

Babes zibilaren 
eta Larrialdien ZN- 

Uraren ZN 

Administrazio 
guztiak  

0,2 2   

Jardunaldiak eta dibulgazio- nahiz 
heziketa-jarduerak prestatzea 

Babes zibilaren 
eta Larrialdien ZN- 

Uraren ZN 

Administrazio 
guztiak  

0,1 6 0,017 

Estatuaren guztizkoa 0,3 - 0,017 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruaren 15.03.01 Neurriak 0.003 - 0,000 

GUZTIZKO AURREKONTUA Estatuaren esparruko Prestakuntza-neurriak 
(Espainiako gainazalarekin konparatuta DHak duen gainazalaren arabera 

haztatutako kostua) 
1,17 - 0,01 

 

Kasu honetan, aurreikusi diren prestakuntza-neurriak estatu osoan ezarriko dira, haztatutako 
aurrekontua 1,17 M€-koa izanda. Babes zibileko neurri batzuk ohiz kanpoko finantzaziorik 
gabeak direla zehaztu da, Babez Zibileko agintaritzen egiteko arruntekin batera garatuko 
baitira, informazio hidrologikoaren sistemen hobekuntzekin koordinatuta. 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

16.01.02 Uraldiaren eta/edo kostaldeko ekaitzaren ondorengo lehengoratze-faseko Babes zibileko jarduerak 

Babes zibilak uholdeak eta gero 
lehengoratzeko ematen dituen laguntzak 
(307/2005 EDari jarraituz) 

Babes zibilaren eta 
Larrialdien ZN 

  Ez dagokio 6 Ez dagokio 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruaren 16.01.02 Neurriak - - - 

16.03.01 - Pertsona eta ondasunen uholde aseguruen sustapena, nekazaritza aseguruena barne 

Estaldura eta aseguruen sustapena eta 
hobekuntza aseguru arruntaren 
esparruan 

AKP   
Ohiz kanpoko 
finantziaziorik 

gabe 
6 

Ohiz 
kanpoko 

finantziaziorik 
gabe 

Estaldura eta aseguruen sustapena eta 
hobekuntza nekazaritza aseguruaren 
esparruan 

ENESA   
Ohiz kanpoko 
finantziaziorik 

gabe 
6 

Ohiz 
kanpoko 

finantziaziorik 
gabe 

GUZTIZKO PARTZIALA Estatuaren esparruaren 16.03.01 Neurriak - - - 

GUZTIZKO AURREKONTUA Estatuaren esparruko Lehengoratze-neurriak  - - - 
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Estatuaren esparruko lehengoratze-neurriak Aseguruen Konpentsazioko Patzuergoaren eta 
Nekazaritza Aseguruen Estatuko Erakundearen jarduerari dagozkie, eta ez dakarte ohiz 
kanpoko finantzazioren beharrik, bi erakundeen aurrekontu arrunten barruan garatzen baitira. 
Hala ere, adierazgarrien mailan, bi erakundeek gai horien laguntzetan eta kalte-ordainetan 
inbestitu dituzten urteko zenbatekoak aurkezten dira. 

12.6.2 Esparru autonomikoaren neurriak 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

13.01.01 - Lurralde-antolamendua: uholde-arriskuguneetako lurzoruaren erabileren mugak, lurraldea urbanizatu ezinekotzat 
jotzeko erabiltzen diren irizpideak eta uholde-arriskuguneetan kokatzen diren eraikinei eskatzen zaizkien eraikitze-irizpideak 
Hirigintza-txostenak idaztea, Babes 
zibilaren araudiaren arabera 

Babes zibil 
autonomikoa  

   - 6  - 

Lurraldearen antolamenduari eta 
hirigintzari buruzko araudi autonomikoa 
Estatuko Jabari Publiko Hidraulikoaren 
Erregelamendura egokitzea 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa  - 6 - 

Hirigintza-txostenak, ULTBren 25.4 
artikuluarekin eta Euskal Autonomia 
Erkidegoko Uren Legearen 7 k 
artikuluarekin lotutakoak 

URA  - 6 - 

Erabilera-mugak: txostenak eta 
baimenak Itsas-lehorreko Jabari 
Publikoa Babesteko Zortasun eremuan 

URA  - 6 - 

GUZTIZKO PARTZIALA Esparru autonomikoaren 13.01.01 Neurriak  - -  - 

13.04.02 – Ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko programa 

Dauden presen emakidek duten 
egoeraren ebaluazioa, oztopo 
igaroezinenak iragazkor bihurtzea, 
eraiste aukeren ebaluazioa eta 
presetako batzuk eraistea beharrezko 
baimenak eskura badaude. Leitzaran 
eta Bidasoaren arroetan 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa 

  0,100 6 - 

GUZTIZKO PARTZIALA Esparru autonomikoan 13.04.02 Neurriak 0,100 - - 

GUZTIZKO AURREKONTUA Esparru autonomikoan Prebentzio-neurriak 0.100 - - 

 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

15.01.02 - Neurtzeko sistemak eta abisu hidrologikokoak ezarri edo hobetzeko neurriak 

Plataforma informatiko bat ezartzea 
kontzentrazio denbora txikia duten 
arroen alerta hidrologikoak kudeatzeko 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa 

  0,1 6 0,02 

Nafarroako egungo sare automatiko 
meteorologikoa mantentzea 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa 

  0,33 6 0,05 

Nafarroako egungo IHSA eta UKISA 
mantentzea 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa   0,21 6 0,03 

GUZTIZKO PARTZIALA Esparru autonomikoan 15.01.02 Neurriak 0,64 - 0,11 

15.02.01 - Babes zibileko Planekin koordinatuta uholdeen larrialdiei erantzuteko plangintza instituzionala ezarri edo hobetzeko 
neurriak 

Babes zibileko Planak eguneratzea 
UAKPekin koordinatuta 

Babes zibil 
autonomikoa  

  
Ohiz kanpoko 
finantziaziorik 

gabe 
6 

Ohiz 
kanpoko 

finantziaziorik 
gabe 

Uholde-arriskua duten udalei laguntzea 
eta aholkuak ematea (UAHEa den edo 
ez inporta gabe) 

Babes zibil 
autonomikoa  

  
Ohiz kanpoko 
finantziaziorik 

gabe 
6 

Ohiz 
kanpoko 

finantziaziorik 
gabe 
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Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

Uholde-arriskua duten udalen jarduera-
planak sortzea edo eguneratzea  

Babes zibil 
autonomikoa eta 

URA 

LAEMZ eta 
eraginpeko udalak 0,14 6 0,02 

GUZTIZKO PARTZIALA Esparru autonomikoan 15.02.01 Neurriak 0,14 - 0,02 

GUZTIZKO AURREKONTUA Esparru autonomikoan Prestakuntza-neurriak 0,78 - 0,13 

 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

16.01.02 Uraldiaren eta/edo kostaldeko ekaitzaren ondorengo lehengoratze-faseko Babes zibileko jarduerak 

Pertsonen eta ondasunen kalteen 
datuak biltzea 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 
  

Ohiz kanpoko 
finantziaziorik 

gabe 
6 Ez dagokio 

GUZTIZKO PARTZIALA Esparru autonomikoan 16.03.01 Neurriak  - -  - 

GUZTIZKO AURREKONTUA Esparru autonomikoan Lehengoratze-neurriak  - -  - 

12.6.3 Demarkazioaren esparruko neurriak 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

13.04.01 Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko ezagutza hobetzeko azterketak egitea: emarien maiztasun legeak, klima-
aldaketaren eragina, uholde-arriskuen eredugintza eta ebaluazioa, lotutako kartografia eta abar, eta plangintza-zikloaren lan 
guztien berrikuspena (UAAE, ARUAM eta UAKP) 
Klima-aldaketak ibaien uholdeetan dituen 
eraginen azterketak 

URA   0,220 6 - 
Uholde-arriskuguneen kartografia berria 
sortzea tarte gehigarrietan - URA URA   0,590 6 0,10 

Uholde-arriskuguneen kartografia berria 
sortzea tarte gehigarrietan - KKH 

KKH-Uraren ZN   1,010 6 0,17 

UAAE, arriskugarritasun- eta arrisku-
mapak eta UAKPk berrikustea (Uholdeen 
Zuzentarauraren hirugarren zikloa 
abiarazi) - URA 

URA   0,330 6 0,06 

UAAE, arriskugarritasun- eta arrisku-
mapak eta UAKPk berrikustea (Uholdeen 
Zuzentarauraren hirugarren zikloa 
abiarazi) - KKH 

KKH-Uraren ZN   0,090 6 0,02 

GUZTIZKO PARTZIALA Demarkazioaren esparruan 13.04.01 Neurriak 2,24 - 0,37 

13.04.02 – Ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko programa 

Ibaibideak kontserbatu, mantendu eta 
hobetzeko programa gauzatzea - KKH 

KKH-Uraren ZN   3 6 0,50 
Ibaibideak kontserbatu, mantendu eta 
hobetzeko programa gauzatzea - URA 

URA   4  6 0,67 

URAk ibaibideen ingurumena 
lehengoratzeko programa gauzatzea 

URA   20  6 3,33 

Ibaibideak kontserbatu, mantendu eta 
hobetzeko jarduerak ebaluatu eta 
jarraitzea 

Uraren ZN, KKH 
eta URA 

  0.003 6 0,0006 

GUZTIZKO PARTZIALA Demarkazioaren  esparruan 13.04.02 Neurriak  27,004 - 4,501 

GUZTIZKO AURREKONTUA Demarkazioaren esparruan Prebentzio neurriak 29,243 - 4,874 

 
Kasu honetan, ibaibideak kontserbatu, mantendu eta hobetzeko jarduerak ebaluatu eta 
jarraitzeko neurriari dagokion aurrekontua erkidegoarteko demarkazio guztietara aplikatzen 
da, hortaz, taulan agertzen den aurrekontua erkidegoarteko demarkazioaren guztizko 
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gainazalarekin konparatuta demarkazioak duen gainazalaren arabera haztatutako kostuari 
dagokio. 
 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

14.01.02 - Ibaibideko eta uholde-lautadetako neurriak: Ibaien lehengoratzea, urari modu naturalean eusteko neurriak barne, 
ur-bazterrak basoberritzea eta kostaldeko ingurumena lehengoratzea, uholde-arriskuguneetan sistema naturalak lehengora 
daitezen fluxuaren abiadura moteltzeko eta ura biltegiratzeko 
Ibaien jarraitutasuna hobetzeko eta 
ibaien gunea lehengoratzeko 
programa garatzea 

KKH-Uraren ZN   1,0 6 0,17 

Jalkinen jarraitutasun-programa 
garatzea 

Uraren ZN, KKH 
eta URA 

  0,275 6 0,046 

GUZTIZKO PARTZIALA Demarkazioarenn esparruan 14.01.02 Neurriak 1,275 - 0,213 

14.02.01 - Erregimen hidrologikoan eragin garrantzitsua duten urtegien ustiapena kudeatzeko arauak 

Presen ustiapen-arauak onartzea eta 
segurtasun-arau tekniko berrietara 
egokitzea. Titulartasun pribatuko 
presak 

KKH-Uraren ZN-
URA 

 0,075 6 0,013 

UGKSNa eta lehentasunezko UAHEen 
presen hustutze-gaitasuna 
koordinatzea 

URA, UZN - KKH  0,015 6 0,003 

GUZTIZKO PARTZIALA Demarkazioaren esparruan 14.02.01 Neurriak 0,090 - 0,015 

14.03.01 - Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: errepideak, burdinbideak 

Lehentasuna duten zeharkako 
drainatze-lanen inbentario bat sortzea 
eta mantentzea 

Uraren ZN, KKH 
eta URA KKH eta URA 0,6 6 0,1 

Espainia osoaren guztizkoa 0,6 - 0,1 

GUZTIZKO PARTZIALA Demarkazioaren esparruan 14.03.01 Neurriak 0,0069 - 0,0011 

14.03.02 - Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten guneetan esku hartze fisikoa dakarten neurri 
estrukturalak (bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar) 
Uholdeen aurkako defentsa-lanen 
inbentarioa sortzea eta mantentzea 

Uraren ZN, KKH 
eta URA 

KKH eta URA 
Ez ohiko 

finantziaziorik gabe  6 - 

GUZTIZKO PARTZIALA Demarkazioaren esparruan 14.03.01 Neurriak - - - 

GUZTIZKO AURREKONTUA Demarkazioaren esparruan Babeserako 
neurriak 

1,37 - 0,23 

 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

15.01.02 - Neurtzeko sistemak eta abisu hidrologikokoak ezarri edo hobetzeko neurriak 

EAEko sare foronomikoa eta 
erabakitzen laguntzeko sistema 
mantendu eta hobetzea. 
Hidrometeorologia eta adimen 
artifizialari buruzko ikerketa aurreratuak. 

URA LAEMZ 3,66 - 0,61 

Informazio hidrologikoaren kontrol-sare 
bateratuen eboluzio teknologiko eta 
funtzionala. 

KKH-Uraren ZN   0,81 6 0,22 

Sistemaren ustiapenerako erabakitzen 
laguntzeko sistema garatzea eta 
hobetzea. 

KKH-Uraren ZN   0,71 6 0,12 

GUZTIZKO PARTZIALA Demarkazioaren esparruan 15.01.02 Neurriak 5,68 - 0,95 

GUZTIZKO AURREKONTUA Demarkazioaren esparruan Prestakuntza-neurriak  5,68 - 0,95 

 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

16.01.01 - Eraginpeko azpiegiturak konpontzea 
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Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

JPHan uholdeen osteko kalteak 
konpontzeko lanak burutzea 

Uraren ZN, KKH 
eta URA 

  Ez dagokio 6 Ez dagokio 

GUZTIZKO PARTZIALA Demarkazioaren esparruan 16.01.01 Neurriak - - - 

16.03.02 - Uholde gertaerak kudeatzetik ikasitakoen ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa 

Demarkazioaren gertaera 
garrantzitsuenen azterketa-txostena 
sortzea 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 

Uraren ZN, KKH 
eta URA 

Ohiz kanpoko 
finantziaziorik 

gabe 
6 - 

Ikasitakoak zabaltzeko jardunaldi 
teknikoak antolatzea 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 

Uraren ZN, KKH 
eta URA 

Ohiz kanpoko 
finantziaziorik 

gabe 
6 - 

GUZTIZKO PARTZIALA Demarkazioaren esparruan 16.03.02 Neurriak - - - 

GUZTIZKO AURREKONTUA Demarkazioaren esparruan Lehengoratze-
neurriak  

- - - 

12.6.4 UAHEaren esparruko neurriak 

Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urtea

k) 

Urteko kostu 
baliokidea 
(milioi €) 

13.01.02 - Hirigintza: Plangintza urbanistikoa egokitzeko neurriak 

JPHen eta uholde-arriskuguneen 
kartografia sartzea hirigintza-
antolakuntzaren tresnetan  

Udalak KKH eta URA  - 6  - 

Lurralde- eta hirigintza-antolamenduko 
tresnetan uholde-arriskua duten eremuen 
kartografia sartzea eta uholde-
arriskuaren arloan indarrean dagoen 
araudira egokitzea 

Udalak (Nafarroa) 
Nafarroako Foru 

Erkidegoa eta 
KKH 

- 6 - 

SUDSen ezarpena sustatzea lehen 
zikloan idatzitako gidaliburuen bidez  

Udalak eta 
autonomia-
erkidegoak 

KKH eta URA  - 6  - 

GUZTIZKO PARTZIALA UAHEaren esparruan 13.01.02 Neurriak   - -  - 

13.03.01 - Etxebizitzetan, eraikin publikoetan, sareetan eta abar uholdeen ondorio kaltegarriak gutxitze aldera uholde-
arriskuguneetan kokatuta dauden elementuak egokitzeko, eta beharrezkoa bada, birkokatzeko neurriak 

Instalazioak uholde-arriskura egokitzea Titularrak URA 0,1 6 0,017 

Mendaroko Garagartza auzoko uholde-
arriskura egokitzea 

Euskal 
erakundeak 

- 1,5 - - 

GUZTIZKO PARTZIALA UAHEaren esparruan 13.04.03 Neurriak  1,6 - 0,267 

GUZTIZKO AURREKONTUA UAHEaren esparruan Prebentzio neurriak 1,6 - 0,267 

 

Berariazko jarduera Agintaritza arduradunak 
Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

14.01.02 - Ibaibideko eta uholde-lautadetako neurriak: Ibaien lehengoratzea, urari modu naturalean eusteko neurriak barne, 
ur-bazterrak basoberritzea eta kostaldeko ingurumena lehengoratzea, uholde-arriskuguneetan sistema naturalak lehengora 
daitezen fluxuaren abiadura moteltzeko eta ura biltegiratzeko 
Ibaien lehengoratzerako lan 
zehatzak gauzatzea: Bakioko 
Estepona ibaiaren ingurumen-
egokitzapena eta uholdeen aurkako 
babesa 

URA Bakioko udala 1 6 0,166 

Kostaldeko zerrenda babestea eta 
lehengoratzea, eta klima-
aldaketara egokitzea 

Kostako eta Itsasoko ZN  8 6 1,333 

GUZTIZKO PARTZIALA UAHEaren esparruan 14.01.02 Neurriak 
 

9  - 1,500 

14.03.01 - Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: errepideak, burdinbideak 
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Berariazko jarduera Agintaritza arduradunak 
Agintaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(milioi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

Titularrek azpiegiturak egokitzea Titularrak   
Ohiz kanpoko 
finantziaziorik 

gabe 
- - 

GUZTIZKO PARTZIALA UAHEaren esparruaren 14.03.01 Neurriak 
    

14.03.02 - Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten guneetan esku hartze fisikoa dakarten neurri 
estrukturalak (bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar) 

Lehentasuna duten beste ibaien 
UAHEetako uholdeen aurkako 
babes-proiektuen garapenaren 
azterketa, ingurumen- eta 
ekonomia-bideragarritasun analisia 
eta zehaztapena (UAKP) 

KKH-Uraren ZN 
Autonomia-

erkidegoak eta 
toki erakundeak 

0,24 3 - 

Urumeako uholdeen aurkako 
defentsa Akarregi-Ergobia tartean. 
1. fasea: uholdeen aurkako 
defentsa-lanak 

URA 
Astigarraga eta 

Hernaniko 
udalak 

7,3 -  - 

Beasain-Ordiziako uholdeen 
aurkako defentsa:  hiriguneen eta 
Aramako esparruak 

URA 
Beasain eta 
Ordiziako 

udalak 
4,2 -  - 

Laudioko uholdeen aurkako 
defentsa: San Juan errekaren 
esparrua 

URA Laudioko udala 1,2 -  - 

Laudioko uholdeen aurkako 
defentsa: hirigunea. 2. fasea: 
ibaibidearen gaineko jarduera 

URA Laudioko udala 4,1 -  - 

Azpeitiko uholdeen aurkako 
defentsa: hirigunea, Ibaieder eta 
Errezil ibaien eta Uribitarte 
auzoaren inguruneak 

URA Azpitiko udala 3,1 -  - 

Tolosako uholdeen aurkako 
defentsa: alde zaharra eta 
erdigunea 

URA Tolosako udala 4,1 -  - 

Mungiako uholdeen aurkako 
defentsa: hirigunea 

URA Mungiako udala 6,4 -  - 

Abadiñoko (Traña-Matiena) 
uholdeen aurkako defentsa 

URA 
Abadiñoko eta 

Durangoko 
udalak 

2,9 -  - 

Durango-Iurretako uholdeen 
aurkako defentsa: hiriguneen 
esparrua 

URA 
Iurreta eta 
Durangoko 

udalak 
1,1 -  - 

Aranguren, Zallako Cadagua 
ibaiaren uholdeen aurkako 
defentsarako proiektua 

URA 
Zallako udala - 

ADIF 
7 -  - 

Galindoko uholdeen aurkako 
defentsa: UAHEaren barneko 
hiriguneen esparrua 

URA Eraginpeko 
udalak 

12,1 -  - 

Balmasedako uholdeen aurkako 
defentsa: hirigunearen esparrua 

URA 
Balmasedako 

udala 
2,5 -  - 

Bergarako uholdeen aurkako 
defentsa: GI-2632 errepidearen 
zubia ordezkatzea 

URA Bergarako udala 1 -  - 

Sodupeko uholdeen aurkako 
defentsa: hirigunearen esparrua 

URA 
Gueñeseko 

udala 
1,7 -  - 

Soraluzeko uholdeen aurkako 
defentsa: hirigunearen esparrua 

URA 
Soraluzeko 

udala 
1,3 -  - 

Gernikako uholdeen aurkako 
defentsa: hirigunearen esparrua 

URA 
Gernika - 

Lumoko udala 
3,4 -  - 

Andoaineko uholdeen aurkako 
defentsa: Ziako erreka 

URA 
Andoaineko 

udala 
10 -  - 

Uholdeen aurkako defentsa Diman URA Dimako udala 1,8 - - 

Uholdeen aurkako defentsa 
Azordoiaga errekan (Alonsotegi) 

URA 
Alonsotegiko 

udala 
8 - - 

GUZTIZKO PARTZIALA UAHEaren esparruan 14.03.02 Neurriak 83,44 - 0 
 

GUZTIZKO AURREKONTUA UAHEaren esparruan Babeserako neurriak 92,44 - 1,5 
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Berariazko jarduera 
Agintaritza 
arduradunak 

Agintzaritza 
laguntzaileak 

Zikloaren 
aurrekontua 

(mililoi €) 

Epea 
(urteak) 

Urteko 
kostu 

baliokidea 
(milioi €) 

16.01.01 – Kaltetutako azpiegiturak konpontzea 

Kostaldeko frontea birgaitzeko, 
azpiegiturak konpontzeko eta 
kostaldeko obrak egiteko plangintza 

Kostako eta 
Itsasoko ZN 

  Ez dagokio 6 Ez dagokio 

GUZTIZKO PARTZIALA UAHEaren esparruan 16.01.01 Neurriak - - - 

16.03.02 - Uholde gertaerak kudeatzetik ikasitakoen ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa egitea 

Higadura- eta uholde-gertaeren ex-post 
analisia eta kostaldearen kudeaketatik 
ikasitako lezioak 

Kostako eta 
Itsasoko ZN 

Babes zibila 
(Estatukoa eta 
Autonomikoa) 

- 6 - 

GUZTIZKO PARTZIALA UAHEaren esparruan 16.03.02 Neurriak - - - 

GUZTIZKO AURREKONTUA UAHEaren esparruan Lehengoratze-neurriak - - - 

 

12.6.5 Laburpena 

Ondoren, ekintza konkretuen zerrenda bat jasotzen da, datozen plangintza aldi bietan 
egitekoen zerrenda, eta administrazio arduradunak eta laguntzaileak nahiz horien esparrua 
ere adierazten dira: 
 

Zk 

N
e

u
rr

i-
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d
e

a
 

Neurria Berariazko jarduera 
Administrazio 
arduradunak 

Administrazio 
laguntzaileak 

Z
ik
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a
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n

 g
u

zt
iz

k
o

 
au

rr
ek

o
n

tu
a 

(m
ili

o
i 

€)
 

In
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es
ti

m
e

n
d

u
a

re
n

 e
p

e
a 

(u
rt

ea
k)

 

U
rt

ek
o
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u

rr
e

k
o

n
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b

a
li

o
k

id
ea

 (
m

il
io

i 
€)

 

E
sp

ar
ru

a
 

M
o

ta
 

1 

13
.0

1.
01

 

Lurralde-
antolamendua: 

Uholde-
arriskuguneetako 

lurzoruaren 
erabileren 

mugak. Lurraldea 
urbanizatu 
ezinekotzat 

jotzeko irizpideak. 
Irizpideak eta 

uholde-
arriskuguneetan 
kokatzen diren 

eraikinei 
eskatzen zaizkien 

eraikitze-
irizpideak. 

JPHEaren aplikazio 
garatua, ULTBren 25.4 
artikuluaren hirigintza-

txostenak igortuaz  

KKH -- 0,3 6 0,05 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

2 

Hirigintza-txostenak, 
ULTBren 25.4 

artikuluarekin eta 
Euskal Autonomia 
Erkidegoko Uren 

Legearen 7 k 
artikuluarekin 

lotutakoak 

URA -- -- 6 -- 

A
ut

ob
on

ik
oa

 

Ja
rr

a
ia

 

3 

Itsaso eta lehorraren 
arteko jabari 

publikoaren mugatzea. 
Kostaldeen Araudi 

Orokorraren 222. eta 
227. artikuluetan 

aurreikusten diren 
plangintza-txostenak. 

Kostako eta 
Itsasoko 

Zuzendaritza 
Nagusia 

-- 1 6 0,17 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

4 

Erabilera mugak: 
txostenak eta baimenak 

itsaso eta lehorraren 
arteko jabari publikoa 
babesteko zortasun 

eremuan 

URA -- -- 6 -- 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

Ja
rr

a
ia

 

5 
Babes zibilak 

garatutako araudia 
aplikatzea 

Babes zibil 
autonomikoa 

-- -- 6 -- 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

Ja
rr

a
ia
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k
id
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m
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o
i 

€)
 

E
sp

ar
ru

a
 

M
o

ta
 

6 

Lurraldearen 
antolamenduari eta 
hirigintzari buruzko 
araudi autonomikoa 

Estatuko Jabari Publiko 
Hidraulikoaren 

Erregelamendura 
egokitzea 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa 

-- -- 6 -- 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

Ja
rr

a
ia

 

7 

13
.0

1.
02

 Hirigintza: 
Plangintza 

urbanistikoa 
egokitzeko 

neurriak 

JPHaren eta uholde-
arriskuguneen 

kartografia sartzea 
hirigintza-

antolakuntzaren 
tresnetan  

Udalak KKH eta URA -- 6 -- 

U
A

H
E

 

Ja
rr

a
ia

 

8 

Lurralde- eta hirigintza-
antolamenduko 

tresnetan uholde-
arriskua duten eremuen 
kartografia sartzea eta 

uholde-arriskuaren 
arloan indarrean 
dagoen araudira 

egokitzea 

Udalak (Nafarroa) 
Nafarroako Foru 

Erkidegoa eta KKH 
-- 6 -- 

U
A

H
E

 

Ja
rr

a
ia

 

9 

SUDSen ezarpena 
sustatzea lehen zikloan 
idatzitako gidaliburuen 

bidez  

Udalak eta 
autonomia-
erkidegoak 

KKH eta URA -- 6 -- 

U
A

H
E

 

Ja
rr

a
ia

 

10 

13
.0

3.
01

 

Etxebizitzetan 
uholdeen ondorio 

kaltegarriak 
gutxitze aldera 

uholde-
arriskuguneetan 
kokatuta dauden 

elementuak 
egokitzeko 

neurriak 

Uholde-arriskura 
egokitzeko berariazko 
programak garatzea 

identifikatutako sektore 
nagusietan 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia 

Babes zibila, 
Aldaketa 

klimatikorako 
Espainiar bulegoa 

eta Aseguruen 
Konpentsazioko 

Partzuergoa 

0,29 6 0,0476 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

11 Instalazioak uholde-
arriskura egokitzea 

Titularrak URA 0,100 6 0,0167 

U
A

H
E

 

Ja
rr

a
ia

 

12 
Mendaroko Garagartza 
auzoko uholde-arriskura 

egokitzea 
Euskal erakundeak - 1,5 - - 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

13 

13
.0

4.
01

 

Uholde-arriskua 
kudeatzeari 

buruzko ezagutza 
hobetzeko 
azterketak 
gauzatzea 

I+G+b taldearen 
mantentzea 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia 
-- 0,001 6 0,0001 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

14 

Uraldien maiztasun eta 
magnitudeak 
zenbatesteko 

eskuragarri dauden 
azterketak hobetzea 

KKH - URA - 
Uraren ZN - 

CEDEX 

CSIC - IGME - 
Babes zibila 

(estatuarena eta 
autonomikoa) 

0,014 6 0,0023 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

15 
Iber ereduaren 

funtzionaltasunak 
hobetzea 

Uraren ZN - 
CEDEX 

  0,007 6 0,0011 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

16 

Aplikazioak garatzea 
teledetekzio teknikak 

uraldiak iragartzen eta 
jarraitzen laguntzeko 

KKH - URA - 
Uraren ZN - 

CEDEX 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 
0,007 6 0,0011 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

17 

Herritarren zientzia-
jarduerak sustatzea 

uraldiak iragartzen eta 
jarraitzen laguntzeko 

KKH - URA - 
Uraren ZN  

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 
0,007 6 0,0011 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia
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E
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M
o
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18 
Uholdeetan klima-

aldaketak duen 
eraginari buruzko 

ebaluazioak hobetzea 

KKH - URA - 
Uraren ZN - 

CEDEX 

CSIC-IGME-
AEMET-OECC 

0,014 6 0,0023 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

19 
Klima-aldaketak ibaien 

uholdeetan dituen 
eraginen azterketak 

URA -- 0,22 6 0,0367 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

20 

Uholde-arriskuguneen 
eta JPH 

kartografikoaren 
demarkazioaren 
azterketa berriak, 
URAren neurketa 

batimetrikoak barne 

URA -- 0,59 6 0,0983 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

21 

Uholde-arriskuguneen 
eta JPH 

kartografikoaren 
demarkazioaren 
azterketa berriak, 
KKHren neurketa 

batimetrikoak barne 

KKH-Uraren ZN   1,01 6 0,1683 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

22 

URAk UAAE, 
arriskugarritasun- eta 

arrisku-mapak eta 
UAKPk berrikustea 

(Uholdeen 
Zuzentarauraren 
hirugarren zikloa 

abiarazi) 

URA -- 0,33 6 0,0550 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

23 

KKHak UAAE, 
arriskugarritasun- eta 

arrisku-mapak eta 
UAKPk berrikustea 

(Uholdeen 
Zuzentarauraren 
hirugarren zikloa 

abiarazi) 

KKH-Uraren ZN   0,09 6 0,0150 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

24 

Klima-aldaketak 
kostaldeko uholdeetan 

dituen eraginen 
azterketak 

Kostako eta 
Itsasoko ZN - URA- 

KKH 
Babes zibila 0,5 6 0,08 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

25 

13
.0

4.
02

 -
 1

3.
0

4.
0

3
 

Jabari publikoa 
kontserbatzeko 

programa: 
Ibaibideak 

mantendu eta 
kontserbatzeko 

programa. 
13.04.03 – 
Kostaldea 

kontserbatzeko 
programa 

KKHak ibaibideak 
kontserbatu, mantendu 

eta hobetzeko programa 
gauzatzea 

KKH-Uraren ZN -- 3 6 0,50 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

26 
URAk ibaibideak 
kontserbatu eta 

mantentzeko programa 
gauzatzea 

 URA -- 4 -- 0,67 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

27 

URAk ibaibideen 
ingurumena 

lehengoratzeko 
programa gauzatzea 

URA -- 20 -- 3,33 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia
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M
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28 

Ibaibideak kontserbatu, 
mantendu eta 

hobetzeko jarduerak 
ebaluatu eta jarraitzea 

KKH - URA - 
Uraren ZN 

-- 0,003 6 0,0006 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

29 

Dauden presen 
emakidek duten 

egoeraren ebaluazioa, 
oztopo igaroezinenak 
iragazkor bihurtzea, 

eraiste aukeren 
ebaluazioa eta 

presetako batzuk 
eraistea beharrezko 

baimenak eskura 
badaude. Leitzaran eta 

Bidasoaren arroetan 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa 

-- 0,1 6 0,0167 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

Ja
rr

a
ia

 

30 

Itsasbazterra 
kontserbatu eta 
mantentzeko eta 
irisgarritasuna 

hobetzeko programa 
gauzatzea 

Kostako eta 
Itsasoko 

Zuzendaritza 
Nagusia 

-- 2,5 6 0,42 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

31 

14
.0

1.
01

 

Neurriak arroan: 
Basogintzaren 

leheneratze 
hidrologikoa eta 
nekazaritzaren 
antolamendu 

hidrologikoak, ura 
modu naturalean 
eusteko neurriak 

barne 

Arroko lurzoruen 
kontserbazioaren 

jardunbide egokien 
gidaliburua idaztea 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia – 
Biodibertsitate, 

Baso eta 
Desertifikazioaren 

Zuzendaritza 
Nagusia 

-- 0,001 2 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

32 

14
.0

1.
02

 

Arroko eta 
uholde-

lautadetako 
neurriak: ibaia 
lehengoratzea, 

urari modu 
naturalean 

eusteko eta ur-
bazterrak 

basoberritzeko 
neurriak barne, 
eta kostaldeko 

ingurumena 
lehengoratzea 

Ibaien lehengoratzerako 
lan zehatzak gauzatzea: 

Bakioko Estepona 
ibaiaren ingurumen-

egokitzapena eta 
uholdeen aurkako 

babesa 

URA Bakioko udala 1 6 -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

33 
Ibaien jarraitutasuna 
hobetzeko eta ibaien 

gunea lehengoratzeko 
programa garatzea 

KKH-Uraren ZN Foru Aldundiak 1 6 0,17 
D

e
m

ar
ka

zi
o

ar
en

a
 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

34 Jalkinen jarraitutasun-
programa garatzea 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia, KKH eta 
URA 

-- 0,275 6 0,046 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

35 

Kostako zerrenda 
babesteko eta 

lehengoratzeko eta 
klima-aldaketara 

egokitzeko jarduerak 

Kostako eta 
Itsasoko 

Zuzendaritza 
Nagusia 

-- 8 6 1,333 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

36 

14
.0

2.
01

 

Erregimen 
hidrologikoan 

eragin 
garrantzitsua 

duten urtegien 
ustiapena 

Presen ustiapen-arauak 
onartzea eta 

segurtasun-arau tekniko 
berrietara egokitzea. 
Titulartasun pribatuko 

presak 

KKH-Uraren ZN -- 0,075 6 0,0125 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia
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M
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37 

kudeatzeko 
arauak 

UGKSNa eta 
lehentasunezko 
UAHEen presen 

hustutze-gaitasuna 
koordinatzea 

URA -- 0,015 6 0,0025 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

38 

14
.0

3.
01

 Azpiegitura 
linealak hobeto 

drainatzea: 
errepideak eta 
burdinbideak 

Lehentasuna duten 
zeharkako drainatze-
lanen inbentario bat 

sortzea eta mantentzea 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia, KKH eta 
URA 

-- 0,007 6 0,0011 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

39 Titularrek azpiegiturak 
egokitzea 

Titularrak -- -- 6 -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

40 

14
.0

3.
02

 

Ibaibideetan, 
kostako uretan 
eta uholdeak 
jasateko joera 

duten guneetan 
esku hartze 

fisikoa dakarten 
neurri 

estrukturalak 
(bideratzeak, 

lubetak, dikeak 
eta abar) 

Lehentasuna duten 
beste ibaien 

UAHEetako uholdeen 
aurkako babes-

proiektuen garapenaren 
azterketa, ingurumen- 

eta ekonomia-
bideragarritasun 

analisia eta 
zehaztapena (UAKP) 

Kantauriko KH -
Uraren 

Zuzendaritza 
Nagusia 

Autonomia-
erkidegoak eta toki 

erakundeak 
0,24 3 -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

41 

Urumeako uholdeen 
aurkako defentsa 
Akarregi-Ergobia 
tartean. 1. fasea: 
uholdeen aurkako 

defentsa-lanak 

URA 
Astigarraga eta 

Hernaniko udalak 
7,3 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

42 
Beasain-Ordiziako 
uholdeen aurkako 

defentsa:  hiriguneen 
eta Aramako esparruak 

URA 
Beasain eta 

Ordiziako udalak 
4,2 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 
43 

Laudioko uholdeen 
aurkako defentsa: San 

Juan errekaren 
esparrua 

URA Laudioko udala 1,2 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

44 

Laudioko uholdeen 
aurkako defentsa: 
hirigunea. 2. fasea: 

ibaibidearen gaineko 
jarduera 

URA Laudioko udala 4,1 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

45 

Azpeitiko uholdeen 
aurkako defentsa: 

hirigunea, Ibaieder eta 
Errezil ibaien eta 

Uribitarte auzoaren 
inguruneak 

URA Azpeitiko udala 3,1 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

46 
Tolosako uholdeen 

aurkako defentsa: alde 
zaharra eta erdigunea 

URA Tolosako udala 4,1 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a
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47 
Mungiako uholdeen 
aurkako defentsa: 

hirigunea 
URA Mungiako udala 6,4 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

48 
Abadiñoko (Traña-
Matiena) uholdeen 
aurkako defentsa 

URA 
Abadiñoko eta 

Durangoko udalak 
2,9 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

49 
Durango-Iurretako 
uholdeen aurkako 

defentsa: hiriguneen 
esparrua 

URA 
Iurreta eta 

Durangoko udalak 
1,1 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

50 
Aranguren, Zallako 
Cadagua ibaiaren 
uholdeen aurkako 

defentsarako proiektua 

URA 
Zallako udala - 

ADIF 
7 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

51 
Galindoko uholdeen 
aurkako defentsa: 

UAHEaren barneko 
hiriguneen esparrua 

URA Eraginpeko udalak 12,1 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

52 
Balmasedako uholdeen 

aurkako defentsa: 
hirigunearen esparrua 

URA Balmasedako udala 2,5 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

53 
Bergarako uholdeen 

aurkako defentsa: GI-
2632 errepidearen zubia 

ordezkatzea 

URA Bergarako udala 1 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

54 
Sodupeko uholdeen 
aurkako defentsa: 

hirigunearen esparrua 
URA Gueñeseko udala 1,7 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

55 
Soraluzeko uholdeen 

aurkako defentsa: 
hirigunearen esparrua 

URA Soraluzeko udala 1,3 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

56 
Gernikako uholdeen 
aurkako defentsa: 

hirigunearen esparrua 
URA 

Gernika - Lumoko 
udala 

3,4 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

57 
Andoaineko uholdeen 

aurkako defentsa: Ziako 
erreka 

URA Andoaineko udala 10 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a
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58 Uholdeen aurkako 
defentsa Diman 

URA Dimako Udala 1,8 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

59 
Uholdeen aurkako 

defentsa Azordoiaga 
errekan (Alonsotegi) 

URA Alonsotegiko udala 8 -- -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

60 

Uholdeen aurkako 
luzetarako defentsa-
lanak kudeatzeko, 
kontserbatzeko eta 

mantentzeko jardunbide 
egokien gidaliburu bat 

idaztea 

Uraren ZN, KKH 
eta URA 

--  0,001 2 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

61 
Uholdeen aurkako 

defentsa-lanen 
inbentarioa sortzea eta 

mantentzea 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia, KKH eta 
URA 

KKH eta URA -- 6 -- 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

62 

15
.0

1.
01

 

Alerta 
meteorologikoko 
sistemak ezarri 
edo hobetzeko 
neurriak, itsas 

ekaitzak 
neurtzeko eta 
iragartzeko 

sistemak barne 

AEMET eta UZNren 
arteko protokoloa  

AEMET   0,0005 1 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

63 Zabalkundea eta berri 
ematea hobetzea  

AEMET   0,0007 1 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

64 PCP abisuen igorpena 
24, 48 eta 72 ordutan 

AEMET   0,0014 1,5 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 
65 C bandako radarrak 

berritzea 
AEMET   0,5024 3 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

66 X bandako radarrak 
instalatzea 

AEMET   0,0668 3 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

67 

Estazio 
meteorologikoen 

kopurua handitzea 
radarrak denbora 

errealean kalibratzeko 

AEMET   0,0576 3 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

68 Radarren Operazio 
Zentro berria AEMETen 

AEMET   0,0053 3 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a
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69 

15
.0

1.
02

 

Neurtzeko 
sistemak eta 

abisu 
hidrologikokoak 

ezarri edo 
hobetzeko 
neurriak 

Uraldi egoeren abisuen 
eta komunikazio-

protokoloen sistemak 
ezartzea eta hobetzea. 

Uraren ZN eta KKH -- 0,5 2 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

70 

EAEko sare 
foronomikoa eta 

erabakitzen laguntzeko 
sistema mantendu eta 

hobetzea. 
Hidrometeorologia eta 

adimen artifizialari 
buruzko ikerketa 

aurreratuak 

URA LAEMZ 3,66 6 0,61 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

71 

Plataforma informatiko 
bat ezartzea 

kontzentrazio denbora 
txikia duten arroen 
alerta hidrologikoak 

kudeatzeko 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa 

  0,1 6 0,02 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

72 

Nafarroako uneko sare 
automatiko 

meteorologikoa 
mantentzea 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa 

  0,33 6 0,05 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

Ja
rr

a
ia

 

73 Nafarroako uneko IHSA 
eta UKISA mantentzea 

Nafarroako Foru 
Erkidegoa 

  0,21 6 0,03 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

Ja
rr

a
ia

 

74 

Alerta-sistema 
Nazionalean 

integratutako informazio 
hidrologikoaren sistema 

bat ezartzea 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia, KKH eta 
URA 

Babes zibilaren eta 
Larrialdien 

Zuzendaritza 
Nagusia 

0,034 6 0,006 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

75 

Informazio 
hidrologikoaren kontrol-

sare bateratuen 
eboluzio teknologiko eta 

funtzionala 

KKH-Uraren ZN   0,81 6 0,13 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 
76 

Sistemaren 
ustiapenerako 

erabakitzen laguntzeko 
sistema garatzea eta 

hobetzea 

KKH-Uraren ZN   0,71 6 0,12 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

77 

15
.0

2.
01

 

Babes zibileko 
Planekin 

koordinatuta 
uholdeen 
larrialdiei 

erantzuteko 
plangintza 

instituzionala 
ezarri edo 
hobetzeko 
neurriak 

Babes zibileko Planak 
eguneratzea UAKPekin 

koordinatuta 

Babes zibil 
autonomikoa 

-- -- 6 -- 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

Ja
rr

a
ia

 

78 
Uholde-arriskua duten 
udalei laguntzea eta 

aholkuak ematea 

Babes zibil 
autonomikoa 

-- -- 6 -- 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

Ja
rr

a
ia

 

79 
Uholde-arriskua duten 
udalen jarduera-planak 

sortzea edo 
eguneratzea 

Babes zibil 
autonomikoa eta 

URA 

LAEMZ eta 
eraginpeko udalak 

0,14 6 0,02 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

Ja
rr

a
ia

 

80 
Informazio Sare 

Nazionala ezartzea: 
Uholde Historikoen 

Katalogoa 

Babes zibilaren eta 
Larrialdien 

Zuzendaritza 
Nagusia 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia, KKH eta 
URA 

-- 6 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia
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81 
Alerta-sare Nazionala 

ezartzea: Alerta 
hidrologikoak 

Babes zibilaren eta 
Larrialdien 

Zuzendaritza 
Nagusia 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia, KKH eta 
URA 

-- 6 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

82 

15
.0

3.
01

 

Biztanleriaren, 
gizarte-eragileen 

eta ekonomia 
eragileen uholde-

arriskuaren 
pertzepzioa eta 

autobabes 
estrategiena 

handitze aldera 
uholdeetarako 
prestakuntzan 

jendearen 
kontzientzia 
landu edo 
hobetzeko 
neurriak 

Uholde-arriskua 
komunikatzeko 

estrategia sortzea 

Babes zibilaren eta 
Larrialdien 

Zuzendaritza 
Nagusia - Uraren 

Zuzendaritza 
Nagusia 

Administrazio 
guztiak 

0,002 2 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

83 
Jardunaldiak eta 
dibulgazio- nahiz 

heziketa-jarduerak 
prestatzea 

Babes zibilaren eta 
Larrialdien 

Zuzendaritza 
Nagusia - Uraren 

Zuzendaritza 
Nagusia 

Administrazio 
guztiak 

0,001 6 0,0002 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

84 

16
.0

1.
01

 

Eragindako 
azpiegiturak 
konpontzea, 
oinarrizko 

osasun- eta 
ingurumen-
azpiegiturak 

barne. 16.01.02 - 
Babes zibilaren 

jarduerak 

JPHan uholdeen osteko 
kalteak konpontzeko 

lanak burutzea 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia, KKH, 
URA 

-- -- 6 -- 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

85 

Kostako frontea 
lehengoratzeko eta 

azpiegiturak eta kostako 
lanak konpontzeko 

plangintza 

Kostaren eta 
Itsasoaren 

Zuzendaritza 
Nagusia  

-- -- 6 -- 

U
A

H
E

 

U
n

ea
n 

un
e

ko
a

 

86 

Babes zibilak uholdeak 
eta gero lehengoratzeko 

ematen dituen 
laguntzak (307/2005 

EDari jarraituz) 

Babes zibilaren eta 
Larrialdien 

Zuzendaritza 
Nagusia 

-- -- 6 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

87 
Pertsonen eta 

ondasunen kalteen 
datuak biltzea 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 
-- -- 6 -- 

A
ut

on
om

ik
o

a
 

Ja
rr

a
ia

 
88 

16
.0

3.
01

 

Pertsona eta 
ondasunen 

uholde 
aseguruen 
sustapena, 
nekazaritza 
aseguruena 

barne 

Estaldura eta 
aseguruen sustapena 

eta hobekuntza aseguru 
arruntaren esparruan 

Aseguruen 
Konpentsazioko 

Partzuergoa 
-- -- 6 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

89 

Estaldura eta 
aseguruen sustapena 

eta hobekuntza 
nekazaritza 

aseguruaren esparruan 

ENESA -- -- 6 -- 

E
st

at
u

a
re

n
a

 

Ja
rr

a
ia

 

90 

16
.0

3.
02

 

Uholde gertaerak 
kudeatzetik 
ikasitakoen 
ebaluazioa, 

azterketa eta 
diagnostikoa 

egitea 

Demarkaziaren gertaera 
garrantzitsuenen 

azterketa-txostena 
sortzea 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia, KKH eta 
URA 

-- 6 -- 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia

 

91 
Ikasitakoak zabaltzeko 

jardunaldi teknikoak 
antolatzea 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 

Uraren 
Zuzendaritza 

Nagusia, KKH eta 
URA 

-- 6 -- 

D
e

m
ar

ka
zi

o
ar

en
a

 

Ja
rr

a
ia
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92 
Higadura- eta uholde-

gertakarien ex-post 
analisiak eta kostaren 

kudeaketan ikasitakoak 

Kosta eta Itsasoko 
Zuzendaritza 

Nagusia 

Babes zibila 
(estatuarena eta 

autonomikoa) 
-- 6 -- 

U
A

H
E

 

Ja
rr

a
ia

 

42. taula.- 2022-2027 zikloan aurreikusten diren jardueren laburpena 

Hurrengo taula aurkezten da laburpen, UAKPren garapenerako lurralde-eremu bakoitzeko 
neurriei ezarriko zaion aurrekontua adierazten duena: 

Esparrua  
Zikloaren guztizko 

aurrekontua (milioi €) 
Urteko aurrekontu 

baliokidea (milioi €) 
Ehunekoa 

Estatuarena 5,81 0,77 % 4,25 

Autonomikoa 0,88 0,15 % 0,64 

Demarkazioarena 35,79 5,97 % 26,22 

UAHEarena 94,04 1,35 % 66,89 

GUZTIRA 136,52 8,24 % 100 

43. taula.- Lurralde-eremuaren arabera banatutako neurrien aurrekontua 

 
133. irudia.- Lurralde-eremuaren arabera banatutako neurrien aurrekontuaren grafikoa 

 
Inbestimendu-datuak neurri motaren (arriskua kudeatzeko fasea) arabera analizatu ondoren, 
hurrengo emaitzak lortu dira: 

 

 

 



Uholde-arriskua Kudeatzeko Plana berrikusi eta eguneratzea (UAKP 2. zikloa) 
 

 291 

 

Neurri mota 
Zikloaren guztizko 

aurrekontua (milioi €) 
Urteko aurrekontu 

baliokidea (milioi €) 
Ehunekoa 

Prebentziorako 35,58 5,68 % 26,06 

Babeserako 93,81 1,56 % 68,72 

Prestakuntzarako 7,13 1,00 % 5,22 

Lehengoratzeko 0 0 % 0,00 

GUZTIRA 136,52 8,24 % 100 

44. taula.- Neurri motaren arabera banatutako neurrien aurrekontua 

 
134. irudia.- Neurri motaren arabera banakatutako aurrekontuaren grafikoa. 

 
Ondoriozta daiteke Kantauri EDHko UAKPk 136,52 milioi euroko aurrekontua duela, eta 
aurrekontu horren zatirik handiena babes-neurriei dagokiela (guztizkoaren % 68,72 edo 93,81 
milioi euro). Prebentzioko jardueren aurrekontua (guztizkoaren % 26,06 edo 35,58 milioi euro) 
ere nabarmentzen da, hala nola: ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko programak (urteko 
batez besteko inbestimendua 4,5 milioi eurokoa izanda) eta uholde-arriskuguneei buruzko 
ezagutza hobetzeko edo gune horien elementuak egokitzeko azterketak. Prestakuntza-
jardueretan, aurrekontua % 5,22koa da, 7,13 M€, eta aurrekontu horretatik urtero 0,86 milioi 
euro inbertitzen dira neurketa hidrologikoen sarea mantentzeko. 

Era berean, IPH tipologiaren araberako aurrekontu adierazgarria hurrengoa da: 
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Neurri kodea Neurri tipologia 

Zikloaren 
guztizko 

aurrekontua 
(milioi €) 

Ehunekoa 

PREBENTZIOA 

13.01.01  
Lurralde-antolamendua: uholde-arriskuguneetako 
lurzoruaren erabileren mugak 

1,30 % 0,95 

13.01.02 
Hirigintza: plangintza urbanistikoa egokitzeko 
aurreikusitako neurriak 

0 % 0,00 

13.03.01 
Uholde-arriskuguneetan kokatutako elementuak 
egokitzea 

1,89 % 1,38 

13.04.01 
Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko ezagutza 
hobetzea 

2,79 % 2,04 

13.04.02 
Ibaibideak kontserbatu, mantendu eta hobetzeko 
programa. 

27,1 % 19,85 

13.04.03 
Itsasertza kontserbatzeko eta irisgarritasuna 
hobetzeko programa 

2,5 % 1,83 

BABESA 

14.01.01 
Basogintzaren lehengoratze hidrologikoa eta 
nekazaritzaren antolamendu hidrologikoak 

0,0007 % 0,001 

14.01.02 

Ibaien lehengoratzea, urari modu naturalean 
eusteko eta ur-bazterrak basoberritzeko neurriak 
barne, eta kostako zerrendaren ingurunea 
lehengoratzea 

10,275 % 7,53 

14.02.01 
Erregimen hidrologikoan eragin garrantzitsua 
duten urtegien ustiapena kudeatzeko arauak 

0,09 % 0,07 

14.03.01 
Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: 
errepideak, burdinbideak 

0,007 % 0,01 

14.03.02 
Ibaibidean edo kostaldean esku hartze fisikoa 
dakarten neurri estrukturalak (bideratzeak, 
lubetak, dikeak eta abar) 

83,44 % 61,12 

PRESTAKUNTZA 

15.01.01 
Alerta meteorologikoko sistemak hobetzeko 
neurriak 

0,63 % 0,46 

15.01.02 
Neurtzeko sistemak eta alerta hidrologikokoak 
ezarri edo hobetzeko neurriak 

6,35 % 4,65 

15.02.01 
Uholdeen aurka erantzuteko plangintza: Babes 
Zibileko Planak 

0,14 % 0,10 

15.03.01 
Administrazioak, gizarte-eragileak eta herritarrak 
kontzientziatu eta prestatzea 

0,0034 % 0,003 

LEHENGORATZEA 

16.01.01 Kaltetutako azpiegiturak konpontzea - - 

16.01.02 Babes zibileko jarduerak lehengoratze-fasean  - - 

16.03.01 Aseguruen sustapena  - - 

16.03.02 
Uholde-gertaerak kudeatzetik ikasitakoen 
ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa 

- - 

GUZTIRA 136,52 % 100,00 
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135. irudia.- IPH tipologiaren arabera banatutako neurrien aurrekontuaren grafikoa. 

Azkenik, jarraian UAKPren aurrekontuaren laburpena aurkeztuko da, zikloan zehar izaera 
jarraia duten jarduerei bideratzen dena eta unean uneko izaera duten jardueretan erabiltzen 
dena bereizita. Modu horretan, demarkazioaren uholde-arriskuaren kudeaketarako 
beharrezkoa den urteko aurrekontu minimoa, Uholdeen Zuzentarauak ezarritako estandarrak 
eta beharkizunak beteta, 8,24 M€-koa da, eta urteko aurrekontu horri 87,10 M€ gehitu behar 
zaizkio unean uneko neurriak gauzatzeko, burutu den arriskugarritasun eta arriskuaren 
karakterizazioaren arabera beharrezkoak direnak ere. 

12.7 Finantziazio iturriak 

Europako Kontuen Auzitegiaren ikuskatzean eta bere Espainian Uholdeen Zuzentarau bat 
ezartzeari buruzko 25/2018. Txosten Berezian azpimarratu zen alderdietako bat hurrengoa da: 
finantziazio maila egoki bat ziurtatzeko beharra, uholdeen aurkako prebentziorako, babesteko 
eta prestatzeko beharrak beteko dituena, politika koordinatuen bitartez eta epe luzeko ikuspegi 
batekin, hori lortzeko behar diren mekanismoak ezarrita. Zehazki, ikuskatzeak oharrarazten 
du prebentziorako inbestimenduak uholdeek gauzatutako kalteak baino askoz txikiagoak 
direla, eta horiek areagotzea gomendatzen du. Bestalde, EBeko eta, batez ere, landa 
garapeneko funts europarrak, hobeto erabiltzea gomendatzen du ere.  

Uneko testuinguru ekonomikoa COVID-19ak gauzatutako 2020ko martxoaren pandemia-
adierazpenak eraginda dago. Larrialdi honi erantzunez, EBak 2020ko uztailean neurri sorta 
garrantzitsu bat hartu zuen osasun-krisiak sortutako eragin ekonomiko-soziala leuntzeko. Epe 
mugatuko EBaren ohiz kanpoko plan horrek, Next Generation EU  izena duenak eta 750.000 
milioi euroz hornitua dagoenak, EBeko epe luzeko aurrekontua indartuko du. Aurrekontu 
horretan, Urte anitzeko Finantza Esparruan (MFP), 2022-2027 eperako 1,074 bilioi euro 
hitzartu dira EBaren lehengoratzea sustatzeko eta EB bere politika nagusien bidez aldatzeko 
(batez ere Europako Hitzarmen Berdearen, iraultza digitalaren eta erresilientziaren bidez). 

EBeko estatuek egin duten hitzarmenaren barruan, hurrengo alderdiak bereziki garrantzitsuak 
dira: funtsen % 50 baino gehiago ikerketa eta berrikuntzara zuzenduko da Horizonte Europa 
bidez; bidezko egokitzapen klimatiko eta digitaletara, Bidezko Trantsizioaren Funtsaren eta 
Europa Digitala programaren bidez; prestakuntza, berreskurapen eta erresilientziara, 
Berreskurapenerako eta Erresilientziarako Funtsaren, rescEU eta EU4Health osasun-
programa berriaren bidez. Politika tradizionalen modernizazioan ere arreta jartzen du, 
adibidez: kohesio-politika edo nekazaritza politika erkidean, modu horretan Batasunaren 
lehentasunekin ahalik eta gehien lagun dezaten; klima-aldaketaren aurkako borrokan, EBeko 
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funtsen %30 alderdi horretara zuzenduta; eta biodibertsitatearen babesean eta genero 
berdintasunean. 

Next Generation EU zazpi programen bidez bideratuko da, bai maileguen bidez (360.000 milioi 
euro) bai dirulaguntzen bidez (312.500 milioi euro). Banakatzea hurrengoa izango da: 

NEXT GENERATION EU Aurrekontua (milioi euro) 

Berreskurapenerako eta Erresilientziarako 
mekanismoa 

672.500 

Maileguak 360.000 

Dirulaguntzak 312.500 

REACT-EU 47.500 

Horizonte Europa 5.000 

InvestEU 5.600 

Landa garapena 7.500 

Bidezko Trantsizioaren Funtsa 10.000 

RescEU (EBko Babes zibilerako 
mekanismoa) 

1.900 

GUZTIRA 750000 

45. taula.- Iturria: 2020ko ekainaren 21eko Europar Batzordearen ondorioak 

Next Generation EUk Berreskurapenerako eta Erresilientziarako mekanismoa (BEM-MRR) eta 
REACT-EU funtsa finantzatuko ditu bere osotasunean. Gainerako zenbatekoek 2022-2027 
Urte anitzeko Finantza Esparruak finantzatutako programak osatzen dituzte.  

Espainian, Next Generation EUko Berreskurapen Funtsak 140.000 milioi euroko hornidura 
ekarriko du berarekin 2021-2026 eperako, 72.000 € 2021-2023 artean bidaliko behar diren 
transferentzia moduan eta gainerakoa geroago ezarriko diren mailegu gisa, martxan dauden 
proiektuen finantzazioa burutzeko. Era berean, BEM-MRRren bidez 59.000 milioi euro baino 
gehiago lortu ahal izango dira transferentzien bidez 2021-2023 artean. Bere aldetik, REACT-
EU tresnak aukera emango dio Espainiari 12.000 milioi euroko finantzazioa lortzeko, Kohesio-
politikaren esparruko funts gehigarri gisa, baldintza espezifikoekin eta malgutasun 
handiagoarekin kudeaketan. REACT-EU funtsen programazioa Autonomia-erkidegoekin 
elkarlanean eta horien bidez burutuko da. Horiei 79.000 milioi euro baino gehiago gehituko 
zaizkie, funts estrukturalek eta NPEk 2022-2027rako aurreikusi dituztenak. 

2021ko otsailaren 11n, Batzordeak Berreskurapenerako eta Erresilientziarako mekanismoa 
(BEM-MRR) ezartzen duen araudia hartu zuen, Next Generation EUko ardatz nagusia dena. 
EBeko herrialdeek beren berreskurapenerako eta erresilientziarako plan nazionalak 2021eko 
apirilaren 30a baino lehen aurkeztu behar zituzten. Plan horietan 2026 arte duten erreformen 
eta inbestimenduen programak ezarri behar zituzten. Programak hurrengo esparruak izengo 
ditu ardatz: trantsizio ekologikoa; eraldaketa digitala; enplegu eta hazkunde adimenduna, 
jasangarria eta integratzailea; gizarte- eta lurralde-kohesioa; osasuna eta erresilientzia; eta 
hurrengo belaunaldiko politikak, hezkuntza eta gaitasunen garapena barne.  

Nazio mailan, 2020ko abenduaren 31n, abenduaren 30eko 36/2020 Errege Lege-dekretua 
argitaratu zen. Horren arabera, larrialdiko neurriak onartzen dira Herri Administrazioa 
modernizatzeko eta Berreskurapenerako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Plana 
burutzeko, europar tresnatik eratorritako funtsen kudeaketa eta gauzatzea errazteko 
asmoarekin. Zehazki, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren 
(MITERD) eskumenen esparruan, Lehengoratze Ekologikorako eta Erresilientziarako Funtsa 
(FRER) sortzea nabarmentzen da, urteko eta urte anitzeko izaera duten jarduerak 
finantzatzeko gaitasuna eta dirulaguntzak emateko gaitasuna duena. Gainera, ekonomia 
espainiarraren trantsizio ekologiko eta digitala sustatzen duten jarduerak eta proiektuak 
burutzera zuzenduta dago, EBeko erakundeek lehenetsitako lehentasunei jarraituz. 
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Kasu honetan, eta kontuan izanda UAKPen helburuak, BEEP-PRTR neurrien zati handi bat 
finantzatzeko tresna bereziki egokitzat jotzen da. Hori da uraren sektorean trantsizio digital bat 
lortzera zuzenduta dauden neurrien kasua, batez ere muturreko gertakari hidrologikoen 
abisuen kudeaketari dagokienak. Eraldaketa hori lortzera zuzenduta dauden neurrien artean, 
adibide gisa sistema nazional bat sortzea dugu. Sistema nazional horrek AEMETen abisu 
meteorologikoak eta iragarpenak Europako Batzordeak EFAS eta ibai-arroko erakundeen 
informazio hidrologikoko kontrol-sareen bidez lortutako abisuekin lotuko ditu eta informazio 
koordinatua sortuko du babes zibilaren agintaritzarako nahiz biztanleriarako, ibaien eta 
urtegien emarien iragarpenekin denbora errealean eta Uholde-arriskugarritasuneko Guneen 
Kartografiaren Sistema Nazionalarekin konektatuta, ur-masen zati handienaren kartografia 
izateko eta uraldietan gerta daitezkeen kalteak aurretiaz jakiteko aukera izan dezan. 

Espainiak bere Berreskurapenerako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Plana idatzi du 
dagoeneko. Planaren egitura 10 politika-palanketan oinarritzen da, eta horien artean 
azpiegitura eta ekosistema erresilienteena dugu, naturan oinarritutako konponbideak eta 
azpiegituren egokitzapen eta erresilientzia klimatikoa indartzea kontuan hartzen duena, bai 
eta tresna digitalak garatzea detekzio eta alerta goiztiarra hobetzeko, batez ere kostaldean eta 
uholde-arriskuguneetan, ingurune kalteberen egokitzapena barne. Zehazki, 4. Osagaia 
(Ekosistemak eta bere biodibertsitatea kontserbatzea eta lehengoratzea) eta 5. Osagaia 
(Itsasbazterraren eta ur-errekurtsoen babesa), “Ibaien ekosistemak jarraitzea eta 
lehengoratzea, akuiferoak lehengoratzea eta uholde-arriskuak txikiagotzea” izena duen 2. 
inbestimenduaren bidez, hurrengoetara moldatzen dira: UAKPren arroko basoen lehengoratze 
hidrologikokorako neurrietara eta ibaiak lehengoratzeko eta uholdeen aurka babesteko 
neurrietara, naturan oinarritutako konponbideak martxan jartzen badituzte eta ibaien egoera 
hobetzea eta klima-aldaketara egokitzea sustatzen badute. 

UAKPren neurrien finantzaketa Administrazio arduradunei dagokie, baldin eta horiek 
gauzatzeko ardura badute beraien gaitasunen barruan sartzen direlako. Administrazioek 
ziurtatu beharko dute dagozkien aurrekontuak daudela eta, beharrezkoa bada, beste erakunde 
publiko edo pribatuetatik eratorritako funtsak erabiltzea, bereziki izaeraz horretara zuzendu 
daitezkeen erkidegoko funtsak. Datorren urte anitzeko finantza esparruan, EBeko finantzaketa 
EBaren jarduera esparru guztietan indartuak dauden lehentasun berrietara zuzenduko dira. 
Trantsizio ekologikora eta digitalera ere zuzenduko dira. Kohesio-politikak eta nekazaritza 
politika erkideak finantzazio garrantzitsua jasotzen jarraituko dute, eta Europako 
berreskurapen ekonomikoarekin eta EBeko helburu ekologiko eta digitalekin ahalik eta 
hoberen laguntzen dutela ziurtatzeko eguneratuko dira. 

Erkidegoko funtsen artean, landa garapenerako funtsak aurrea hartzeko neurrietan ezar 
daitezkeen finantzaketa-tresna garrantzitsuenetako bat dira, batez ere uholde-
arriskuguneetan kokatuta dauden nekazaritza eta abeltzaintzako ustiapenen/instalazioen 
egokitzapenean. FEADER-eko finantzaketa landa garapenerako programen (LGP) bitartez 
burutzen da, nazio edo eskualde mailan gauzatzen diren aurrekontu nazionalen bidez 
kofinantzatzen direnak, Autonomia-erkidegoek neurriak martxan jartzeko malgutasuna eta 
bizkortasuna eskainiko dien tresna eskura izan dezaten, horrela behar bereiziei erantzuna 
emateko. Izan ere, Europar Batzordeak LGPak onartzen eta ikuskatzen baditu ere, proiektuak 
hautatzeari eta ordainketak aitortzeari dagozkien erabakiak auzialdi nazional edo 
eskualdekoetan hartzen dira. LGPek FEADEReko sei lehentasunetatik 4ei ekin behar diote. 
Horien artean nekazaritzan arriskua kudeatzea dago, zeina ustiapenen aurrea hartzeko eta 
arriskuak kudeatzeko bermean zehazten baita. FEADERen aurrekontua 2022-2027 eperako 
EBean 95.500 milioi euro baino gehiagokoa da, Next Generation Eu-ren 8.100 milioi euroko 
txertaketa barne. 2021-2022 arteko epean landa garapenerako gastuei aplika zaizkien 
neurriak NPEaren Araudi iragankorrean ezarrita daude, 2020ko abenduaren 23an hartu zena 
eta indarrean dauden arauak luzatzen dituena (hasiera batean 2014-2020 epean indarrean 
zeudenak) eta hainbat osagai gehitzen dituena modu arinean igarotzeko 2023rako 
aurreikusten diren NPEaren etorkizuneko legeetara. 
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Era berean, Europako funts estrukturalen eta inbestimendukoen barruan, babeserako 
jardueren finantzaketarako erabili ohi den tresna bat FEDER da. Programazioaren 2022-2027 
epe berri honetan, Espainiak sarbide handiagoa izango du funts horretara, izan ere, eskualde 
europarren ekonomiaren berrikuspenean, zenbait autonomia espainiar kategoria batean jaitsi 
dira EBeko baremoen barruan. 

EBak herrialdeen eskuetan jartzen duen beste finantza-tresnetako bat LIFE da. Kasu zehatz 
honetan ingurumenera zuzenduta dago bere azpiprogramen bidez. Funts horrek, Europako 
Inbertsio Bankuaren (EIB) bidez maileguak aitortzen dituen Kapital naturala finantzatzeko 
mekanismoarekin batera (NCFF, ingelesez), esku hartzeak kofinantzatzen ditu, esku hartzeek 
EBeko plan eta estrategien ingurumenaren eta klimaren helburuak betetzen laguntzen badute.  

2022-2027 eperako LIFE programa berriaren proposamenean, Europako Batzordeak 5.450 
milioi euro esleitu nahi dizkie ingurumenari laguntzeko eta klimaren aldeko ekintzen proiektuei. 
Horrek 1.950 milioi euroko areagotzea suposatuko luke. 

LIFE programa berria jardunbide-gidalerro nagusi biren inguruan egituratuta dago 
(ingurumena eta klimaren aldeko ekintzak), eta lau azpiprogramek osatuko dute: 

 Natura eta biodibertsitatearen azpiprogramak, 2.150 M€-ko esleipenarekin, 
naturarekin eta biodibertsitatearekin zerikusia duten jardunbide egokienak garatzeko, 
aplikatzeko eta sustatzeko ohizko ekintzen programak bermatuko ditu, «naturarekin 
zerikusia duten proiektu estrategikoez» gain. Proiektu berri horiek naturari buruzko 
EBeko arauen aplikazioa eta biodibertsitatearen politikaren helburuak bermatzeko eta 
sustatzeko sortu dira. 

 Ekonomia zirkularreko eta bizi-kalitatearen azpiprograma, 1.350 M€-ko esleipena 
duena. Diruz lagundutako ekintzak EBeko helburu politiko garrantzitsuak betetzen 
lagunduko dute, hala nola: ekonomia zirkularrera igarotzea eta EBeko airearen eta 
uraren kalitatea babestea eta hobetzea. 

 Klima-aldaketaren eraginak arintzeko eta klima-aldaketara egokitzeko azpiprograma, 
950 M€-ko esleipena duena. Diruz lagundutako ekintzek klimarekin eta energiarekin 
zerikusia duen esparru estrategikoa 2030. urtera arte aplikatzen lagunduko dute. 
Gainera, klima-aldaketari buruzko Parisko Akordiotik eratorritako EBeko konpromisoak 
betetzen lagunduko dute. 

 Energia bigunerako trantsizioaren azpiprograma berriak, 1.000 M€-ko esleipena 
duenak, gaitasunak sortu, inbestimenduak sustatu eta politikak aplikatzeko jarduerak 
bermatuko ditu, arreta berezia jarrita energia-efizientzian eta maila txikiko energia 
berriztagarrietan, klima-aldaketaren arintzearekin eta ingurumenaren helburuekin 
laguntzen dutenak. 

Kapital naturala finantzatzeko funtsaren (NCFF) esparruan, Europako Inbertsio Bankuak (EIB) 
maileguak aitortzen ditu EBeko estatuetan kapital naturalaren kontserbazioa sustatzen duten 
proiektuak laguntzeko, klima-aldaketara egokitzea barne. 2022-2027ko epemugan, 
finantzaketa-tresna hori InvestEU programaren barruan integratu da, modu horretan proiektu 
ezberdinek sarbide sinpleago bat izan dezaten inbestimendura. Hartzaileak erakunde publiko 
nahiz pribatuak izan daitezke, agintaritza publikoak eta lurren eta enpresen jabeak barne. 
NCFFren proiektuen maila 5 eta 15 milioi euro artekoa izango da. NCFFk proiektuen eragileei 
finantzaketa eskaintzeko asmoa du, bai zuzenean bai zeharbidez, bitartekari finantzarioen 
bidez. 

Finantzaketa lor dezaketen proiektuak lau kategoria zabaletan banatzen dira: 

 Ingurumen Zerbitzuen Ordainketak 
 Azpiegitura berdea 
 Biodibertsitatearen konpentsazioa 
 Biodibertsitatearen eta egokitzapenaren aldeko enpresa berritzaileak 

Nazio mailan, Ingurumena Bultzatzeko Klima-aldaketara egokitzeko Plana garatzeak, uraren 
kudeaketari, muturreko gertakariekin lotuta dauden arriskuak murrizteari eta ur-ekosistemen 
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erresilientzia indartzeari dagokionez (Plan Pima Adapta AGUA), plangintza hidrologikoaren 
neurriak finantzatzea eta jabari publiko hidraulikoko kudeaketaren helburuak betetzea (Uraren 
Esparru Zuzentarauak eta Uholdeen Zuzentarauak ezartzen dutenak) ahalbidetzen du. Plan 
hori MITERDek burutzen du Aldaketa klimatikorako Espainiar Bulegoak (OECC) koordinatuta 
eta Uraren Zuzendaritza Nagusiak (UZN) kudeatuta. PIMA planak tresna bat dira Klima-
aldaketara Egokitzeko Plan Nazionalaren (2021-2030) helburuak betetzeko. Igorpen-
eskubideen enkanteetatik (igorpen-eskubideen salerosketa erregimenaren esparruan 
burututakoak) eratorritako errekurtso ekonomikoak erabiltzen ditu, egokitze proiektura 
bideratuaz. PIMAk tresna garrantzitsu bihurtu dira Espainiako egokitzapen ziklo osoa 
garatzeko, fase guztietan lagundu (ezagutza sortzea, gobernantza, integrazio sektoriala, 
lurraren gaineko jarduerak, jarraipena, etab.) eta maila guztietan ekintza sustatzen baitute 
(maila administratiboan, akademikoan, pribatuan eta GKE mailan). 

PIMA Adapta Agua bidez finantza daitezkeen neurrien tipologia hurrengoak dira: klima-
aldaketak uholdeetan duen eraginari eta uholdeei buruzko ulermena sakontzea ahalbidetzen 
duten beste alderdiei buruzko ezagutza hobetzeko ikerketa, arriskua kudeatzeko neurri 
egokienak diseinatzeko asmoarekin; eta ibaiak lehengoratzeko jarduerak burutzea, naturan 
oinarritutako konponbideak ezarriaz edo uholde-arriskuguneetan kokatuta dauden elementu 
kalteberak uholde-arriskura egokitzeko neurriak ezarriaz. Funtsean, aurrea hartzeko neurriak 
eta babes-neurriak dira. 

Nazio mailan ere, UZNak eta konfederazio hidrografikoek, UAKPren neurrien balizko 
finantzazioari dagokionez, 452A Aurrekontu-programa “Uraren kudeaketa eta azpiegiturak” 
eta 456A Programa “Uraren kalitatea” dituzte eskura. 

452A Aurrekontu-programa, “Uraren kudeaketa eta azpiegiturak”, hurrengoetan oinarritzen da: 
baliabide naturalen zentzuzko erabilera jasangarria lortzean, betiere ingurumena 
kontserbatzen eta babesten bada; uraren erabilera guztien hornidura-berme maila egokiak 
lortzean; dauden azpiegituren eta JPHaren administrazio- nahiz kontrol-mekanismoen egoera 
hobetzean; baita uraren sektorea eta ibaien ekosistemak bere osotasunean klima-aldaketara 
egokitzen laguntzean ere, uholdeek eta lehorteek eragiten dituzten ondorioak arintzeko. 

Programan sartzen diren jarduera-alorrei dagokienez, lehenik plangintza hidrologikoarekin 
lotzen dira, berebiziko garrantzia izanda Plan Hidrologiko Nazionala gauzatzeak eta 
jarraitzeak. Gainera, azpiegitura berrietan inbertitzea eta unean daudenak modernizatzea 
garrantzitsua da segurtasun hidrikoa areagotzean eta jardunbide-gidalerroak garatzean (hala 
nola, Jabari Publiko Hidrologikoaren kontrola, defentsa eta babesa). 

Beste jarduera-alorrek zerikusia dute azpiegitura hidraulikoen segurtasuna, kontserbazioa eta 
mantentzea sustatzearekin, batez ere, presetan; Jabari Publiko Hidraulikoko administrazio- 
eta kontrol-mekanismoak hobetzearekin eta modernizatzearekin, bere erregimen berreslearen 
eraginkortasuna eta bere demarkazioaren eta mugatzearen egitekoa indartuaz JPHa 
babesteko eta zentzuz kudeatzeko tresna gisa; bai eta bere integrazioarekin ere Uholde-
arriskugarritasuneko Guneen Kartografiaren Sistema Nazionalean. 

Azken alor horrek lehorteen eta uholdeen muturreko gertakari hidrometeorologikoak arintzeko 
jardueren definizioarekin zerikusia du. Izan ere, arlo horrek Uholde-arriskua Kudeatzeko 
Planetan jasotzen diren neurri garrantzitsuen ezarpena estaltzen du. Horietan nabarmentzen 
dira Uholde-arriskugarritasuneko Guneen Kartografiaren Sistema Nazionalaren mantentzera 
eta hobetzera zuzendutako jarduera-gidalerroak, uholdeen aurka babesteko jarduerak 
definitzea eta planifikatzea, ibaibideen egoera kontserbatzeko eta mantentzeko neurriak, 
nahiz autobabeserako eta egokitzeko jarduerak garatzea, eta uraldien eta uholdeen 
igorpenerako eta jarraipenerako tresnak (hala nola, IHSAaren sarea) teknologikoki berritu eta 
hobetzea.  

Bere aldetik, 456A Programak, “Uraren kalitatea”, UZNari eta Konfederazio Hidrografikoei 
(programa hau beraien aurrekontuen barruan sartzen dutenak) esker gauzatu eta jarraitu 
denak, hurrengo helburuak bete nahi ditu: ur masek egoera ona izatea eta horien degradazioa 
saihestea (Uraren Esparruaren Zuzentarauak ezartzen duenari jarraituz); baliabide naturalen 
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arrazoizko erabilera jasangarria lortzea, ingurumenaren kontserbazioarekin eta babesarekin 
eta naturaren lehengoratzearekin bateragarri eginaz; eta Nazio Batuetako 2030 Gai-zerrendan 
hartu diren Garapen jasangarrirako helburuak gehitzea Espainiako uraren kudeaketara. 

456A Programak hurrengo jarduera-arloetan jartzen du arreta: ur-zikinen arazketan (DSEAR 
Arazketa, Saneamendua, Eraginkortasuna, Aurreztea eta Berrerabiltzea plana bezalakoen 
bidez); ur masen eta lotutako ekosistemen egoeraren kontrolean eta kalitatean; baita 
kudeaketa administratiboa eta ur masen eta lotutako ingurumen ondareen egoera hobetzean 
ere, berebiziko garrantzia emanda jabari publiko hidrauliko orokorraren eta lotutako 
ekosistemen babesari, lehengoratzeari, kontserbazioari eta hobekuntzari, aldi berean 
sistemak uholdeak bezalako muturreko gertakarien aurrean duen egokitzeko eta babesteko 
gaitasun naturala hobetzen duena.   

Uholde-gertakari baten ondoren lehengoratzeari, oro har, administrazioek beren eskumenen 
esparruan kalteak konpontzeko onartutako aparteko kredituen aplikazioaren bitartez ekin zaio. 
Bestalde, eta nagusiki, ondasunen kalte-ordainen bidez ekin zaio, Aseguruen Konpetsazioko 
Patzuergoak ondasunak ohiz kanpoko arriskuen aurka aseguratzen baditu edo Nekazaritza 
Aseguruen Estatuko Erakundeak nekazaritza esparruan aseguratzen baditu, izan ere polizen 
kostuen % 50 diruz laguntzen du. 

Neurrien programan agertzen diren neurrietako asko Estatuko Aurrekontu Orokorren zainpean 
jarritako Administrazio arduradun ezberdinen kreditu arrunten kontu finantzatu dira. 2021. 
urtean horiei EBeko aurrekontuaren bidez aurreikusitako transferentzien kontu dauden 27.000 
milioi euro gehituko zaizkie finantziazio-tresna berrien bidez, batez ere BEM-MRR eta REACT-
UE bidez. Funtsean, erakunde ezberdinen jarduera-programetan integratuta dauden eta 
aldian behingo izaera duten neurriak dira, hala nola: ibaibideen eta itsasbazterren 
kontserbaziorako programak, iragarpen-sistemak, erabakitzen laguntzeko sistemak eta abisu 
hidrologikoak mantentzearekin eta hobetzearekin zerikusia duten neurriak, edo aseguruak 
sustatzeko planak, besteak beste.  

Orokorrean, finantziazio misto bat aurreikusten da, aurrekontu nazionalen eta aipatutako 
erkidegoko tresna ezberdinetatik eratorritako aurrekontuen bidez, bi kasuetan 
Berreskurapenerako Funtsaren bidez indartuak, modu horretan eskura dauden errekurtsoen 
potentzialtasunez ahalik eta gehien baliatzeko. 

Horrez gain, Babes zibileko finantza instrumentua har liteke kontuan; honen deialdiak 
Europako Batzordearen Babes zibilaren Zuzendaritza Nagusiak egiten ditu. 

Ezagutza hobetzeko neurriei eta zerikusia duten berariazko ekintzei dagokienez, Horizonte 
2020 instrumentua I+G+b gaietako laguntzetarako berariazko eremua da; horiez gain 
Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioak eta bere erakundeek 2013-2020 Zientzia eta 
Teknologiako eta Berrikuntzako Estrategia Espainiarraren esparruan egiten dituzten laguntza 
deialdiak aipa daitezke. 

Beste finantzaketa iturri bat pribatua da, baltzuen gizarte erantzukizun korporatiboa dela 
eta; eskumena duten administrazioen eta enpresa pribatuen obra sozial edo fundazioen arteko 
lankidetza hitzarmenen bitartez bideratu daiteke. 

Batzuetan, egin beharreko berariazko ekintzek ez dute aurrekontu zuzkidura gehigarririk 
behar, inplikatutako erakunde eta administrazioetako langileek egiten duten ohiko eta 
eguneroko lana baita. Hala da, esate baterako, uholde-arriskua kudeatzeko planak ezartzen 
duenaren arabera araudia egokitzea edo planak eguneratzea, edo inplikatutako eragileen 
artean koordinazioa hobetzea eta informazioa transmititzea, bai lan taldeak sortuta, bai 
komunikazio protokoloak hobetuta eta abar. 

Antzeko zerbait gertatzen da aplikazio esparrua demarkazio hidrografikora zabaltzen zaien 
neurriekin. Kategoria honetan identifikatutako neurrietako batzuk hasita daude, baita 
erkidegoen arteko demarkazioan guztiz aplikatuta eta sustraituta ere, ibaibideak 
kontserbatzeko programa kasu, baina, lehentasunezkoa denez, denboran jarraituko duela 
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bermatu behar da hala ere. Beste kasu batzuetan, berariazko ekintzetako batzuk hasita daude 
eta batzuk beste batzuk baino aurreratuago, administrazio hidrauliko bakoitzaren ahalbideen 
eta Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren beraren ahalbideen 
arabera, eta uholde-arriskua kudeatzeko planean sartzeak emango liekeen bultzada behar 
dute.  

UAHEen esparruko neurriak berariazkoak dira, tarte/azpiarro konkretuetako arazo bereziak 
konpontzeko dira eta horietako gehienak lan proiektuen bidez egiten dira. Herri 
administrazioek diseinatzen dituzten programa eta estrategien garapen-fasea osatzen dute, 
eta lankidetza-hitzarmenak sinatuaz finantza-iturri eskuragarriak hobeto jasotzeko modua 
izango dute.   
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13 Planaren burutzearen deskribapena: Jarraipen-
programa 

Neurrien programak betetzea eta UAKPren zikloan zehar garatzea Uholde-arriskuak ebaluatu 
eta kudeatzeko uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuaren 17. artikuluan jasotzen da. Bere 
eranskinaren A parteko II. atalak Planaren edukiaren barruan sartzen du nola beteko den 
azaltzea eta, bereziki, Plana betetzearen eta aurrera eramatearen adierazleak zein diren 
agertzea, bai eta betetzerakoan aurrerapenak nola ikuskatuko diren esatea ere. 

Jarraipen-programak jarduera hauek ezartzen ditu:  

 Estatuaren, autonomia erkidegoaren eta demarkazioaren esparruko neurri orokorren 
jarraipena. 

 UAHEaren esparruko berariazko neurrien jarraipena.  
 Planaren berrikuspena, hurrengo zikloko lanetarako oinarri izango den guztia 

jasotzeko: azken txostenean agertu beharreko jarraipen lanen emaitza, egon litezkeen 
desbideratzeen azalpena, aldaketak eta abar. 

13.1 Adierazleak zehaztea 

Jarraipen-programaren tresna nagusia UAHEen egoeraren eta lortutako aurrerapenen berri 
emateko adierazleen sistema da. Horrela, burututakoa aztertuaz eta konpondu gabeko 
erronkak identifikatuaz etengabeko hobekuntza errazten da, eta, gainera, programa 
ezinbestekoa da komunikatzeko.  

Adierazleak diseinatzerako orduan, alde batetik, ematen duen informazioaren garrantzia eta 
neurgarritasuna bilatu dira, eta, bestalde, ahalik eta bateragarritasun eta koordinaziorik 
handiena erakunde arduradun ezberdinek erraz eskura dezaketen informazioarekin, hura 
biltzea ekiteko modukoa eta zerbait errealista izan dadin.  

Horietako batzuek kuantitatiboak dira, gehienak izan ere, eta definitutako metodologia baten 
bidez kalkulatu edo iragarri diren datu objektiboek (km kopurua, aurrekontua, etab.) osatzen 
dituzte. Kualitatiboak ere badaude, unean martxan dauden edo garatuko diren ekintzak 
identifikatzen dituztenak. Elkarrekin, Planaren aurrerapenaren adierazgarri izango dira.  

Adierazle bakoitzari lotutako informazioa hurrengoa da: 

- Jarraipenaren xede den neurria. 

- Adierazlearen identifikatzailea kode ordinal baten bidez. 

- Agintaritza arduraduna eta laguntzailea. Neurriaren gauzatzearen, eta, ondorioz, 
adierazleen bidezko bere jarraipenaren administrazio arduradun/laguntzaileei dagokio.  

- Urteko izaera edo izaera metatua, zainpeko balioa momentuko urtearen epeari edo 
planaren zikloaren hasierako epeari dagokion arabera. 

- Adierazlearen tipologia, 13.2 atalean ezartzen denaren arabera. 

- Deskribapena, metodologia ezartzen duena hura zehazteko eta kuantifikatzeko.  

- Uneko balioa (2021), plangintza-epearen hasierari dagokiona, eta Igorritako balioa 
(2027), Planetik espero den emaitzak osatzen duena. 

13.2 Adierazleen bidez ezarritako UAHEaren helburu zehatzak 

Europako Batzordeak lehen zikloko UAHEen ebaluazio-txostenean adierazi du UAHEen 
arriskua murrizteko helburu zehatzak ezarri behar direla eta bere betetze maila neurtzeko 
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adierazleak ezartzeko beharra (hau da, eragin adierazleak, eta ez lehen zikloan nabarmentzen 
ziren emaitzen adierazleak). 

Beharkizun horri erantzuna emateko, eta uholdeen lantalde europarraren 26. bilerara (Helsinki, 
2019ko urriaren 16-17a) lotutako “Setting and measuring objectives and measures for flood risk 
management” Eskolako eztabaidak eta emaitzak kontuan izanda, eta lehen zikloko 
esperientzien ondorioz, dauden adierazleak berrikusi eta berriak definitu dira, helburu orokorrak 
garatzen diren berariazko helburu bakoitzari lotuta daudenak, helburu horiek lortzeko proposatu 
diren neurrien bidez. 

Hautatu diren adierazle guztiak ezarritako helburuen betetze mailaren berri eman nahi dute, eta 
zentzu horretan eragin adierazletzat jotzen dira. Gainera, UAHEa ezartzean lortuko diren 
emaitzak definitzeko balioko dute. 

Helburu-adierazle harreman horretan beharrezkoa da ezarritako helburu bat edo gehiago 
betetzeko proposatu diren berariazko neurriak kontuan hartzea. Modu horretan, eta neurriaren 
izaeraren arabera, lotutako adierazlea jarraian agertzen diren motetan banatzen da, gehien bat 
adierazten dituen alderdien arabera: 

- Urteko izaera eta izaera jarraia duten aldian behingo neurrien adierazleak (“A” 
tipologia): Neurri horiek oinarrizkoak dira arriskuaren kudeaketa sistema osoa modu 
egokian funtziona dezan, eta, ikuspuntu horretatik, tipologia horren adierazleek 
Administrazio arduradunen funtzionamenduaren berri ematen dute. Hainbat kasuetan, 
irteera balio bat gehituko zaie, lehen zikloan burututako jardueraren isla gisa, eta ziklo 
amaierako helburu bat ere. Hala ere, beste batzuetan ezingo dira balio horiek eman 
neurriaren izaera dela eta. 

- Unean uneko izaera eta iraupen zehatzeko neurrien adierazleak (“B” tipologia): 
burutze adierazleak dira, berariazko balio zehatzak eskuratzen dituztenak eta 
etorkizunean balio xedeak ezartzeko oinarri izan daitezkeenak. 

- Eragin kaltegarrien eta uholdeek gizartean gauzatzen dituzten kalteen adierazle 
deskriptiboak (“C” tipologia): Kasu honetan ez da egokia horientzako irteera balio bat 
edo ziklo amaierako xede balio bat ezartzea. 

Jarraian eskema bat aurkezten da, helburu orokor bakoitzarentzat ezarri diren jarraipen 
adierazleen kopuru osoa biltzen duena. Adierazle horiek helburu espezifiko batean zehazten 
dira, eta honako hauek bereizten dira: Administrazio eskudunen funtzionamenduari 
dagozkionak, neurri zehatzat gauzatzeari dagozkionak eta uholdeek eragiten dituzten kalteak 
deskribatzen dituztenak eta gure herrialdean fenomenoak duen eraginaren eta larritasunaren 
ikuspegia ematen dutenak.  
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Zk. Helburu orokorra Berariazko helburua 
Adierazle 

kopurua, guztira  

Adierazlearen kodea tipologiaren arabera (*) 

A B C 

1 
Biztanleriak, gizarte-eragileek eta eragile 

ekonomikoek uholde-arriskua eta autobabes 
estrategiak hobeto hautematea. 

Gizarte-eragile eta eragile ekonomiko nagusiek 
uholde-arriskuaren kudeaketari buruzko 

prestakuntza jasotzen dute, komunikazio-estrategia 
bat eta biztanleria osorako dibulgaziozko gaiak 

sortuaz arriskuaren hautemate egoki bat lortzeko. 

5 66, 73, 74, 76 65  

2 
Arriskuaren kudeaketan sartuta dauden eragile 

guztien arteko koordinazio administratiboa 
hobetzea. 

Egitura administratibo formal egoki bat sortzea, 
administrazioen arteko uholde-arriskuaren 

kudeaketa egokia izan dadin. 
3 61, 62, 79     

3 
Uholde-arriskua egoki kudeatzeko ezagutza 

hobetzea. 

Beharrezkoak diren azterketa eta programa 
informatikoak eguneratu eta ezarri uholde-arriskuari 

buruzko ezagutza hobetzeko 
8 

8, 9, 10, 11, 12, 
13 

26, 48   

4 
Uraldi eta uholde egoeren aurrean dugun 

iragarmena hobetzea. Uholde-arriskua iragartzeko sistema bat garatzea 11 49, 56, 57, 59 
50, 51, 52, 53, 54, 

55, 58 
  

5 
Lurralde-antolamendua eta uholde-

arriskuguneetako esposizioaren kudeaketa 
hobetzea. 

Dagoen araudia ezartzea eta udal mailako 
hirigintzaren plangintza-dokumentuak mailaka 

eguneratzea 
6 1,2,3,4,80,81     

6 

Uholde-arriskuguneetako giza osasunerako, 
jarduera ekonomikoetarako, kultura ondarerako 

eta ingurumenerako arriskugarritasuna 
murrizteari esker, ahal den neurrian, arriskua 

apaltzea.  

Kontserbaziorako, mantentzerako eta babeserako 
jarduera lanak garatzea UAHE zehatzetan uholde-

arriskugarritasuna murrizteko, arroko plan 
hidrologikoko ingurumenaren helburuetan aurretik 

ezarritakoarekin bateragarria bada, eta dauden 
urtegien kudeaketa hobetzea 

11 36, 37, 41, 47 
27, 28, 42, 43, 44, 

45, 46, 
  

7 
Uholde-arriskuguneetan kokatuta dauden 

elementuen erresilientzia hobetzea eta 
kalteberatasuna gutxitzea. 

Prestakuntza-programen bidez idatzitako gidaliburu 
teknikoak ezartzea   

3 5,6 7   

8 

Ur-masen egoera ona hobetzen edo mantentzen 
laguntzea, haien baldintza hidromorfologikoak 
hobetuz, ur-masak egoera onean edo potentzial 

onean egon daitezen. 

Ibaiak lehengoratzeko lanak edo jarduerak 
garatzea, ur masen egoera hobetzea ahalbidetzen 

duten urari eusteko neurri naturalak eta uholde-
arriskugarritasuna murriztea UAHE zehatzetan 

17 14, 15, 23, 24, 25 
16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 31, 32, 33, 

34, 35 
  

9 
Uholde-gertaeren kudeaketa egokia erraztea eta 

normaltasuna ahalik eta gehien arintzea. 
Plangintza-tresnak eta jarduketa-protokoloak 

ezartzea uholde-gertaeretan eta ondoren. 
12 60, 77   

63, 64, 67, 68, 
69, 70, 71, 72, 

75, 78 

(*) Helburu bat baino gehiagori aplika daitezkeen adierazleak badaude ere, helburuen betetzea modu argienean eta zuzenenean adierazten dutenak hautatu dira 
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13.3 Adierazleen zerrenda 

 
UAKP hau jarraitzeko hautatu diren 76 adierazleen informazioa jarraian agertzen da, 
informatzen duen neurriaren esparruaren arabera (nazionala, autonomikoa, demarkaziokoa 
eta UAHEarena) eta adierazlea aplikatzen den arriskua kudeatzeko fasearen arabera 
(prebentzioa, babesa, prestakuntza eta lehengoratzea), hurrengo kolore-kodeari jarraituz:  
 

PREBENTZIOA 

BABESA 

PRESTAKUNTZA 

LEHENGORATZEA 
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13.3.1 Estatuaren esparruko adierazleak 

Neurria / Jarduera 
Adierazlea
ren kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazlea

ren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa 
(2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

13.01.01 - Lurralde-antolamendua: uholde-arriskuguneetako lurzoruaren erabileren mugak, lurraldea urbanizatu ezinekotzat jotzeko erabiltzen diren irizpideak eta uholde-arriskuguneetan 
kokatzen diren eraikinei eskatzen zaizkien eraikitze irizpideak 

JPHEaren arau-aplikazio 
garatua, ULTBren 25.4 
artikuluaren hirigintza-

txostenak igortuaz 

1 

Arroko erakundeek 25.4 
artikuluari jarraituz igorri 

dituzten hirigintza-txostenen 
kopurua 

Urtekoa A 
Arroko erakundeek 25.4 

artikuluari jarraituz igorri dituzten 
hirigintza-txostenen kopurua 

KKH - URA   Ez dagokio Ez dagokio 

Itsaso eta lehorraren arteko 
jabari publikoaren mugatzea. 

Erabileraren mugak: 
baimenak eta emakidak. 

Kostaldeen Araudi 
Orokorraren 222. eta 227. 

artikuluetan aurreikusten diren 
plangintza-txostenak 

2 

222. eta 227. artikuluei 
jarraituz kostaldeko 

agintaritzek igorri dituzten 
hirigintza-txostenen kopurua 

Urtekoa A 

222. eta 227. artikuluei jarraituz 
kostaldeko agintaritzek igorri 
dituzten hirigintza-txostenen 

kopurua 

KIZN   Ez dagokio Ez dagokio 

13.03.01 - Etxebizitzetan, eraikin publikoetan, sareetan eta abar uholdeen ondorio kaltegarriak gutxitze aldera uholde-arriskuguneetan kokatuta dauden elementuak egokitzeko, eta beharrezkoa 
bada, birkokatzeko, neurriak 

Uholde-arriskura egokitzeko 
berariazko programak 

garatzea identifikatutako 
sektore nagusietan 

7 
Uholde-arriskura egokitzeko 

urteko inbestimendua 
Urtekoa B 

Uholde-arriskura egokitzeko 
urteko inbestimendua (milioi 

eurotan) demarkazioan; 
diagnostikoetan, proiektuak 

idaztean, lanak gauzatzean eta 
demarkazioaren esparruko 

egokitze-programa zehatzen 
dirulaguntzetan inbestitu denaren 

batura barne. 

UZN 

Babes zibila 
(estatuarena eta 
autonomikoa)-

OECC-AKP 

0,06 - 

13.04.01 Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko ezagutza hobetzeko azterketak egitea: emarien maiztasun legeak, klima-aldaketaren eragina, uholde-arriskuen eredugintza eta ebaluazioa, 
lotutako kartografia eta abar, eta plangintza-zikloaren lan guztien berrikuspena (UAAE, ARUAM eta UAKP) 

I+G+b taldearen mantentzea 8 
Uholdeei buruzko I+G+b 

intereseko taldean dagoen 
erakunde kopurua. 

Zikloko 
metatua 

A 

Uholdeei buruzko I+G+b talde 
espainiarrean esku hartzea duten 

instituzio, erakunde, 
administrazio, ikerketa-zentro eta 

enpresen kopurua. 

UZN   56 - 
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Neurria / Jarduera 
Adierazlea
ren kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazlea

ren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa 
(2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

Uraldien maiztasun eta 
magnitudeak zenbatesteko 

eskuragarri dauden azterketak 
hobetzea  

9 
Uholdeen magnitudea eta 

maiztasuna zehazteko 
azterketen egoera 

Zikloko 
metatua 

A 

Egin behar diren azterketen 
burutze-egoeraren adierazle 
kualitatiboa (nazio mailan): 

Hasiera emateko zain, 
Kontratatzen, Abian, Burututa. 

KKH - URA - 
UZN - CEDEX 

- Abian Burututa 

10 
Uholde-arriskuguneen 

kartografia duen ibaibide km 
kopurua 

Zikloko 
metatua 

A 

Ibaietatik eratorritako uholde-
arriskuguneen kartografiaren km 

kopurua, T 500 urterako eta 
demarkazioaren barruan 

URA - KKH 
Babes zibila 

(estatuarena eta 
autonomikoa) 

1605,5 Ez dagokio 

Uholdeetan klima-aldaketak 
duen eraginari buruzko 
ebaluazioak hobetzea 

11 
Ibaien uholdeetan klima-
aldaketak duen eraginari 

buruzko azterketen egoera 

Zikloko 
metatua 

A 

Egin behar diren azterketen 
burutze-egoeraren adierazle 
kualitatiboa (nazio mailan): 

Hasiera emateko zain, 
Kontratatzen, Abian, Burututa. 

UZN-CEDEX 
CSIC - IGME - 
AEMET -URA - 

KKH 
Abian Burututa 

Kostaldeko uholdeen 
arriskugarritasunari, 
kalteberatasunari eta 

arriskuari buruzko mapak eta 
azterlanak egitea. 

Klima-aldaketari buruzko 
ezagutza hobetzea. 

Prestakuntza-, trebakuntza-, 
eta ikerketa-jarduerak 

Kostaldeko lerroaren urruneko 
jarraipena. 

12 

Kostaldeko kilometro kopurua, 
uholde-arriskugarritasuna 

duten eremuen 
kartografiarekin 

Zikloko 
metatua 

A 

Demarkazioan uholde-
arriskugarritasuna duten 

kostaldeko eremuen kartografiako 
km kopurua, T500 errepikatze-

denborarako 

KIZN – URA - 
KKH 

Babes Zibila 
(Estatu mailan 
eta Erkidego 

mailan) 

43 Ez dagokio 

13 
Klima-aldaketak kostaldeko 
uholdeetan dituen ondorioei 
buruzko azterlanen egoera 

Zikloko 
metatua 

A 

Adierazle kualitatiboa (maila 
nazionalean), egin diren 

azterlanen gauzatze-egoera 
erakusten duena: Hasiera 

emateko zain, Kontratatzen, 
Abian, Burututa. 

KIZN – URA - 
KKH 

Babes Zibila 
(Estatu mailan 
eta Erkidego 

mailan) 

Abian Burututa 

13.04.03 – Itsasertza kontserbatzeko eta irisgarritasuna hobetzeko programak 

 
Itsasertza kontserbatzeko eta 

mantentzeko programa 
gauzatzea 

24 
Itsasertza mantentzeko eta 

kontserbatzeko urteko 
inbertsioa 

Urtekoa A 

Urteko inbertsioa (milioi eurotan) 
itsasertza mantentzeko eta 
kontserbatzeko (obra txikiak 
kostaldearen egoera ona eta 

ILJParen erabilera egokia 
lortzeko) 

KIZN  0,42 Ez dagokio 
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Neurria / Jarduera 
Adierazlea
ren kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazlea

ren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa 
(2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

25 

Itsasertza mantentzeko eta 
kontserbatzeko eta 

irisgarritasuna hobetzeko 
urteko jarduketen kopurua 

Urtekoa A 

Kostaldea kontserbatzeko eta 
mantentzeko espediente baten 
esparruan (kostaldearen egoera 

ona eta ILJParen erabilera egokia 
lortzeko obra txikiak) exekutatzen 
den memoria balioetsi bakoitza 

jarduketa gisa hartuko da. 

KIZN - 3 - 

 

Neurriak / Jarduerak 
Adierazlea
ren kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazlea

ren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa 
(2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

14.01.01 - Arroko neurriak: Basoen lehengoratze hidrologikoa eta nekazaritzaren antolamendu hidrologikoak, urari modu naturalean eusteko neurriak barne 

Arroko lurzoruen 
kontserbazioaren jardunbide 
egokien gidaliburua idaztea 

26 

Lurzoruen kontserbaziorako 
eta basoen lehengoratze 

hidrologikorako jardunbide 
egokien gidaliburuaren 
gauzatzearen egoera 

Urtekoa B 

Gidaliburuaren burutze-egoeraren 
adierazle kualitatiboa (nazio 

mailan): Hasiera emateko zain, 
Kontratatzen, Abian, Burututa. 
“Burututzat” hartuko da behin 

argitaratu eta gero. 

UZN - 
Biodibertsitatear
en, Basoen eta 
Desertifikazioar

en ZN 

  
Hasiera 
emateko 

zain  
Burututa 

14.03.02 - Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten guneetan esku hartze fisikoa dakarten neurri estrukturalak (bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar) 

Uholdeen aurkako luzetarako 
defentsa-lanak kudeatzeko, 

kontserbatzeko eta 
mantentzeko jardunbide 

egokien gidaliburu bat idaztea 

48 

Uholdeen aurkako luzetarako 
defentsa-lanak kudeatzeko, 

kontserbatzeko eta 
mantentzeko jardunbide 
egokien gidaliburuaren 

egitearen egoera. 

Zikloko 
metatua 

B 

Gidaliburuaren burutze-egoeraren 
adierazle kualitatiboa (nazio 

mailan): Hasiera emateko zain, 
Kontratatzen, Abian, Burututa. 
“Burututzat” hartuko da behin 
trantsizio Ekologikorako eta 
Erronka Demografikorako 
Ministerioaren webgunean 

argitaratu eta gero. 

URA - KKH- 
UZN 

  
Hasiera 
emateko 

zain  
Burututa 
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlea
ren kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazlea

ren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa 
(2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

15.01.01 - Alerta meteorologikoko sistemak ezarri edo hobetzeko neurriak, itsas-ekaitzak neurtzeko eta iragartzeko sistemak barne 

Informazio-trukea 49  
Burutu diren kurtso, mintegi, 

hitzaldi eta bestelako 
heziketa-jardueren kopurua 

Urtekoa A 

Nazio mailako alderdi 
meteorologikoei buruz burutu 

diren kurtso, mintegi, hitzaldi eta 
bestelako heziketa-jardueren 

kopurua 

AEMET  0 12 

Abisua emateko parametro 
berriak sartzea Meteoalerta 

Planean 
50 Meteoalerta Planaren bertsioa 

Zikloko 
metatua 

B 

Urtean indarrean dagoen 
Meteoalerta Planaren bertsioa 

(24, 48 eta 72 orduko prezipitazio 
iraunkorren iragarpen 

kuantitatiboaren abisu berrien 
ezarpena adierazten du). 

AEMET  7 9 

Behaketa meteorologikoko 
sarea hobetzea 

51 
Dualtasun polarrean 

oinarritzen diren uneko C 
bandako radar-sarearen % 

Zikloko 
metatua 

B 
Dualtasun polarrean oinarritzen 
diren uneko C bandako radar-

sarearen % nazio mailan 
AEMET  0 

% 93 
(Euskadikoa 

ez da 
dualtasun 
polarrera 

eguneratuko) 

52 
C bandako radar berrien 

kopurua 
Zikloko 
metatua 

B 
C bandako radar berrien kopurua, 

nazio mailan 
AEMET  0 4 

53 
Instalatutako X bandako 

radarren kopurua 
Zikloko 
metatua 

B 
Instalatutako X bandako radarren 

kopurua, nazio mailan 
AEMET  0 8 

54 
Estazio meteorologikoen 

kopurua radarrak denbora 
errealean kalibratzeko 

Zikloko 
metatua 

B 
Estazio meteorologikoen kopurua 

radarrak denbora errealean 
kalibratzeko, nazio mailan 

AEMET  0 200 

55 
Radar-sarearen operazio-
zentroaren ezarpenaren 

egoera 

Zikloko 
metatua 

B 

Radar-sarearen operazio-
zentroaren ezarpenaren adierazle 

kualitatiboa: Hasiera emateko 
zain, Kontratatzen, Abian, 

Ezarrita. 

AEMET  
Hasiera 
emateko 

zain 
Ezarrita 

15.01.02 - Neurtzeko sistemak eta abisu hidrologikokoak ezarri edo hobetzeko neurriak 

Uraldi egoeren abisuen eta 
komunikazio-protokoloen 

sistemak ezartzea eta 
hobetzea. 

58 
Abisu hidrologikoko atalaseak 

dituzten neurri-puntuen 
kopurua. 

Zikloko 
metatua 

B 
Abisu hidrologikoko atalaseak 

dituzten neurri-puntuen kopurua 
UZN - URA - 

KKH 
  53 - 
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlea
ren kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazlea

ren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa 
(2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

Alerta-sistema Nazionalean 
integratutako informazio 

hidrologikoaren sistema bat 
ezartzea. 

60 
Informazio hidrologikoko atari 

nazionalaren ezarpenaren 
egoera. 

Zikloko 
metatua 

A 

Informazio hidrologikoko atari 
nazionalaren ezarpenaren egoera 

erakusten duen adierazle 
kualitatiboa: Hasiera emateko 

zain, Kontratatzen, Abian, 
Ezarrita. 

UZN - URA - 
KKH 

BZLZN 
Hasiera 
emateko 

zain  
Ezarrita 

15.02.01 - Babes zibileko Planekin koordinatuta uholdeen larrialdiei erantzuteko plangintza instituzionala ezarri edo hobetzeko neurriak 

Alerta-sare Nazionala (RAN) 
ezartzea:  Alerta hidrologikoak 

58 
Abisu hidrologikoko atalaseak 

dituzten neurri-puntuen 
kopurua. 

Zikloko 
metatua 

B 

(“Uraldi egoeren abisuen eta 
komunikazio-protokoloen 

sistemak ezartzea” neurrian 
ezarritakoaren berdina da) 

UZN - URA - 
KKH 

  53 - 

Informazio Sare Nazionala 
ezartzea 

63 

Uholde-arriskuaren aurreko 
babes zibileko planaren 

larrialdi-fasea aktibatu den 
aldi kopurua 

Zikloko 
metatua 

C 

Uholde-arriskuaren aurreko 
babes zibileko planaren larrialdi-

fasea aktibatu den aldi 
kopuruaren batura 

(demarkazioaren esparruan)  

BZ - Estatukoa 
eta autonomikoa 

URA - KKH- 
UZN 

Ez 
dagokio  

Ez dagokio  

64 
“Garrantzitsutzat” jo diren 

gertakarien kopurua 
Urtekoa C 

“Garrantzitsutzat” jo diren 
gertakarien urteko kopurua, 
Babes zibileko agintaritzek 

ezarritako irizpideen arabera. 

BZ - Estatukoa 
eta autonomikoa 

URA - KKH- 
UZN 

Ez 
dagokio  

Ez dagokio  

15.03.01 - Biztanleriaren, gizarte-eragileen eta ekonomia eragileen uholde-arriskuaren pertzepzioa eta autobabes estrategiena handitze aldera uholdeetarako prestakuntzan jendearen 
kontzientzia landu edo hobetzeko neurriak 

Uholde-arriskua 
komunikatzeko estrategia 

sortzea. 
65 

Uholde-arriskua 
komunikatzeko estrategia 

nazionalaren gauzatzearen 
egoera 

Zikloko 
metatua 

B 

Estrategiaren gauzatzearen 
egoera erakusten duen adierazle 

kualitatiboa: Hasiera emateko 
zain, Kontratatzen, Abian, 

Burututa 

BZLZN-UZN   Abian Burututa 

Jardunaldiak eta dibulgazio- 
nahiz heziketa-jarduerak 

prestatzea 
66 

Biztanleria uholde-arriskuari 
buruz kontzientziatzen esku 

hartzea izan duten 
administrazio eta gizarte-

eragile guztien prestakuntza 
kanpaina eta jardunaldi 

kopurua 

Urtekoa A 

Demarkazioaren esparruan (edo 
esparru nazionalean edo 

autonomikoan, demarkazioa 
barne hartzen badu) burutu den 
jardunaldi, kanpaina, bilera edo 

bestelako jarduera kopurua, 
helburuen artean biztanleria 

uholde-arriskuari buruz 
kontzientziatzeko dibulgazioa edo 

prestatzea badago 

URA - KKH- 
BZLZN - UZN 

  2 3 
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021)

Xede-balioa 
(2027) 

16.01.02 Uraldiaren eta/edo kostaldeko ekaitzaren ondorengo lehengoratze-faseko Babes zibileko jarduerak 

Babes zibilak uholdeak eta 
gero lehengoratzeko ematen 

dituen laguntzak ED 

69 
Laguntza-eskaeren txosten 

izapidetuen kopurua 
Urtekoa C 

477/2007 EDak aldatutako 
307/2005 EDaren esparruko 
laguntza-eskaera kopurua 

BZLZN   Ez dagokio Ez dagokio 

70 
Uholdeen laguntzen 
balioespena guztira 

Urtekoa C 
Uholdeen laguntzen balioespena 

guztira 
BZLZN   Ez dagokio Ez dagokio 

16.03.01 - Pertsona eta ondasunen uholde aseguruen sustapena, nekazaritza aseguruena barne 

Estaldura eta aseguruen 
sustapena eta hobekuntza 

aseguru arruntaren esparruan 

73 
Asegurudunen asebetetasun 

mailaren bilakaera 
Urtekoa A 

AKPak egindako uholde gertaldi 
bakoitzerako asegurudunen 

asebetetasun mailari buruzko 
inkesten emaitzak (0tik 10era). 

Urteko balioa (nazio mailan) 
kalkulatzeko, urtean jazotako 
gertaera bakoitzari esleitutako 
balioen batez bestekoa aterako 

da 

AKP   8,22 10 

74 
Ohiz kanpoko arriskuetan 
aseguratutako kapitalen 

bilakaera 
Urtekoa A 

Ondasunetan aseguratutako 
kapitalaren kopurua eta hobarien 
galera Espainia osoan (bizitza-
aseguruak izan ezik), AKPren 

arabera Mila milioi eurotan 
emandako datua. 

AKP   6136,35 Ez dagokio  

75 
Uholde bakoitzeko 

ordaindutako urteko 
ezbeharren bilakaera. 

Urtekoa C 

Demarkazioan uholdeek 
gauzatutako ondasun materialen 
kalte-ordainak (milioi eurotan), 

AKParen aldetik. AKPak 
emandako datuetatik eratorritako 

probintzia-datuak oinarri duen 
datuaren kalkulua, 

demarkazioaren arabera. 

AKP   2,8 Ez dagokio  

Estaldura eta aseguruen 
sustapena eta hobekuntza 
nekazaritza aseguruaren 

esparruan 

76 
Probintzia-mailan nekazaritza 
aseguruen polizen kopuruak 

izan duen bilakaera. 
Urtekoa A 

Probintzia-esparruan 
izenpetutako polizen kopurua 

(Neurketa ENESAk ekitaldiaren 
nekazaritza aseguruaren 

kontratazioaren datuei buruz 
eman dituen probintzia-datuen 

araberakoa da) 

ENESA   1208 Ez dagokio  
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021)

Xede-balioa 
(2027) 

77 

ENESAk nekazaritza 
aseguruak sinatzeko 

emandako diru-laguntzen 
urteko zenbatekoa. 

Urtekoa A 
ENESAk ordaindutako diru-

laguntzen zenbatekoa (Espainia 
osoan) 

ENESA   238,69 Ez dagokio  

78 

Nekazaritza aseguruen 
sistemaren barruan 

asegurudunei uholdeen 
ondorioz ordaindutako kalte-
ordainen urteko zenbatekoa. 

Urtekoa C 

Demarkazio hidrografikoaren 
esparruan gertatutako uholdeen 

ondorioz nekazariek eta 
abeltzaintzek pairatu dituzten 

kalteen kalte-ordainak (ENESAK 
emandako probintzia-datuetatik 

eratorritako kontaketa) 

ENESA   0,12 Ez dagokio  
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13.3.2 Autonomia-erkidego mailako adierazleak 

Neurriak / Jarduerak 
Adierazlea
ren kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazlea

ren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa 
(2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

13.01.01 - Lurralde-antolamendua: uholde-arriskugunearen lurzoru erabileren mugak, lurraldea urbanizatu ezinekotzat jotzeko erabiltzen diren irizpideak eta uholde-arriskuguneetan kokatzen 
diren eraikinei eskatzen zaizkien eraikitze-irizpideak 

Hirigintza-txostenak idaztea, 
Babes zibilaren araudiaren 

arabera 
3 

Babes zibilak bere araudiari 
jarraituta igorritako hirigintza-

txostenen kopurua 
Urtekoa A   

BZ 
autonomikoa 

  Ez dagokio Ez dagokio 

Lurraldearen antolamenduari 
eta hirigintzari buruzko araudi 
autonomikoa Estatuko Jabari 

Publiko Hidraulikoaren 
Erregelamendura egokitzea 

80 

Lurraldearen antolamenduari 
eta hirigintzari buruzko 

Nafarroako Foru Erkidegoko 
araudi autonomikoa Estatuko 
Jabari Publiko Hidraulikoaren 

Erregelamendura 
egokitzearen egoera 

Zikloko 
metatua 

A 

Adierazle kualitatiboa (Nafarroako 
Foru Erkidegoa), lurraldearen 
antolamenduari eta hirigintzari 
buruzko araudi autonomikoa 

Estatuko Jabari Publiko 
Hidraulikoaren Araudiari nola 

egokitzen zaion erakusten duena: 
Hasiera emateko zain, 

Kontratatzen, Abian, Burututa. 

Nafarroako 
Foru 

Erkidegoa 
 

Hasiera 
emateko 

zain 
Burututa 

 

Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021)

Xede-balioa 
(2027) 

15.02.01 - Babes zibileko Planekin koordinatuta uholdeen larrialdiei erantzuteko plangintza instituzionala ezarri edo hobetzeko neurriak 

Babes zibileko Planak 
eguneratzea UAKPekin 

koordinatuta 
61 

UAKPren edukiaren arabera 
eguneratuta dauden 

demarkazio hidrografikoaren 
esparruko Babes zibileko 

Planen % 

Zikloko 
metatua 

A 

Indarrean dauden UAKPen 
arabera eguneratutako uholde-

arriskuaren aurreko plan 
autonomiko berezien % (kontuan 

hartzen diren AAEE bakarrak 
biztanleria DHaren esparruan 

dutenak dira). 

Babes zibil 
autonomikoa  

  
66 

(EH eta NA) 
100 

Uholde-arriskua duten udalen 
jarduera-planak sortzea edo 

eguneratzea 
62 

Jarduera plan bat izateko 
beharkizuna duten udalak eta 

plan hori sortuta edo 
berrikusita daukaten tokiko 

jarduera-planen % 

Zikloko 
metatua 

A 

Udal mailako jarduera plan bat 
izateko beharkizuna duten eta 

plana sortuta eta/edo berrikusita 
daukaten udalen % 

Babes zibil 
autonomikoa  

LAEMZ eta 
eraginpeko 

udalak 
- 100 
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021)

Xede-balioa 
(2027) 

16.01.02 Uraldiaren eta/edo kostaldeko ekaitzaren ondorengo lehengoratze-faseko Babes zibileko jarduerak 

Pertsonen eta ondasunen 
kalteen datuak biltzea 

71 

Gertatutako gertakarien 
eraginpeko pertsona kopurua 

(ebakuatuak, higitutakoak, 
zaurituak, hildakoak, ...) 

Urtekoa C 

Gertatutako gertakarien 
eraginpeko pertsona kopurua 

(ebakuatuak, higitutakoak, 
zaurituak, hildakoak, ...) 

BZ - 
Estatukoa eta 
autonomikoa 

  Ez dagokio  Ez dagokio  

72 

Gertakari garrantzitsuen 
kopuruari dagokionez 

idatzitako ebaluazio-txostenen 
% 

Urtekoa C 

Eraginpeko pertsona kopurua 
barne duten gertakari 

garrantzitsuen kopuruari 
dagokionez idatzitako ebaluazio-

txostenen % 

BZ - 
Estatukoa eta 
autonomikoa 

  Ez dagokio  Ez dagokio  

 

13.3.3 Demarkazioaren esparruko adierazleak 

Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-balioa 
(2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

13.04.02 – Ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko programa 

Ibaibideak kontserbatzeko, 
mantentzeko eta hobetzeko 

programa burutzea 
 

14 
Urteko jarduera jasotzen duen 

ibaibide km kopurua 
Urtekoa A 

Mantentzeko eta kontserbatzeko 
jarduerak (burututako jarduerak) 

jaso dituzten ibaibide-tarteen 
luzeraren batura. 

URA - KKH - 
UZN 

  123 Ez dagokio 

15 
Ibaibideak mantendu eta 
kontserbatzeko urteko 

inbestimendua. 
Urtekoa A 

Ibaibideak mantendu eta 
kontserbatzeko urteko 

inbestimendua (milioi eurotan). 

URA - KKH - 
UZN 

  4,02 Ez dagokio 

16 
Kendu diren zeharkako 

barrera kopurua 
Urtekoa A 

Kendu diren barrera (presatxoak, 
presak) kopurua, bai ibaibideak 

kontserbatzeko, bai ibaiak 
lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  0 19 

17 
Arrainen migraziorako 

egokitutako barrera kopurua 
Urtekoa A 

Arrainentzat pasagune erabilgarria 
duen edo iragangarria izateko 

beheratuta dagoen barrera 
kopurua (presatxoa, presa), bai 
ibaibideak kontserbatzeko, bai 

ibaiak lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  14 - 

18 

Zeharkako barrerak 
egokitu/kendu direlako 
konektatutako ibai km 

kopurua 

Urtekoa A 

Oztopo eraitsitik/iragankortutik 
ibaian gora hurrengo oztopora 
neurtutako ibai-tarte konektatu 

guztien luzeren batura; ibaiadarrak 
zenbatu barik, UEZaren ur masak 

URA - KKH- 
UZN 

  0 - 
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-balioa 
(2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

ez badira. Helburu nagusia 
ibaibideak kontserbatzea eta 

lehengoratzea. 

19 
Luzetarako defentsak kendu 

diren km kopurua 
Urtekoa A 

Kendu diren lubeta motako 
(hormak edo dikeak ere bai) 

luzetarako defentsarako egituren 
luzeren batura. Ibaiertz bakoitzean 
banaka neurtuko da, bai ibaibideak 

kontserbatzeko, bai ibaiak 
lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  0 - 

20 
Luzetarako babesen 

atzeraemanguneen km 
kopurua 

Urtekoa A 

Hasieran zuten kokapenatik 
atzeratu diren lubeta motako 

luzetarako defentsarako egituren 
luzeren batura. Ibaiertz bakoitzean 
banaka neurtuko da, bai ibaibideak 

kontserbatzeko bai ibaiak 
lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  0 - 

21 
Antzinako ibaibideen trazatu 
berreskuratuen km kopurua 

Urtekoa A 

Egin diren ekintzei esker berriro 
funtzionalak diren antzinako 

ibaibideen, beso itsuen, meandro 
deskonektatuen eta bestelakoen 

luzeren batura, bai ibaibideak 
kontserbatzeko bai ibaiak 

lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  0 0,3 

22 
Ur-bazterreko landaredia 
hobetu den ibaibide km 

kopurua 
Urtekoa A 

Ur-bazterreko landaredia hobetu 
den ibai tarteen luzeren batura, bai 

ibaibideak kontserbatzeko bai 
ibaiak lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  13 - 

Ibaibideak kontserbatu, 
mantendu eta hobetzeko 
jarduerak ebaluatu eta 

jarraitzea 

23 
Balioztatutako urteko jarduera 

kopurua 
Urtekoa A 

Demarkazioan urtean 
balioztatutako jardueren batura. 

Ibaibideak mantentzeko eta 
kontserbatzeko lan-txosten baten 

esparruan gauzatzen den 
balioztatutako memoria bakoitza 

“jardueratzat” hartuko da. 

OOCC-UZN   3 3 
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021)

Xede-balioa 
(2027) 

14.01.01 - Arroko neurriak: Basoen lehengoratze hidrologikoa eta nekazaritzaren antolamendu hidrologikoak, urari modu naturalean eusteko neurriak barne 

Nekazaritzaren eta basoen 
lehengoratze hidrologikorako 

proiektuak garatzea 

27 

Urtean nekazaritza eta 
basoak hidrologikoki 

lehengoratzeko hasi den 
proiektu kopurua, erakunde 

arduradunaren arabera 

Urtekoa B 

Administrazioen multzoak 
hasitako basoen lehengoratze 

hidrologikoko proiektuen 
(basoberritzeak, basoen 
tratamenduak, larreak 

ezartzea/mantentzea, lurzorua 
kontserbatzeko lanak eta abar) 

guztizko kopurua demarkazioaren 
esparruan. 

AAEE   65 - 

28 
Nekazaritza eta basoak 

hidrologikoki lehengoratzeko 
urteko inbestimendua 

Urtekoa B 

Administrazioen multzoak 
hasitako basoen lehengoratze 

hidrologikoko proiektuen 
(basoberritzeak, basoen 
tratamenduak, larreak 

ezartzea/mantentzea, lurzorua 
kontserbatzeko lanak eta abar) 

urteko inbestimendua (milioi 
eurotan) demarkazioaren 

esparruan. 

AAEE   0 0 

14.02.01 - Erregimen hidrologikoan eragin garrantzitsua duten urtegien ustiapena kudeatzeko arauak 

Presen ustiapen-arauak 
onartzea eta segurtasun-arau 
tekniko berrietara egokitzea 

36 
Ustiapen-arauak onartuta 
dituzten estatuko presa 

handien ehunekoa. 

Zikloko 
metatua 

A 

Demarkazioan ustiapen-arauak 
onartuta dituzten estatuko presa 
handien kopurua / Demarkazioan 
dauden estatuko presa handien 

guztizko kopurua. 

URA - KKH- 
UZN 

  % 80 % 100 

37 
Ustiapen-arauak onartuta 

dituzten emakidadun presa 
handien ehunekoa. 

Zikloko 
metatua 

A 

Demarkazioan ustiapen-arauak 
onartuta dituzten emakidadun 

presa handien kopurua / 
Demarkazioan dauden estatuko 
presa handien guztizko kopurua. 

URA - KKH- 
UZN 

  % 80 % 100 

14.03.01 - Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: errepideak, burdinbideak 
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021)

Xede-balioa 
(2027) 

Lehentasuna duten zeharkako 
drainatze-lanen inbentario bat 

sortzea eta mantentzea 
41 

Uholde-arrisku handia duten 
zeharkako drainatze-obren 

inbentarioan sartutako ZDOen 
kopurua. 

Zikloko 
metatua 

A 

Drainatze eskaseko eta, 
horregatik, uholde-arrisku handiko 

gisa identifikatutako ZDO 
kopurua. 

URA - KKH- 
UZN 

  26 - 

 

14.03.02 - Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten guneetan esku hartze fisikoa dakarten neurri estrukturalak (bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar) 

Uholdeen aurkako defentsa-
lanen inbentarioa sortzea eta 

mantentzea 
47 

Plan hau indarrean dagoen 
epean metatutako eta 

uholdeen aurkako defentsa-
lanen inbentarioan bereizitako 

eta gehitutako lubeta eta 
dikeen kilometroen kopurua. 

Zikloko 
metatua 

A 

Demarkazioaren esparruan 
bereizi diren lubeta, dike, harresi 
eta bestelako defentsa-lanen km-

en guztizko batura. Mota edo 
dikea bereizitzat hartzen da bere 

ezaugarri fisikoak zehaztu, 
funtzionaltasuna aztertu eta 
titularra identifikatu eta gero. 

URA - KKH- 
UZN 

  - - 

 

Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021)

Xede-balioa 
(2027) 

15.01.02 - Neurtzeko sistemak eta alerta hidrologikokoak ezarri edo hobetzeko neurriak 

Informazio hidrologikoaren 
kontrol-sare bateratuen 
eboluzio teknologiko eta 

funtzionala 

56 
Sisteman eskura dauden 

neurtzeko eta kontrolatzeko 
puntu kopurua. 

Zikloko 
metatua 

A 
Emarien neurri- eta kontrol-

puntuen (eskuzko kontrola eta 
automatikoa) kopuruaren batura. 

UZN - URA - 
KKH 

  145 - 

57 

Sarea integratzeko, 
ustiatzeko, teknologikoki 

bilakatzeko eta mantentzeko 
urteko inbestimendua. 

Urtekoa A 

Emarien neurri- eta kontrol-
puntuen (eskuzko kontrola eta 

automatikoa) sarea mantendu eta 
hobetzeko urteko inbestimendua 

(milioi eurotan). 

UZN - URA - 
KKH 

  0,46 0,51 

Sistemaren ustiapenerako 
erabakitzen laguntzeko 
sistema garatzea eta 

hobetzea 

59 
Erabakitzen laguntzeko 
sistemaren ezarpenaren 

egoera. 

Zikloko 
metatua 

A 

ELSen ezarpenaren egoera 
erakusten duen adierazle 

kualitatiboa: Hasiera emateko 
zain, Kontratatzen, Ezartzeko 

prozesuan, Eguneratzen, Ezarrita. 

UZN - URA - 
KKH 

  Ezarrita  Ezarrita  
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021)

Xede-balioa 
(2027) 

16.01.01 - Eragindako azpiegiturak konpontzea, oinarrizko osasun- eta ingurumen-azpiegiturak barne 

JPHan uholdeen ostean 
gertatzen diren kalteak 

konpontzeko lanak burutzea 
67 

Erakunde arduradun 
bakoitzak uholde baten 

ostean lehengoratze 
jardueratan inbestitu duen 

urteko aurrekontua. 

Urtekoa C 

Administrazio guztiek urtean 
gertatu diren uholde-gertakarien 

lehengoratze jardueratan inbestitu 
dutenaren batura (milioi eurotan) 

UZN - URA - 
KKH 

  Ez dagokio Ez dagokio 

16.03.02 - Uholde gertaerak kudeatzetik ikasitakoen ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa 

Demarkazioko gertaera 
garrantzitsuenen azterketa-

txostena sortzea 
79 

Idatzi diren ikasitakoen 
txostenen %. 

Urtekoa A 

Gertakari garrantzitsuenei 
dagokionez demarkazioaren 

esparruan garrantzitsua izan den 
uholde baten ostean ikasitakoen 

azterketa- eta ebaluazio-
txostenen %. 

BZ - 
Estatukoa eta 
autonomikoa 

URA - KKH- 
UZN 

Ez dagokio Ez dagokio 

Ikasitakoak zabaltzeko 
jardunaldi teknikoak 

antolatzea 
66 

Biztanleria uholde-arriskuari 
buruz kontzientziatzen esku 

hartzea izan duten 
administrazio eta gizarte-

eragile guztien prestakuntza 
kanpaina eta jardunaldi 

kopurua 

Urtekoa A 

Demarkazioaren esparruan (edo 
esparru nazionalean edo 

autonomikoan, demarkazioa 
barne hartzen badu) burutu den 
jardunaldi, kanpaina, bilera edo 

bestelako jarduera kopurua, 
helburuen artean biztanleria 

uholde-arriskuari buruz 
kontzientziatzeko dibulgazioa edo 

prestatzea badago. 

BZ - 
Estatukoa eta 
autonomikoa 

URA - KKH- 
UZN 

2 3 
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13.3.4 UAHEen esparruko adierazleak 

Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

13.01.02 - Hirigintza: plangintza urbanistikoa egokitzeko aurreikusitako neurriak 

JPHaren eta uholde-
arriskuguneen kartografia 

sartzea hirigintza-
antolakuntzaren tresnetan 

4 

Uholde-arriskugarritasunaren 
kartografia bere hirigintza-
antolakuntzaren tresnetan 

sartzen duten udalen kopurua 

Zikloko 
metatua 

A 

Uholde-arriskugarritasunaren 
kartografia bere hirigintza-

antolakuntzaren tresnetan sartzen 
duten udalen kopurua 

Udalak (EAE 
eta Gaztela 
eta Leon) 

  -  - 

Lurralde- eta hirigintza-
antolamenduko tresnetan 

uholde-arriskua duten 
eremuen kartografia sartzea 

eta uholde-arriskuaren arloan 
indarrean dagoen araudira 

egokitzea 

81 

Uholde-arriskuaren 
kartografia hirigintza-

antolamenduko tresnetan 
sartu eta uholde-arriskuaren 

arloan indarrean dagoen 
araudira egokitzen duten 

Nafarroako Foru Erkidegoko 
UAHEetako udalerrian 

kopurua 

Zikloko 
metatua 

A 

Uholde-arriskuaren kartografia 
hirigintza-antolamenduko 

tresnetan sartu eta uholde-
arriskuaren arloan indarrean 

dagoen araudira egokitzen duten 
Nafarroako Foru Erkidegoko 

UAHEetako udalerrien kopurua 

Udalak 
(Nafarroa) 

Nafarroako 
Foru Erkidegoa 

eta KKH 
2 6 

13.03.01 - Etxebizitzetan, eraikin publikoetan, sareetan eta abar uholdeen ondorio kaltegarriak gutxitze aldera uholde-arriskuguneetan kokatuta dauden elementuak egokitzeko, eta 
beharrezkoa bada, birkokatzeko, neurriak 

Instalazioak uholde-arriskura 
egokitzea 

5 
Diagnostikatutako instalazio 

kopurua 
Urtekoa A 

Demarkazioaren esparruan 
egokitzapen-proposamena 

burutzeko beraien egoeraren eta 
uholde-arriskuaren diagnostiko 

bat jaso duten instalazioen 
kopurua. 

Titularrak   Idazten - 

6 
Uholde-arriskura egokitutako 

instalazio kopurua 
Urtekoa A 

Demarkazioaren esparruan 
egokitze-neurriak jasan dituzten 
instalazio kopurua (egokitze-lan 

burutu eta amaituak dituzten 
instalazioak). 

Titularrak    0 - 
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

14.01.02 - Ibaibideko eta uholde-lautadetako neurriak: Ibaien lehengoratzea, urari modu naturalean eusteko eta ur-bazterrak basoberritzeko neurriak barne, eta kostaldeko ingurumena 
lehengoratzea, uholde-arriskuguneetan sistema naturalak lehengora daitezen fluxuaren abiadura moteltzeko eta ura biltegiratzeko. 

Ibaiak lehengoratzeko lan 
zehatzak gauzatzea 

(identifikatu beharreko 
berariazko jarduera kopurua 

administrazio hidrauliko 
bakoitzeko) 

31 
Urtero idazten diren ibaiak 
lehengoratzeko proiektu 

kopurua. 
Urtekoa B 

UAHEetan uholde-arriskua 
murrizteko eta ur masen egoera 
hobetzeko helburuarekin idazten 

diren ibaiak lehengoratzeko 
proiektu kopurua. 

URA - KKH- 
UZN 

  1 - 

32 
Urtero ibaiak lehengoratzeko 

jarduerak jasaten dituen 
ibaibide km kopurua. 

Urtekoa B 

UAHEetan uholde-arriskua 
murrizteko eta ur masen egoera 

hobetzeko lehengoratze jarduerak 
(abian edo burutuak) izan dituzten 

ibaibidearen tarteen luzeraren 
batura. 

URA - KKH- 
UZN 

  1 - 

33 
Ibaiak lehengoratzeko urteko 

inbestimendua. 
Urtekoa B 

Demarkazioaren ibaietako 
lehengoratzearen urteko 

inbestimendua (milioi eurotan), 
proiektuak idaztea eta lanak 

gauzatzea, jarraitzea eta 
balioztatzea barne. 

URA - KKH- 
UZN 

  3 - 

16 
Kendu diren zeharkako 

barrera kopurua 
Urtekoa B 

Kendu diren barrera (presatxoak, 
presak) kopurua, bai ibaibideak 

kontserbatzeko bai ibaiak 
lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  0 19 

17 
Arrainen migraziorako 

egokitutako barrera kopurua 
Urtekoa B 

Arrainentzat pasagune 
erabilgarria duen edo iragangarria 

izateko beheratuta dagoen 
barrera kopurua (presatxoa, 

presa), bai ibaibideak 
kontserbatzeko bai ibaiak 

lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  14 - 

18 

Zeharkako barrerak 
egokitu/kendu direlako 
konektatutako ibai km 

kopurua 

Urtekoa B 

Oztopo eraitsitik/iragankortutik 
ibaian gora neurtutako hurrengo 

oztopora neurtutako ibai-tarte 
konektatu guztien luzeren batura; 

ibaiadarrak zenbatu barik, 
UEZaren ur masak ez badira, bai 

ibaibideak kontserbatzeko bai 
ibaiak lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  0 - 

19 
Luzetarako defentsak kendu 

diren km kopurua 
Urtekoa B 

Kendu diren lubeta motako 
(hormak edo dikeak ere bai) 

luzetarako defentsarako egituren 
luzeren batura. Ibaiertz 

bakoitzean banaka neurtuko da, 

URA - KKH- 
UZN 

  0 - 
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

bai ibaibideak kontserbatzeko bai 
ibaiak lehengoratzeko 

20 
Luzetarako babesen 

atzeraemanguneen km 
kopurua 

Urtekoa B 

Hasieran zuten kokapenatik 
atzeratu diren lubeta motako 

luzetarako defentsarako egituren 
luzeren batura. Ibaiertz 

bakoitzean banaka neurtuko da, 
bai ibaibideak kontserbatzeko bai 

ibaiak lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  0 - 

21 
Antzinako ibaibideen trazatu 
berreskuratuen km kopurua 

Urtekoa B 

Egin diren ekintzei esker berriro 
funtzionalak diren antzinako 

ibaibideen, beso itsuen, meandro 
deskonektatuen eta bestelakoen 

luzeren batura, bai ibaibideak 
kontserbatzeko bai ibaiak 

lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  0 0,3 

22 
Ur-bazterreko landaredia 
hobetu den km kopurua 

Urtekoa B 

Ur-bazterreko landaredia hobetu 
den ibai tarteen luzeren batura, 

bai ibaibideak kontserbatzeko, bai 
ibaiak lehengoratzeko 

URA - KKH- 
UZN 

  13 - 

Kostaldeko zerrenda babestea 
eta lehengoratzea, eta klima-

aldaketara egokitzea 
 

34 
Urtero leheneratu beharreko 

kostako kilometroak 
Urtekoa B 

Uholde-arriskua murrizteko eta ur-
masen egoera hobetzeko 

UAHEetan leheneratze-jarduketak 
(egiteko edo amaitzen ari direnak) 
egin diren kosta tarteen luzeraren 

batura 

KIZN  0 - 

35 
Kostaldeko zerrenda 
leheneratzeko urteko 

inbertsioa 
Urtekoa B 

Demarkazioko kostaldea 
leheneratzeko urteko inbertsioa 

(milioi eurotan), proiektuak 
idaztea, obrak gauzatzea eta 

obren jarraipen eta ebaluazioa 
barne 

KIZN  1,33 - 

14.03.01 - Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: errepideak, burdinbideak 

Titularrek azpiegiturak 
egokitzea 

42 

Titularrek urtean burutu 
dituzten zeharkako 

drainatzea hobetzeko lanen 
kopurua 

Urtekoa B 

Demarkazioko titularren multzoak 
urtean amaitu dituen zeharkako 

drainatzea hobetzeko lan 
kopuruaren batura. 

Titularrak   Ez dagokio Ez dagokio 

43 
Zeharkako drainatzea 

hobetzeko lanen urteko 
inbestimendua guztira M€ 

Urtekoa B 
Demarkazioko titularren multzoak 
urtean amaitu dituen zeharkako 

drainatzea hobetzeko lanen 
Titularrak   Ez dagokio Ez dagokio 
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Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021) 

Xede-balioa 
(2027) 

urteko inbestimenduaren batura 
(milioi eurotan). 

14.03.02 - Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten guneetan esku hartze fisikoa dakarten neurri estrukturalak (bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar) 

Defentsa-lanak eraikitzearen 
kostu-onura eta 

bideragarritasun azterketak 
(berariazko jarduera bat 
defentsa-lan bakoitzeko) 

44 

Uraren Zuzendaritza 
Nagusiak baliozkotu dituen 

uholdeen aurkako luzetarako 
babes-lanen kostu-onuraren 

azterketa kopurua. 

Zikloko 
metatua 

B 
Administrazio arduradunek 

gauzatutako, aztertutako eta 
onartutako azterketa kopurua 

URA - KKH- 
UZN 

  2 3 

Babes-lanak (luzetarakoak) 
gauzatzea uraldien aurka 

(berariazko jarduera bat kostu-
onuraren eta 

bideragarritasunaren 
azterketa mesedegarriak 

dituen babes-lan bakoitzeko) 

45 

Urteko inbestimendua 
zerbitzuak kontratazeko 

uholdeen aurkako luzetarako 
babes-lanen proiektuak 

idazteko. 

Urtekoa B 

Inbestimendua milioi eurotan. 
Kontratua egiazkotzat hartzen da 

esleitze-iragarkia Estatuko 
Aldizkari Ofizialean behin 
argitaratu eta gero, edo 

Administrazioaren berariazko 
baliabide propio bati proiektua 
agintzen zaion Ebazpenaren 

datatik aurrera. 

URA - KKH- 
UZN 

  - - 

46 
Urteko inbestimendua 

uholdeen aurkako luzetarako 
babes-lanak burutzeko. 

Urtekoa B 

Inbestimendua milioi eurotan. 
Dagokion analisiaren urtean 
zehar jaulkitako ziurtagirien 

guztizko zenbatekoa kontuan 
hartzen da. 

URA - KKH- 
UZN 

  15,29 44,95 

 

Neurriak / Jarduerak 
Adierazlear
en kodea 

Adierazlea Izaera 
Adierazle

aren 
tipologia 

Deskribapena 
Agintaritza 
arduraduna 

Agintaritza 
laguntzailea 

Sorburu-
balioa (2021)

Xede-balioa 
(2027) 

16.01.01 – Kaltetutako azpiegiturak konpontzea, oinarrizko osasun- eta ingurumen-azpiegiturak barne 

Kostaldeko frontea 
birgaitzeko, azpiegiturak 

konpontzeko eta kostaldeko 
obrak egiteko plangintza 

68 

Leheneratze-jarduketetan 
inbertitutako urteko 

aurrekontua, organo eskudun 
bakoitzak uholde-gertakari 

bat izan ondoren 

Urtekoa C 
Egindako jarduketetan 

inbertitutako aurrekontua 
KIZN   Ez dagokio Ez dagokio 
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13.4 Laburpen-taulak 

Jarraian laburpen-taula multzo bat aurkezten da, lurralde-eremuen araberako eta 
demarkazioaren UAHEaren arriskua kudeatzeko fasearen araberako adierazle kopurua 
duena. 
 

Adierazlearen esparrua 
Adierazle 
kopurua 

% 

Estatuarena 34 %45 

Autonomikoa 6 %8 

Demarkazioarena 14 %18 

UAHEarena 22 %29 

Guztira 76 % 100 

 

 
 

Arriskua kudeatzeko 
fasea 

Adierazle 
kopurua 

% 

Prebentziorako 19 %25 

Babeserako 26 %34 

Prestakuntzarako 17 %22 

Lehengoratzeko 14 %18 

Guztira 76 % 100 
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13.5 Planaren ezarpenari jarraipena egiteko metodologia 

Planaren jarraipen jarduerak garatzeko, maila ezberdinak ezarriko dira. Alde batetik, 
estatuaren esparruko neurrien jarraipena eta jarraipenaren koordinazio orokorra Uholde 
Zuzentarauaren ezarpena koordinatuko duen Espainiako Lantaldearen barruan garatuko dira. 
Bestetik, autonomia-erkidego mailan, demarkazio mailan edo UAHE mailan garatzen 
direnean, neurri horiek jarraipena izango dute Agintari Eskumendunen Batzordearen 
esparruan (Demarkazioko erkidego arteko arroen esparruan) edo Uraren Euskal Agentziako 
Erabiltzaile Batzarrean, Euskadiren barne arroen kasuan. Halaber, neurri horiek betetzeko 
kasu bakoitzean izenpetzen diren hitzarmenen Jarraipen Batzordeen bidez ere egingo zaie 
jarraipena. 

Bileren maiztasuna, dagokion taldeak ezarriko du. Horrela, hitzarmenen Jarraipen Batzordeen 
eta Espainiako Lantaldearen kasuan, gutxienez sei hilabetean behin bilduko dira. Agintari 
Eskumendunen Batzordeari eta Uraren Euskal Agentziako Erabiltzaile Batzarrari dagokienez, 
gutxienez urtean behin eta birritan bilduko dira, hurrenez hurren.  

Azkenik, neurriak betetzeari buruzko informazioa erakunde eta administrazio askoren artean 
banatuta dagoenez, lehenik eta behin lan esparru komun bat ezarri beharko da, besteak beste, 
informazioaren zirkuitua zehaztuko duena eta arduradunak, datuen transmisio maiztasuna, 
formatuak, txostenen edukia eta abar erabakiko dituena. Gai espezifikoei buruzko lantaldeak 
sortu ahal izango dira, Planaren martxa ikusita egoki irizten bazaio. 


