
EGITEN EDO LIZITATZEN

Lana Urtea Enpresa Xedea Egoera Esteka

Nerbioi-Ibaizabal ibaia 

bideratzeko proiektua, 3. 

fasea: Bengoetxe-

Plazakoetxe tartea (Bizkaia)

2018

UTE VIUDA DE 

SAINZ 

/TECIMASA

Bideratzen lan honen bitartez Nerbioi eta 

Ibaizabal ibaien funtzio hidraulikoa eta 

hustukera ahalmena hobetu nahi dira, modu 

errepikakorrean aldian-aldian uholdeak 

pairatu dituen eremu batean. Lan hau 

Nerbioi-Ibaizabalen bideratzen lanen 3. 

Fasea da, Bengoetxeko presa txikitik 

Torrezabaleko zubiraino ibaian behera.

Egiten

http://www.uragentzia.euskadi.e

us/u81-

000351/eu/contenidos/informaci

on/obras_ibaizabal/eu_def/index

.shtml

Laudioko hirigunea Nerbioi 

ibaiaren uholdeetatik 

babesteko proiektua  (Araba 

/ Álava)

2022 OPAKUA

Proiektu honen xedea da Nerbioi ibaiaren 

uholdeen aurkako defentsa egitea Laudioko 

(Araba) hirigunetik igarotzean. Proiektuaren 

jarduera-eremua Nerbioi ibaiaren zati bat 

da, Kurajoko pasabidearen eta Altzarrate 

zubiaren artean, Laudioko hirigunearen 

barruan.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.

eus/informazioa/informazio-

publikoa-laudioko-hirigunea-

nerbioi-ibaiaren-uholdeetatik-

babesteko-proiektua/webura00-

contents/eu/
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Lana Urtea Enpresa Xedea Egoera Esteka

Hegoaldeko ibaien 

hitzarmena: Gasteizko udal-

barrutian Batan eta Zapardiel 

ibaien uholdeen kontrako 

defentsa egiteko proiektua

2010

UTE 

CAMPEZO/AGUA

DO CABEZUDO

Proiektu honek 130.551 m3-ko edukiera 

duen ijezketa-putzu bat diseinatzea, Batan 

eta Zapardiel ibaietan ura biltzeko obrak 

egitea eta putzuan biltegiratutako emaria Ali 

ibairantz bideratzeko eroanbideak egitea 

aurreikusten du. Jarduketa honen helburua 

da ibai horiek Gasteizen duten uholde-

arriskua murriztea, gaur egun Krispiñako 

HUAra iristen den karga murriztea eta ibilgu 

horien ingurunea naturalizatu eta hobetze

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.

eus/u81-

000351/eu/contenidos/informaci

on/2020_obra_batan_zapardiel/

eu_def/index.shtml

Urumea ibaiaren uholdeen 

aurkako proiektua Akarregi-

Ergobia tartean

2018
MOYUA / 

JAIZUBIA

Proiektu honen xedea da Ibaiondotik 

(Akarregiko meandrotik ibaian gora) 

Ergobiako zubira doan tartean Urumea 

ibaiaren uholdeetatik babesteko obrak 

egikaritzea. Lanok Ergobiako zubiaren 

ahalmen hidraulikoa hobetzera datoz, 

azpiegitura honetatik ibaian gora zein 

behera plataforma bat sortuz uholdeetako 

urak ezker ertzera bideratzeko zubiaren 

hirugarren begira. Plataforma hau ibaian 

behera 210 metrora handituko da.

Egiten

http://www.uragentzia.euskadi.e

us/urumea-ibaiaren-uholdeen-

aurkako-proiektua-akarregi-

ergobia-tartean/u81-

0003771/eu/

Ajangiz-eko hondakin-uren 

ponpatze estazioa eta 

hodibiltzaileak eraikitzeko 

proiektua

2021

UTE 

BYCAM/AQUAM

BIENTE

Proiektuaren xedea da Ajangizko ponpaketa-

estazioa, udalerriko industria- eta hiri-isuriak 

biltzen dituzten kolektoreak eta Gernikako 

saneamendu-sarerainoko bultzada-hodia 

zehaztea, eraikuntza-proiektuaren mailan.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.

eus/ajangiz-eko-hondakin-uren-

ponpatze-estazioa-eta-

hodibiltzaileak-eraikitzeko-

proiektua/webura00-

contents/eu/
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Lana Urtea Enpresa Xedea Egoera Esteka

Usurbilgo Aginaga auzoaren 

saneamenduaren proiektu 

berritua

2021 MOYUA

Egungo saneamendu-sarearen 

funtzionamendua eta, batez ere, haren 

izaera unitarioa kontuan hartuta, 

planteatutako irtenbidea da egungo sareak 

ahalik eta gehien bereiztea, kolektore 

orokorrean sartu aurretik. Horrela, proiektu 

honetan bigarren mailako kolektoreak 

planteatzen dira Txiñorta Izagirre-1, Izagirre-

2, Oroitzapena eta Mayozen. Ez dira 

bereizgarriak, baina nabarmen murrizten 

dute kolektore orokorrerako euri-uraren 

ekarpena.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.

eus/usurbilgo-aginaga-auzoaren-

saneamenduaren-proiektu-

berritua/webura00-contents/eu/

Abadiñoko Trañapadura 

industrialdera sartzeko 

zubiaren egokitze-lanen 

proiektua.

2022 GAIMAZ

N-634 errepidetik Abadiñoko (Bizkaia) 

Trañapadura industrialdera sartzeko zubia 

eraikitzeko obrak. Zubi berriak sekzio 

nahikorik ez duen zubi bat ordezten du, 

20,20 m-ko argia izango du, eta bateragarria 

izango da Sarria ibaiari, hura egokitzen 

denean, emango zaion ibilgu-zabalerarekin, 

inguruan uholde-arriskua murrizteko, haren 

sekzioa zabalduz.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.

eus/abadinoko-tranapadura-

industrialdera-sartzeko-zubiaren-

egokitze-lanen-

proiektua/webura00-

contents/eu/

Laudioko San Juan 

errekastoaren egokitze 

hidraulikoa eta eremuko 

ingurumena hobetzeko 

proiektua (Araba)

2022 BYCAM

Proiektuaren helburua jarduketa global bat 

diseinatzea da, San Juan errekaren funtzio 

hidraulikoa eta husteko ahalmena 

hobetzeko eta uholdeek eragindako kalteak 

saihesteko.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.

eus/laudioko-san-juan-

errekastoaren-egokitze-

hidraulikoa-eta-eremuko-

ingurumena-hobetzeko-

proiektua/webura00-

contents/eu/
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Lana Urtea Enpresa Xedea Egoera Esteka

Saneamendu-sarea hobetu 

eta zabaltzeko proiektua. 

Lagran (araba)

2022 MURIAS

Proiektu honetan bi lan-eremu biltzen dira: 

Lehenengoa da hondakin-urak biltzeko 

kolektore bat edukitzea, Lagrango etxeko 

hondakin-ur guztiak biltzeko. Bigarrena, 

berriz, herrigunearen barruko kaleetan euri-

urak biltzeko kolektoreak egiteari buruzkoa 

da, hondakin-urak eta euri-urak biltzeko 

sistema bereizgarri bat lortzeko eta, horrela, 

eraiki beharreko HUAren funtzionamendua 

optimizatzeko.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.

eus/lagrango-saneamendu-sarea-

hobetzeko-eta-handitzeko-

proiektua/webura00-

contents/eu/

Lagrango hondakin uren 

araztegi berria egiteko 

proiektua

2022 ONAINDIA

Proiektu honek hondakin urak arazteko 

estazio berri bat (HUA) eraikitzeko behar 

diren obrak zehazten eta justifikatzen ditu, 

fitoarazketa bertikaleko sistemaren bidez.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.

eus/lagrango-hondakin-uren-

araztegi-berria-egiteko-

proiektua/webura00-

contents/eu/

Galindo ibaiaren ibaiertzak 

lehengoratzeko proiektua, 

Barakaldoko Gorostiza 

auzoan

2022 INTXAUSTI

Proiektu honen xedea da porlanak 

estalitako ertzak lehengoratzeko, porlana 

kendua, ibilgua naturalizatu eta ibaiertzeko 

landaredia berreskuratzea.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.

eus/galindo-ibaiaren-ibaiertzak-

lehengoratzeko-proiektua-

barakaldoko-gorostiza-

auzoan/webura00-contents/eu/ 

Ermuko udalerriko 

saneamenduaren eraikuntza-

proiektua: zubiaurre-

erdiguneko kolektorea eta 

Gipuzkoa etorbidea

2022 MURIAS

Proiektu honen helburua da Ermuko 

Gipuzkoa etorbidean ibaira egiten diren 

isurketak biltzea eta Deba Beheko 

kolektorearekin lotzea, hondakin-urak 

Elgoibarko Apraizko HUAra bideratzeko.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.

eus/ermuko-udalerriko-

saneamenduaren-eraikuntza-

proiektua-zubiaurre-erdiguneko-

kolektorea-eta-gipuzkoa-

etorbidea/webura00-

contents/eu/
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Lana Urtea Enpresa Xedea Egoera Esteka

Bilboko Portuko 

saneamendu lanak. I. fasea. 

Santurtziko kaiak eta erdiko 

kai muturra.

2022

VIUDA DE SAINZ-

MARIEZCURREN

A

Proeiktu honek honako lan hauek zehaztea 

su xede: Bilboko Portuko saneamendu 

lanak. I. fasea. Santurtziko kaiak eta erdiko 

kai muturra

Lizitazioan

https://uragentzia.euskadi.eus/bi

lboko-portuko-saneamendu-

lanak-i-fasea-santurtziko-kaiak-

eta-erdiko-kai-muturra-jarduketa-

europar-batasunak-finantzatuko-

du-next-genaration-eu-

berreskutze-eraldaketa-eta-

erresilientzia-planaren-

bitartez/webura00-contents/eu/

Bilboko Portuko 

saneamendu lanak. II. fasea. 

Kaiaren hedapena

2022

Proiektu honen xedea da Bilboko portuan 

saneamendu-sistema bat ezartzeko eta 

portuko hodi biltzailearekin lotzeko behar 

diren azpiegitura hidraulikoen definizioa. 

Lizitazioan

https://uragentzia.euskadi.eus/bi

lboko-portuko-saneamendu-

lanak-ii-fasea-santurtziko-kaiak-

eta-erdiko-kai-

muturra/webura00-contents/eu/

Laudioko hirigunea Nerbioi 

ibaiaren uholdeetatik 

babesteko proiektua  

2022 OPAKUA

Proiektu honen xedea da Nerbioi ibaiaren 

uholdeen aurkako defentsa egitea Laudioko 

(Araba) hirigunetik igarotzean. Proiektuaren 

jarduera-eremua Nerbioi ibaiaren zati bat 

da, Kurajoko pasabidearen eta Altzarrate 

zubiaren artean, Laudioko hirigunearen 

barruan.

Lizitazioan

https://uragentzia.euskadi.eus/in

formazioa/informazio-publikoa-

laudioko-hirigunea-nerbioi-

ibaiaren-uholdeetatik-babesteko-

proiektua/webura00-

contents/eu/

Moreda (Araba) 

saneamendu-sistemaren eta 

hondakin-uren araztegiaren 

proiektua

2022 MURIAS-JOCAProiektu honek xede du Arabako Moredako udalerriko hondakin urak bildu eta arazteko lanak zehaztea.Egiten

https://uragentzia.euskadi.eus/m

oreda-araba-saneamendu-

sistemaren-eta-hondakin-uren-

araztegiaren-

proiektua/webura00-

contents/eu/
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Lana Urtea Enpresa Xedea Egoera Esteka

Beasaingo udalerrian Oria 

ibaiaren arroan uholdeak 

prebenitzeko proiektua,

2022

MOYUA-

JAIZUBIA-

IPARRAGIRRE

Proiektu honek Beasaingo Jose Miguel 

Iturrioz eta Ezkiaga kaleen inguruan uholde-

arriskua murrizteko egin beharreko 

jarduketak zehazten ditu.

Egiten

https://uragentzia.euskadi.eus/or

ia-ibaiaren-arroan-uholdeei-aurre-

hartzeko-proiektua-beasaingo-

udalerrian/webura00-

contents/eu/

Gatikako garai auzoan izenik 

gabeko erreka 

naturalizatzeko proiektua 

(Bizkaia)

2022 EULEN

Proiektu honen helburua da erreka-

tartearen estaldura kentzea, oraingo 

kanalizazioa eta irekitako ubideak aire 

zabaleko ubide batez ordezkatuz, emari-

uholde handietarako edukiera duen 

sekzioarekin.

Egiten

https://uragentzia.euskadi.eus/g

atikako-garai-auzoan-izenik-

gabeko-erreka-naturalizatzeko-

proiektua-bizkaia/webura00-

contents/eu/

Arabako Arraia-Maeztuko 

Korresen erdigunea 

zeharkatzen duen 

errekastoaren lehengoratze-

proiektua.

2022 ONAINDIA

Proiektu honen helburua da Arabako Arraia-

Maeztuko Korresen erdigunea zeharkatzen 

duen errekastoaren lehengoratze-lanak 

zehaztea.

Egiten

https://uragentzia.euskadi.eus/ar

abako-arraia-maeztuko-korresen-

erdigunea-zeharkatzen-duen-

errekastoaren-lehengoratze-

proiektua/webura00-

contents/eu/

Adunako ibarrean Oria 

ibaiaren ingurumen-

egokitzapena eta 

egokitzapen hidraulikoa 

egiteko proiektua

2018 /

Proiektuaren xedea da Adunako ibarrean 

zenbait jarduketa definitzea, Oria ibaiaren 

ingurumen-hobekuntza eta hobekuntza 

hidraulikoa lortzeko proiektuaren helburu 

den tartean. Horrela, T=100 urteko 

emarientzako dagoen uholde-arriskua 

murriztea lortzen da eremu horretan.

Proiektua prest

http://www.uragentzia.euskadi.e

us/u81-

000351/eu/contenidos/informaci

on/2018_obra_aduna/eu_def/in

dex.shtml
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Lana Urtea Enpresa Xedea Egoera Esteka

Vitoria-Gasteizko udalerrian 

Forondako aireportua Zalla 

ibaiaren uholdeetatik 

babesteko Proiektua.

2016 /

Proiektu honek xede du lur-muino bat 

egitea Forondako aireportua Zaia ibaiaren 

100 eta 500 urteko errepikatze-denborako 

URAldietatik babesteko. Horrela aireportuko 

eremuaren segurtasuna bermatuko da, gaur 

egun oso babes gutxi baitauka uholdeen 

aurrean.

Proiektua prest

http://www.uragentzia.euskadi.e

us/informazioa/informazio-

publikoa-vitoria-gasteizko-

forondako-aireportua-zaia-

ibaiaren-uholdeetatik-babesteko-

proiektua/u81-000351/eu/


