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Mundaka itsasadarreko 

ezkerraldeko kolektore 

nagusia, Sukarrieta eta 

Lamiarango HUAren arteko 

zatiaren proiektu 2. Xehatua

2016

UTE: C. ADOLFO 

SOBRINO, SA - 

BYCAM SERV., 

SA - GAIMAZ 

INFRAESTR., SA - 

INBISA CONSTR. 

(BYCO), SA

Lan-hitzarmenak aurreikusten dituen lanon 

artean honakoak daude: Mundakako 

itsasadarreko ezkerreko ertzeko kolektore 

nagusiaren atal desberdinak eraikitzea. 

Zehazki, Gernika-Lumo eta Busturia arteko 

tartea (Murueta auzoko hondakin-URAk 

biltzeko bigarren mailako kolektore eta hodi 

biltzaile batzuk barne), Muxika Gernika tartea 

eta Sukarrietatik Lamiarango HuArainoko 

tartean ponpaketarako azpiegitURA egitea 

barne.

16.004.195,64 € 24 hilabete Egiten
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/o

brak/sukarrieta/u81-000351/eu/

Zalla udalerriko Mimetiz aldea 

Cadagua ibaiaren uholdeetatik 

babesteko proiektua

2017

UTE:GAIMAZ 

INFRAEST. S.A., 

VIuDA DE SAINZ, 

S.A.

Proiektu horrek xede du Zallan Mimetiz aldea 

Cadagua ibaiaren uholdeen aurrean portaera 

hidraulikoa hobetzea maiztasunez gertatzen 

diren uholdeak ekiditzeko.

5.196.007,80 € 18 hilabete Egiten

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/i

nformazio-publikoa-zalla-udalerriko-mimetiz-aldea-

cadagua-ibaiaren-uholdeetatik-babesteko-

proiektua/u81-000351/eu/

Sondika udalerrian, Industrias 

Alba-tik Sangronizeko zubia 

bitartean Asua ibaia 

bideratzeko proiektua

2016 /

Asua ibaiaren funtzio hidraulikoa eta ezker 

ertzean dauden euste-hormen sistema 

hobetzea, Industrias Alba eta Sangronizeko 

zubia arteko tartean.

2.265.985,54 € 18 hilabete Egiten

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/i

nformazio-publikoa-sondika-udalerrian-industrias-

alba-tik-sangronizeko-zubia-bitartean-asua-ibaia-

bideratzeko-proiektua/u81-000351/eu/

Zarautz udalerria Olaa eta 

Iñurritza errekastoen 

uholdeetatik babesteko eta 

ingurumenta berreskuratzeko 

proiektua

2017 /

Lanok malda gutxi duen zonalde batean 

egingo dira, Olaa errekastoaren ibarrean, 

autopistaren hegoaldean, urteta auzorantza 

doan errepide parean. Olaa errekastoak 

Errotaberri zeharkatzen du, bideratuta eta 

estalita 350 mtan; bertan, industriak eraiki 

dira. Eremu horretatik hurbil, Abendaño 

errekastoarekin bat egiten du, eta Iñurritza 

errekastoa sortzen dUTEn puntURAino.

4.462.005,32 € 20 hilabete Egiten

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/e

rrotaberriko-industria-guneko-urbanizaziorako-

proiektua/u81-000351/eu/

URAREN LANAK
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Mundakako itsasadarreko 

ezkerraldeko kolektore 

nagusia eraikitzeko proiektua, 

Gernika-Busturia tartea

2017

UTE ACCIONA 

AGuAS 

/LEANDRO 

GOMEZ/LOROÑ

O

Lan-hitzarmenak aurreikusten dituen lanon 

artean honakoak daude: Mundakako 

itsasadarreko ezkerreko ertzeko kolektore 

nagusiaren atal desberdinak eraikitzea. 

Zehazki, Gernika-Lumo eta Busturia arteko 

tartea (Murueta auzoko hondakin-URAk 

biltzeko bigarren mailako kolektore eta hodi 

biltzaile batzuk barne), Muxika Gernika tartea 

eta Sukarrietatik Lamiarango HuArainoko 

tartean ponpaketarako azpiegitURA egitea 

barne.

15.174.154,85 € 30 hilabete Egiten
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/o

brak/sukarrieta/u81-000351/eu/

Aguraingo HAE berriaren 

eraikitze-proiektua, lanak 

egikaritzea eta abian jartzeko 

probak

2018 /

Proiektu honen xedea da Aguraingo (Araba).  

Hondakin-Uren Araztegia zehaztu eta 

baloratzea.

6.352.293,17 € 28 hilabete Egiten

http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-

000351/eu/contenidos/informacion/2018_obra_a

gurain/eu_def/index.shtml

Hodi biltzailea jartzeko 

proiektuaren xehakapena, 

Antzuola ibaiak GI-632 

saihesbidearekin bat egiten 

duen eremuan

2013 /

Antzuola ibaiaren arroan 1.312 metroko hodi 

biltzaile bat eraikitzea. Egiten duen bidea bat 

dator, 1.142 metroko luzeran, GI-632 

saihesbidearen tarte batekin. Horren 

aldamenean paralelo doan bidegorriaren 

azpitik igarotzen da hodia.

Gipuzkoako Foru 

Aldundiaren 

lana URAren 

finantzaketareki

n

Egiten
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/o

brak/antzuola/u81-000351/eu/

Sobron-1 zundaketa 

erabiltzeko behar diren 

egokitze lanak, iraupen luzeko 

proba eta hornitzeko 

proiektua

2018 /

Proiektu honen helburua Sobron-1 zundaketa 

egokitzea eta hobetzea da, ustiapena eta 

erabilera bermatzeko.

Lizitazioan

http://www.uragentzia.euskadi.eus/sobron-1-

zundaketa-erabiltzeko-behar-diren-egokitze-lanak-

iraupen-luzeko-proba-eta-hornitzeko-

proiektua/u81-000351/eu/

Legutioko udalerrian 

saneamendu sare bateratua 

hobetzeko proiektua (Araba)

2018 /

Proiektu honen helburua gaur egun 

Urrunagako urtegira doazen ur zikinen bi 

isurketa kentzea da. Horrezgain Zabalain 

penintsulako ur emaria egokitzea 

baimenduko duen ekaitz sistema eraikiko da

Lizitazioan

http://www.uragentzia.euskadi.eus/legutioko-

udalerrian-saneamendu-sare-bateratua-hobetzeko-

proiektua-araba/u81-000351/eu/

Donostiako Martutene auzoa 

Urumea ibaiaren uholdeetatik 

babesteko proiektua (2. fasea)

2017 /

Donostiako Martutene auzoa urumea 

ibaiaren uholdeetatik babesteko proiektuaren 

2. Fase honek helburu du Martuteneko auzoa 

hasi diren bideratze lanekin jarraitzea, 

Martuteneko zubi berritik ibaian behera

Lizitazioan

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/d

onostiako-martutene-auzoa-urumea-ibaiaren-

uholdeetatik-babesteko-proiektua/u81-

000351/eu/

Toloto errekastoren hiri 

barruko tartea egokitzeko 

proiektua

2018 /

Proiektu honen helburua da uholde mordoek 

okupatutako eremua erabat murriztea, batez 

ere, 10 urteko itzulera-epea, Tolotoko 

korronteak duen ahalmen mugak eraginda. 

Horretarako, Toloto ibaiaren aire zabaleko 

kanal berria indusketa aurreikusten da. Kanal 

berri honek korrontearen azken tarte bat 

exekutatzen duen estaldura ordezkatuko du, 

Ibaizabal ibaiaren ondoan. Proiektuak bi zubi 

berrien exekuzioa ere badauka, lehendik 

dauden errepideak igarotzeko.

Proiektua prest

http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-

000351/eu/contenidos/informacion/obra_toloto/e

u_def/index.shtml
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Nerbioi-Ibaizabal ibaia 

bideratzeko proiektua, 3. 

fasea: Bengoetxe-Plazakoetxe 

tartea (Bizkaia)

2018 /

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.

Proiektua prest

http://www.uragentzia.euskadi.eus/u81-

000351/eu/contenidos/informacion/obras_ibaizab

al/eu_def/index.shtml

Zadorra ibaiaren uholdeetatik 

babesteko proiektua. 2. Fasea. 

Abetxuko-gamarra nagusia 

eremua

2018 /

Proiektuaren helburua Gamarrako zubiaren 

beheko bideen kanal baten exekuzioa da, 

drainatze-atala handitzeko. Horrez gain, 

Zadorra ibaiaren ezkerreko ertzean eraikitako 

mote bat da. Horrek bi helburu ditu: 

hidraulikoa, Zadorra ibaiaren 500 urteko 

uholdeen itzulera, ingurumena babestea eta 

ingurumena zaintzea, eragina ezabatuz bai 

errepide bidezko trafikoan akustikoki bai 

ikusgarriak sortzen diren inguru berdeko 

eremuetan.

Lizitazioan

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/i

nformazio-publikoa-zadorra-ibaiaren-uholdeetatik-

babesteko-proiektua-2-fasea-abetxuko-gamarra-

nagusia-eremua/u81-000351/eu/

Laudioko hirigunea Nerbioi 

ibaiaren uholdeetatik 

babesteko proiektua  (Araba / 

Álava)

2016 /

El objeto del presente proyecto es dotar de 

suficiente capacidad hidraulica a la seccion 

del rio Nervion para contener la avenida de 

100 años de periodo de retorno. La solucion 

definida actua sobre una longitud de rio de 

1338 metros, entre la calle Baias y la calle 

Caminos Viejos aproximadamente.

Proiektua prest

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informacion/i

nformacion-publica-proyecto-de-defensa-contra-

inundaciones-del-rio-nervion-a-su-paso-por-el-

casco-urbano-del-municipio-de-llodio-araba-

alava/u81-000351/es/

Hegoaldeko ibaien 

hitzarmena: Gasteizko udal-

barrutian Batan eta Zapardiel 

ibaien uholdeen kontrako 

defentsa egiteko proiektua

2010 /

2009ko abenduaren 17an sinatutako 

hitzarmenak "Eskibel, Torrogiko, Mariturri, 

Ali, Batan, Zapardiel, Olarizu eta Errekaleor 

ibaien hobekuntza hidrologiko eta 

hidraulikorako plana" delakoan jasotako 

proiektuak eta obrak egiteko eta 

finantzatzeko baldintzak zehaztu zituen.

Proiektua prest
http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazioa/o

brak/batan/u81-000351/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.eus/u81-

000351/eu/contenidos/informacion/2018_obra_a

duna/eu_def/index.shtml

Vitoria-Gasteizko udalerrian 

Forondako aireportua Zaia 

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.eus/informazioa/i

nformazio-publikoa-vitoria-gasteizko-forondako-

aireportua-zaia-ibaiaren-uholdeetatik-babesteko-

proiektua/u81-000351/eu/
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