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ERABILITAKO LABURTZAPEN ETA SINBOLOAK
AEMet

Estatuaren Meteorologia Agentzia

UAPGG

Uholde-arrisku potentzial garrantzitsuko gunea

BOE

Estatuaren Aldizkari Ofiziala
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Agintari Eskumendunen Batzordea

EAE

Euskal Autonomia Erkidegoa
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Operazioak Kontrolatzeko Zentroa

AKZ

Arroa Kontrolatzeko Zentroa

HLAEZ

Herri Lanak Aztertu eta Esperimentatzeko Zentroa

KKH

Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoa

UKN

Uraren Kontseilu Nazionala

UHKN

Uholde Historikoen Katalogo Nazionala

LAEMZ

Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko eta Meteorologiako
Zuzendaritza

FA

Foru aldundiak

UZN

Uraren Zuzendaritza Nagusia

HBLZN

Herri Babesaren eta Larrialdien Zuzendaritza Nagusia

KIIZN

Kostaren eta Itsasoaren Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusia

Kantauri EDH

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa

UEZ

Uraren Esparru Zuzentaraua (2000/60/CE Zuzentaraua)

JPHP

Jabari publiko hidrauliko probablearen mugaketa

EJIE

Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea

UAAE

Uholde-arriskuaren atariko ebaluazioa

EUSTAT

Euskal Estatistika Erakundea

IPCC

Klima-aldaketari buruzko Gobernuarteko Taldea

BGL

Batasunaren garrantzizko lekua

MAGRAMA

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa

NWRM

Urari eusteko neurri naturalak

OECC

Klima-aldaketaren Espainiako bulegoa

UAKP

Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana

LAP

Lurraldea Antolatzeko Plana

LPS

Lurralde Plan Sektoriala

903/2010 ED

903/2010 Errege Dekretua, uztailaren 9koa, Uholde Arriskuak Ebaluatu
eta Kudeatzekoa

UNESO

Ur-emaria Neurtzeko Estazioen Sare Ofiziala

EBE

Eremu Babestuen Erregistroa

ELS

Erabakitzen Laguntzeko Sistema

ISA

Informazio Sistema Automatikoa

ELOIS

Espainian Lurzorua Okupatzeko Informazio Sistema

UEKSN

Uholde-arriskuko Eremuen Kartografia Sistema Nazionala
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ULTB

Uren Legearen Testu Bateratua

HBB

Huste biziko bidea

UHATE

EAEko Aurreikuspen eta Alerta Hidrologikoen Sistema

URA

Ur Agentzia

KEB

Kontserbazio eremu berezia

HBBE

Hegaztien babes bereziko eremua

LEE

Lehentasunezko etorriko eremua

KLE

Kalte larrien eremua
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1 Sarrera eta helburuak
Uholdeak dira Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren esparruan historian zehar
kalterik handienak eragin dituzten arrisku naturalak, bai kalte materialak bai giza bizitzaren
galeran. Horrexegatik izan da plangintza hidrologikoaren helburu garrantzitsuenetako bat.
Gaur egun, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko plangintzan erronkarik handiena
uholde-arriskua gutxitzea dela esan daiteke. Demarkazio honetarako oraintsu onartu den
plan hidrologikoak estrukturalak ez diren neurriak (uholde-arrisku mailaren arabera
erabilerak antolatzea, informazio hidrologikoko eta alerta goiztiarreko sistemak, herri
babeseko neurriak eta abar) neurri estrukturalekin ‒azken hauek arriskupean dauden hiri
eremu finkatuetan bakarrik erabiltzen direnak izaki‒ konbinatzean oinarritzen diren politikak
sendotzea ekarri du.
Bereziki nabarmentzekoa da neurri ez estrukturalek jokatu behar duten zeregina, uholdearriskuko lurraldeak oker okupatzea saihestera bideratutako aurrezaintza politikei
lehentasuna eman behar baitzaie. Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoan, 1998 eta
1999an, onartu ziren EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak
(Kantauri aldea eta Mediterraneo aldea), horrela 1997an onartu ziren Euskal Herriko
Lurralde Antolamenduaren Norabideetako xedapen nagusiak beteaz. Horien dekretuetan
argudiatzen zenez, ibai eta erreka ertzen lurralde antolamendu zuzena, Euskal Autonomia
Erkidegoaren (aurrerantzean EAE) antolaketa fisikoan, erronkarik handienetako bat zen;
hori, arlo honekin zerikusi funtsezkoa duten beste agiri biren jaulkipena ahaztu gabe:
Kostaldea Babesteko eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektoriala, alde batetik, eta EAEko
Hezeguneen Lurralde Plan Sektoriala, bestetik.
Konpromiso hori indartuta geratu da oraintsu Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko ibai
eta erreka ertzen LPSaren aldaketa onartu duen azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuari esker,
EAEko uholde-arriskua kudeatzeko funtsezko tresna izango baita. Eskura dugun uholdearriskuko eremuen mugaketa berriarekin eta lehentasunezko etorriko eremua erantsita, LPS
berrian ibaiertzak arautzeko araudia eguneratu eta hobetu egiten da, batez ere egun uholdearriskua duten hiri eremuetan. Osagai hidrologiko-hidraulikoaren arabera hartu den lurralde
antolamendurako irizpide orokorra helburu bitan banatzen da: uholde-arriskuko eremuetan
uholde-arriskuarekiko babestea, eta ibaiertz guztietan eta horien uholde-arriskuko eremuan
lurzoruaren erabilerak arautzea, nahiz uholde-arriskuko eremua jabari publiko hidraulikoaren
polizia eremua baino harago hedatu nahiz ez hedatu.
Helburu bi horiek modu haztatu eta iraunkorrean tratatzeko, LPSak, Kantauri Ekialdeko
Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoarekin bat etorrita, lurzoruak ibai ondoetan
dituen egoera biak bereizten ditu: landa eremuak eta eremu urbanizatuak. Horrela, oro har,
landa eremuetan, ibaibideak eta horien uholde lautadak osorik babesteko estrategiak
aplikatzeak badu zentzua. Hortaz, lurralde antolamenduaren estrategia, kasu horietan,
horien natura eta ekologia kontserbatzera bideratuko da funtsean, eta ondorioz uholdearriskua duten ertzen morfologia babestera, hiri kokapen berriak ibaibideetatik nahikoa
urrunduaz. Bestalde, eremu urbanizatuetan, ordea, egon dauden hiriguneetan uholdeen
aurrean batez ere babesa lortzera bideratutako estrategiak hartzea pentsatu da.
Ildo beretik, Nafarroako Foru Erkidegoak antzeko filosofia hartu du bere lurraldea
antolatzeko planetan (LAP). Konkretuki, maiatzaren 16ko 33/2011 Foru Dekretuz onartutako
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Nafarroa Atlantikoaren Lurraldea Antolatzeko Planean (LAP 2), 23. Artikuluan arrisku
naturalak jasan ditzaketen eremuen mugaketarako irizpideak eta horien erabilera eta babes
araubidea ezartzen ditu, uholde-arriskuak barne. Alde horretatik, arrisku apaleko, ertaineko
eta handiko eremuak mugatzen dira 50, 100 eta 500 urteko itzultze aldiko uraldietarako
espero daitezkeen sakonera eta abiaduren arabera, eta horietako bakoitzean baimendu
daitezkeen erabilerak ezartzen dira.
EAEko LPS bezala, nahiz eta maiatzaren 16ko 44/2011 FDaren 8. artikuluan jasotako
eguneratze prozeduraren mendean, Sustapeneko kontseilariaren azaroaren 10eko 69/2014
Foru Aginduaren bidez, LAP 2aren 1. eguneratzea onartu da, besteak beste; eguneratze
horrek, beste alderdi batzuen artean, uholde-arriskuko eremuen mugaketari buruzkoak
jorratzen ditu, bereziki LAPetan jasotzen diren uholde-arrisku handiko eremuen
mugaketarako irizpideen aldaketa (PN4 eta PN5 eranskinak).
Ikuspegi hori uholde-arriskuak ebaluatu eta kudeatzeari buruzko 2007ko urriaren 23ko
2007/60/CE zuzentarauak bultzatzen eta sostengatzen du. Zuzentarau horrek honelako
arazoak aztertzeko esparru komun bat ezartzen du Europar Erkidegoaren lurraldean, giza
osasunean, ingurumenean, kultura ondarean eta ekonomia jardueran hari loturik dauden
arriskuak arian-arian gutxitze aldera, gizarte babesa, arrazionaltasun ekonomikoa eta
ingurumenaren errespetua abiapuntuko irizpidetzat harturik arazoa egoki kudeatuaz.
Printzipio horiek demarkazio bakoitzaren plan hidrologikoak arautzen dituen Uraren Esparru
Zuzentarauak (aurrerantzean UEZ) ere erabiltzen ditu. Izan ere, 2007/60/CE Zuzentarauan
eta, uholde-arriskuak ebaluatu eta kudeatzeko uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuaren
bitartez, estatuaren ordenamendu juridikora egin den transposizioan, uholde-arriskuaren
lehen kudeaketa planak eta horien bihar-etziko aldaketak arroko plan hidrologikoen
aldaketekin koordinatuta egingo direla eta aldaketa horietan txertatu ahalko direla adierazten
du.
Arriskua gutxitzeko neurri ez estrukturalak eta estrukturalak konbinatzen dituen politika
honen garapen bete-betekoak eta plangintza bien benetako integrazioak bakarrik lortuko
dute, bistan da, Uholdeen Zuzentarauaren helburuak eta UEZaren helburu orokorrak guztiz
bateragarriak izatea eta, gainera, ur masen morfologiaren narriadura geldiaraztea eta ur
masen eta eremu babestuen egoera ona lortzea.
2007/60/CE Zuzentarauaren aplikazio prozesuari eta estatuaren ordenamendu juridikora
ekartzeko transposizioari dagokienez, uholde-arriskuaren azterketa eta kudeaketa tresna
multzo bat ezartzen du legediak, demarkazio hidrografiko edo kudeaketa unitate
bakoitzerako ekintza hauek jasotzen dituena, ondoren zehazten den egutegiarekin:
a) Uholde-arriskuaren atariko ebaluazioa (aurrerantzean UAAE) eta uholde-arrisku
potentzial garrantzitsuko guneen (aurrerantzean UAPGG) identifikazioa:
Uholde historikoei, uholde-arriskuko eremuez aurretik dauden azterketei, klima
aldaketaren eraginari, herri babeseko planei, lurzoruaren egungo okupazioari eta
uholdeen aurrean dauden babes azpiegiturei buruz eskura dagoen informazioaren
azterketan oinarriturik uholde-arrisku garrantzitsua duten eremuak zehaztea dakar. Gero,
arriskuaren zehaztapen sinplifikatura daramaten metodologiak garatzen dira, abiapuntu
hartuta bai historiako gertakarien iraunkortasuna eta ondorioak bai lurraldearen
arriskugarritasun mailaren (uholde-arriskua) eta lurraldearen kalteberatasunaren (kalte
potentzialak) konbinazioa. Azkenik, “garrantzitsu” kontzeptua definitzen duten atalaseak
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ezartzen dira, definizio hori aplikatuaz uholde-arrisku potentzial garrantzitsuko guneak
hautatze aldera.
Uholdeen Zuzentarauak eskatu bezala, UAAE eta UAPGGen identifikazioa 2011ko
abenduan amaitu da, aurrerago zehazten den kronologiaren arabera.
b) Arriskugarritasun mapak eta uholde-arriskuaren mapak:
Aurreko fasean hautatutako uholde-arrisku potentzial garrantzitsuko guneetarako
(UAPGG), arriskugarritasun mapak eta uholde-arriskuaren mapak egiten dira, xehetasun
nahikoarekin uholdearen hedapena eta neurria (sakonera eta abiadura) marrazten
dutenak eta biztanleengan, jarduera ekonomikoetan eta ingurumenean hari lotutako kalte
potentzialak adierazten dituztenak, hori guztia 903/2010 Errege Dekretuak ezartzen duen
probabilitate egoeretarako: probabilitate handia, 10 urteko itzultze aldiko uraldia
identifikatzen denean; probabilitate ertaina, 100 urteko edo gehiagoko itzultze aldiko
uraldia identifikatzen denean, edo probabilitate apala edo muturreko gertakarien egoera,
500 urteko itzultze aldiko uraldiei lotua.
Uholdeen Zuzentarauak eskatzen duen bezala, arriskugarritasun eta arrisku mapak
2013ko abenduan amaitu dira, aurrerago zehazten den kronologiaren arabera.
c) Uholde-arriskua kudeatzeko planak:
Uholde-arriskua kudeatzeko planak (aurrerantzean UAKP) identifikatutako UAPGGen
esparrurako egiten dira, eta herri administrazio guztiek eta gizarteak era koordinatuan
joka dezaten lortzea du helburu, uholde-arriskuak gutxitzeko eta uholdeen ondorio
kaltegarriak murrizteko, begiz jotako helburua erdieste aldera administrazioetako
bakoitzak bere eskumenen esparruan aplikatu behar dituen neurri programetan
oinarrituta, elkartasuna, administrazioen arteko koordinazio eta lankidetza eta
ingurumenaren errespetua printzipiotzat hartuta.
Uholdeen Europar Zuzentarauak UAKPak 2015eko abenduan amaituta egon behar
dutela eskatzen du.

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

Nazioartean, UNESCOk argitaratutako agirian, “Flood Risk Management: A Strategic
Approach. 2013”, uholde-arriskuaren kudeaketaren funtsezko bederatzi erregela jasotzen
dira. Hauek dira:
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.
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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.
Europan, uholde-arriskua kudeatzeko planak eta plan hidrologikoak arroaren kudeaketa
integratu baten elementuak dira, eta horregatik da garrantzitsua hurrenez hurren Uholdeen
Zuzentarauak eta Uraren Esparru Zuzentarauak (UEZ) gidatzen dituzten prozesu bien arteko
koordinazioa. Koordinatu behar hori bai xedapen bietan bai nazioarteko hainbat forotan
onartutako zenbait agiri eta gomendiotan jasota dago.
Lehen fase biak amaitu direnez (UAAE eta mapak), hemen aurkezten den Uholde Arriskua
Kudeatzeko Plana eginaz, 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.
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1.1 Helburua
UAKP honen helburu nagusia uholdeek giza osasunean, ingurumenean, kultura ondarean,
jarduera ekonomikoan eta azpiegituretan izaten dituzten ondorio txarrak murriztera
bideratutako jarduera multzo bat hurrenkeraz eta lehentasunez ordenatuta Kantauri
Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan (Kantauri EDH) definitu eta justifikatzea da,
horretarako printzipio hauek kontuan hartuta:








Elkartasuna: babes neurriek ez dute eragin negatiborik izan behar beste demarkazio
hidrologikoetan edo demarkazio hidrologikoaren alde ez espainiarrean, beste estatu
batzuekin partekatuta ditugun arro hidrografikoen kasuan, ez bada neurri hori
koordinatu eta alderdi interesdunen artean konponbide adostu bat erabaki.
Koordinazioa uholdeekin zerikusia duten arloetan diharduten herri administrazio
eta instituzioen artean, bakoitzaren helburuen mugak argi utzita.
Koordinazioa beste politika sektorialekin, besteak beste, lurralde antolamendua,
herri babesa, 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 iraunkortasun irizpideak darabiltzan planteamendu estrategikoa.

Arrisku eremu (UAPGG) 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 ordokiak,
ingurumen helburuak, lurraren eta uraren kudeaketa, lurraldearen antolamendua,
lurzoruaren erabilera, izadiaren kontserbazioa eta nabigazioa eta portuko azpiegiturak
bezalako zertzeladak eransten dituzte.
UAKPak uholde-arriskuaren kudeaketaren alderdi guztiak hartzen ditu, eta batez ere
aurrezaintza, babesa, prestaketa eta berreskuratzea/ebaluatzea, baita uholdeen iragarpena
eta alerta goiztiarreko sistemak, eta kontuan hartzen ditu arro edo arro adar hidrologiko
bakoitzaren ezaugarriak. Kasua bada, lurzoruaren erabilera iraunkorreko jokabideen
sustapena, arroen hidrologia, nekazaritza eta basogintza lehengoratzeko neurriak, urei
eustearen hobekuntza eta uholdea denean eremu jakin batzuk modu kontrolatuan urez
betetzea ere sartzen dira.
UAKPak, 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 hau Kantauri EDHaren Plan Hidrologikoan txertatu da, eta
horregatik parte hartzeko prozesu eta izapide batzuk, jendaurreko informazio eta kontsulta,
ingurumenarekiko izapideak eta kide anitzeko gainerako organoetako tramitazioa harekin
batera egingo ditu, baina bere izaera burujabeari ere eutsita.
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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 Aplikatu beharreko legedia
Lan hau egitean kontuan hartu den oinarrizko araudia hau da:
-

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

-

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

-

1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, Uren Legearen Testu Bateratua
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
Arautegia 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 Hidrografikoa
aldatzen eta, zati bi eginaz, Miño-Sil aldeko Konfederazio Hidrografikoa eta Kantauri
aldeko 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.

-

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

-

400/2013 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, Kantauri Ekialdeko
Hidrologikoaren Espaniako zatiaren Plan Hidrologikoa onartzen duena.

-

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

-

449/2013 Dekretua, azaroaren 19koa, EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko
Ibaiak eta Errekak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren aldaketa behin betiko
onartzen duena.

-

30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoarena eta
Administrazio Prozedura Erkidearena.

Demarkazio
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-

407/1992 Errege Dekretua, apirilaren 24koa, Herri Babesaren 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 Herri-babes Plana (INUNCyL), 2010/03/24an
homologatua.

-

Nafarroako Foru Erkidegoaren Uholde Arriskurako Larrialdi Plan Berezia, 2002/02/21ean
homologatua eta Nafarroako Gobernuaren 2011ko martxoaren 28ko Erabakiz eguneratua.

-

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, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra.

-

211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena.

1.3 Dokumentuaren edukia
Uholde Arriskuak Ebaluatu eta Kudeatzeko uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuak
2007/60/CE Zuzentarauaren transposizioa egin du estatuaren legedira, eta eranskinaren A
atalean adierazten da Planak jaso behar duen edukia. Konkretuki:


UAPGGak identifikatzen dituen uholde-arriskuaren atariko ebaluazioaren ondorioak
(3. kapitulua eta 1. eranskina), gune horiek osatzen baitute plan honen aplikazio
esparru konkretua.



Arriskugarritasun mapak eta uholde-arriskuaren mapak (4. kapitulua eta 1.
eranskina), UAPGGetako uholdeen eragin potentzial eta errealen ezagutza xehea
ematen baitute eta babes neurri egokienak zentzuz hautatzeko oinarriak ematen
baitituzte.



Eragina duen eremu konkretuan uholde-arriskuaren kudeaketak dituen helburuen
deskribapen bat (5. kapitulua).



Uholde-arrisku potentzial garrantzitsuko ibai tarteetako ur masen egoeraz eta horiei
jarri zaizkien ingurumen helburuez arroko plan hidrologikoan zehaztutako irizpideen
laburpen bat. (6. kapitulua eta 1. eranskina), neurri programa zehazterakoan kontuan
hartu behar baitira.



Dauden herri-babes planen edukiaren laburpen bat (7. kapitulua), uraldi bat gertatzen
denean larrialdi zerbitzuen komunikazio eta operazio protokoloak zehazten baitituzte.



Uraldia gertatzen denean informazio hidrologikoa denbora errealean lortzeko, arroan
dauden sistema eta baliabideen deskribapen bat, bai eta iragarpen sistemena eta
erabakitzeko dauden lagungarriena ere (8. kapitulua), funtsezko tresnak baitira
larrialdia gertatzen denean kudeaketa eraginkorra egiteko.
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Neurri programen laburpen bat (10. kapitulua).



Neurri programen multzoa, aurreneurriek eta neurri aringarriek osatua, estrukturalak
nahiz ez estrukturalak izan (dokumentu honi erantsitako 2. eta 3. eranskinak).



Planean sartutako neurrietako bakoitzaren kostuaren zenbatespena, neurri programa
bakoitza betearazteko ardura duen edo duten administrazioa edo administrazioak eta
finantzabidea (10. kapitulua).

Gainera, 2. kapituluan UAKPa egiteko eta onartzeko prozedura jasotzen da.

1.4 Klima aldaketa eta uholde-arriskua
Kantauri EDHaren UAAEan identifikatu zenez, ziurgabetasun handia dago klima aldaketak
euri ereduan duen eraginari buruzko azterketetan lortutako emaitzetan, eta horrek gaurkoz
ez du biderik ematen klima aldaketak uraldien maiztasunean eta neurrian eragin lezakeen
eraldaketa zenbatesteko. Hala ere, kontuan hartu behar dira ondorio osagarri hauek:
-

Aztergai den eremuak okupatzen duen antzeko batez besteko latitudeetarako IPCCren VI.
Agiri Teknikoak jasotzen dituen iragarpenek (Bates et al., 2008) muturreko prezipitazioen
gertaldiek maiztasuna eta intentsitatea areagotzea probabletzat jotzen dute. Izan ere,
bederatzi klima eredu globalekin egindako berotegi efektuko gasak isurtzearen A1B
egoerarako 2080-2099 aldirako eredu anitzeko simulazioen bidez penintsularen
iparralderako 1980-1999 aldirako prezipitazioaren intentsitatean (definizioa: urteko
prezipitazio kantitate osoa zati euri egunak) % 25 baino diferentzia handiagoak lortu ziren
eta euri egunetan (definizioa: euri gabeko ondoz ondoko egunen urteko gehienezko
kopurua) % 100 ingurukoa.

2. irudia.- Prezipitazio intentsitatearen eredu espazialetako aldaketak eta euri gabeko egunen eredu espazialetakoak
(iturria: IPCCren VI. Dokumentu Teknikoa)

Gainera, oraintsu onartutako (2013-14) IPCCren Bosgarren Ebaluazio Txostenean (AR5)
behatutako fenomenoez esaten denez, “probablea da prezipitazio bizien maiztasun eta
intentsitatea handitu izatea Europan” eta etorkizuneko aldaketei buruz, “muturreko
prezipitazioen gertaldiak latitude ertainetako eta eskualde tropikal hezeetako lurrik
gehienetan ia guztiz ziur intentsitate eta maiztasun handiagokoak izango dira”. Ondorioz,
gaur egun 100 urterik behin gertatzen diren ur goraldiak Penintsula Iberikoko alde
Atlantikoetan maiztasun handiagoarekin gertatuko direla proiektatzen da.
-

United States Environmetal Protection Agency erakundearen lanek maila globalean
ondorioztatu dutenez, ebidentzia zientifikoek muturreko gertakari meteorologikoak, hala
nola, ekaitzak, uholdeak eta urakanak, segur aski biziagoak izango badira ere, fenomeno
horien aldaketa naturalak berak zailtzen du epe laburrean identifikatzea, maiztasunean
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eta neurrian behatu diren diferentziak, benetan epe luzerako klima joera baten emaitza
ote diren.
-

IPPCren “Changes in Climate Extremes and their Impacts on the Natural Physical
Environment” argitalpena (Field et al., 2012) bat dator lehenago esandako ereduarekin.
Bere proiekzioen arabera, Europa mediterraneoan 20 urteko itzultze aldia duten 24
orduko gehienezko prezipitazioek % 5 gora egitea espero behar dugu, eta ia % 15 gora
Europa erdialdean, kontinentearen Atlantiko aldea barne. Horrek esan nahi du itzultze
aldia ia 10 urtera laburtuko dela.

3. irudia.- 20 urteko itzultze aldirako 24 orduko gehienezko prezipitazioetan espero beharreko aldaketak (iturria: Field
et al., 2012)

Uholdeen maiztasunean aldaketa horrek duen eragina, hala ere, ezezagunagoa da,
erregistro fidagarriak urriak direlako, ibai erregimena gizakiak eraldatu duelako, klima
ereduen bereizmenarekin alderatuta arroek duten tamainagatik, landarediaren,
ebapotranspirazioaren eta jariatzearen interakzioagatik eta abar.
-

Estatuaren Meteorologia Agentziak (AEMet) 2008an prestaturiko “Generación de
escenarios regionalizados de cambio climático en España” dokumentuan adierazten
denez, prezipitazioaren joera historikoak ez du izan tenperaturak izan duena bezain joera
markatua, nahiz eta aplikatu diren ereduek mende honetako prezipitazioa pixkanaka
gutxitzen ari dela iradokitzen duten, Kantauri EDHrako 2100ean beharbada % 15-20 jo
arte.

4. irudia.- Kantauri EDHan 2100eraino urteko batez besteko prezipitazioan espero daitekeen aldaketa: EAE (ezk.) eta
Nafarroa (esk.) (iturria: AEMet, 2008)

Ez da lortzen ondorio fidagarririk gehienezko balioetarako.
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-

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren Uraren Zuzendaritza Nagusiak ur
baliabideetan eta ur masetan klima aldaketak izan ditzakeen eraginen azterketa agindu
zion Sustapen Ministerioaren Herri Lanak Aztertu eta Esperimentatzeko Zentroari
(HLAEZ). Lanen lehen ekintza, dagoeneko argitaratua, klima aldaketak ur baliabideetan
erregimen naturalean duen eragina aztertzea izan da, bai eta muturreko gertakarietan
duen eragina ere aztertzea.
Muturreko gertakarien kasuan, eguneko gehienezko euri maiztasunaren legeak aztertu
dira, berotegi efektuko gasak isurtzearen egoeretatik, hots, 2000n IPCCk ezarri zituen
egoeren multzotik, AEMetek hautaturiko isurtze egoerak abiapuntutzat harturik
zenbatetsita. Klima proiekzioak eguneko prezipitazio eta tenperatura datuek osatzen
dituzte lau denboralditan: 1961-1990 (kontrolerako aldia), 2011-2040, 2041-2070 eta
2071-2100. Proiekzioek prezipitazioen murrizketa orokorra iragartzen dute XXI. mendea
aurrera joan ahala. Isurtze egoerarik txarreneko proiekzioen multzoak batez besteko
prezipitazioak gutxitzea dakar Kantauri Ekialdean: 1) erkidegoen arteko arroetan: % -8, %
-10 eta % -18; eta 2) erkidego barruko arroetan: % -6, % -7 eta % -15, 2011-2040, 20412070 eta 2071-2100 aldietan, hurrenez hurren.
Hortik jariatzea gutxitzea dator, tenperatura eta prezipitazio joeren arabera. Aurreko
egoera bereko proiekzioek jariatzearen murrizketa dakarte Kantauri Ekialdean: 1)
erkidegoen arteko arroetan: % -13, % -16 eta % -29; eta 2) erkidego barruko arroetan: % 12, % -16 eta % -30, 2011-2040, 2041-2070 eta 2071-2100 aldietan, hurrenez hurren.

5.irudia.- Aldagai hidrologiko nagusien proiekzioen desbideratzeen diferentzia XXI. mendean, 1961-1990 aldiarekiko,
Kantauri aldeko Demarkazio Hidrografikoan (iturria: erregimen naturaleko ur baliabideetan klima aldaketak duen
eraginaren HLAEZEen ebaluazioa)

Uholdeei dagokienez, HLAEZen azterketa, eguneko gehienezko prezipitazioen maiztasun
legeetan aldaketak ezartzen saiatzen da, egoera eta denbora bakoitzerako. Egoera,
eremu eta aldi bakoitzerako eguneko gehienezko prezipitazioen eskualdekako batez
besteko kuantil serieetatik ateratako maiztasun banaketak aurkezten dira azterketan, eta
horietatik ondorioztatzen da, espero zitekeenaren kontrara, ez dela ageri argi eta garbi
gehienezko eurien neurri edo maiztasunean begien bistako gorakadaren aztarrenik.
Egoera, aldi eta atmosferaren zirkulazio eredu bakoitzerako 100 urteko itzultze aldiarekin
prezipitazioaren kuantilak zenbatetsi dira azterketa honetan ere.
Azterketak ondorioztatzen duenez, eguneko gehienezkoen gainean egindako joera
analisiek ez zuten biderik ematen eguneko gehienezko prezipitazioen hazkuntza
monotono bat identifikatzeko, eskualdeen multzorako, Espainian. Aitzitik, eskualderik
gehienetan osagaia beherazkoa da. Ipar submesetako eskualde batzuetan, Dueron eta
Pirinioetan bakarrik aurkitzen dira proiekzio multzoaren gorako joera berberak.
Gehienezko prezipitazioak urteko guztizko prezipitazioekin konbinatzerakoan klimaren
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uhartasun aldaketak ebaluatzeko, gorako osagai bat agertzen da urteko guztizko
prezipitazioak behera egiten duen lurraldearen alde zabalago batean.
Gaur egun lan horiek eguneratzen dihardute, Klima Aldaketaren Espainiako Bulegoak
bultzatuta, IPCCren Bosgarren Ebaluazio Txostenerako (AR5) eredu globalen bidez
sortutako klima-aldaketa egoerak erabiliaz. Egoera horiek dira, teknika estatistikoen bidez
behar bezala eskualdekatuta (AEMet garatzen ari den lana), erregimen naturaleko ur
baliabideetan klima aldaketak dituen eraginak ebaluatzen dituzten HLAEZen eredu
hidrologikoetarako sarrera.

Nolanahi ere, oro har, planeta osoan eta bereziki Europan gertatzen ari den bezala,
denboran zehar uholdeen kalteak gero eta handiagoak direla ulertzen da, Ingurumenaren
Europar Agentziatik hartutako ondoko koadroan azter daitekeen bezala:

6. irudia.- EBeko kide diren estatuetan gertatutako hondamendi naturalak 1980-2009 aldian. Mapping the impacts of natural hazards
and technological accidents in Europe. An overview of the last decade. EEA Technical report No 13/2010

Azken urteotako bilakaera, hortaz, uholde gertaerek berdin jarraitzea edo gehiago izatea da.
Uholde-Arriskua Kudeatzeko Plan hauek eginaz gertaera horiek sortzen dituzten kalteak,
ahal den neurrian, txikiagoak izatea nahi da, edo gutxienez horien eragina motelagoa izatea.
Nolanahi ere, eta UAKP honen eguneratze epea 6 urtekoa denez, lurraldearen esposizio
maila arian-arian eguneratuko da, serie plubiometriko eta fonoromiko zabalagoak dauzkagun
neurrian eta lehen esandako ondorioak berretsi edo aldatu ahala, nahikoa erantzun denbora
izanik arriskuaren balizko hazkuntza arinduko duten neurri gehigarriak inplementatzeko.

1.5 Demarkazio hidrografikoaren deskribapen orokorra
Atal honetan Kantauri EDHaren deskribapen labur bat egiten da. Indarrean dagoen plan
hidrologikoaren oroitidazkian deskribapen xeheagoa aurki daiteke. Dokumentu horiek
Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoaren (KKH) web orrian ikus daitezke, esteka
honetan: http://www.chcantabrico.es/index.php/es/ , bai eta Ur Agentziaren (URA) web orrian
ere: http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0002/es.
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7. irudia.- Kantauri EDHaren lurralde esparrua

Lurralde eta administrazio esparrua
Kantauri EDHaren lurralde eremua otsailaren 2ko 125/2007 Errege Dekretua aldatzen duen
urtarrilaren 14ko 29/2011 Errege Dekretuaren lehen artikuluan zehaztuta dago;
demarkazioaren ezaugarri nagusiak 1. taulan jasotzen dira:
KANTAURI EKIALDEKO DEMARKAZIOAREN ADMINISTRAZIO ESPARRUA

Arroa

Kantauri itsasora isurtzen duten guztiak Barbadunen arrotik Oiartzunen arroraino,
La Sequilla errekaren arrotik Barbadun ibaiarenera bitarteko erkidego 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.

Gunea

6.386 km (kostaldeko ur masak barne); 5.806 (alde kontinentala eta trantsiziokoa)

2

2

Eskumen eremuak

Estatuaren eskumeneko eremua: 3.527 km (% 55)
2

EAEaren eskumeneko eremua: 2.272,3 km (% 44)

Biztanleria (2011)

1.934.258 bizt.

Dentsitatea

333 bizt./km

Autonomia erkidegoak
/ probintziak

EAE (% 75,18), Nafarroa (% 19,90) eta Gaztela eta Leon (% 4,92)

Udalerri kopurua

240

2

1. taula- Demarkazioaren administrazio esparrua

Demarkazioak Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen eremu bat hartzen du, Ur
Agentziak gauzatzen dituen eskumenei dagokiena, eta Estatuaren eskumen eremu bat,
Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoaren bitartez gauzatzen diren eskumenena.
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8. Irudia.- Demarkazioaren eskumen eremuak

Ondoren, Demarkazioan sartzen diren arroak zerrendatzen dira eta eskumen eremuaren
arabera zatitzen:
Ustiapen sistema

Erkidegoen arteko
2
eremua (km )

Erkidego barruko
2
eremua (km )

Kantauri EDHaren
2
eremua (km )

Barbadun

--

134,5

134,5

Ibaizabal

1.589,2

225,0

1.814,2

Butroe

--

236,5

236,5

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

GUZTIRA

3.527,0

2.272,3

5.799,3

2. taula.- Kantauri EDHaren ustiapen sistemen azalerak eskumen eremuen arabera

Nabarmendu egin behar da Demarkazioan Frantziarekin batera ditugula arro batzuk:
Bidasoa, Errobi eta Urdazuri (Pirinioetako ibaiak).
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9. 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).
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 iristera 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 ugariei esker.
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. 10. irudian Kantauri EDHaren ibai nagusiak erakusten dira.
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10. irudia. Kantauri EDHaren ibai nagusiak

Karakterizazio plubiometrikoa
Prezipitazioak ugariak dira urte guztian zehar, gehien azaro, abendu eta apirilean izaten dira
eta gutxien ekainean eta uztailean. Horien balioak 740 eta 2.000 mm artean mugitzen dira;
leku batzuetan, 2.790 mm ere jausten da eta leku horietan, ugariagoak ekialdeko guneetan,
batez bestekoa 1.400 mm inguru da. Elur formako prezipitazioak batez ere arroburuetan
izaten dira, eta ugariago gertatzen dira negu sasoian lekurik garaienetan.
Jariatzearen urteko batez besteko balioa 821 mm da, eta urteko txikiena eta handiena 375
eta 1.367 mm/urte, hurrenez hurren.
Ur masen karakterizazioa
Demarkazio hidrografikoko lurrazaleko ur masak ibai, aintzira, trantsizioko ur eta kostaldeko
ur kategorietan sailkatzen dira. Horien izaeraren arabera, naturalak edo artifizial
bilakatzekoak edo oso aldatuak izenda daitezke, baldin, eraldaketa hidromorfologiko
bategatik, aurretiaz zegoen ur masa batek (oso aldatua) edo ur masa sortu berri batek
(artifiziala) bere izaeran aldaketa bat jasaten badu, hain handia ezen ezinezkoa den
UEZaren egoera ekologiko onaren helburua lortzea, ingurumenari kalte handiagoa egin gabe
edo kostu proportzio gabeak izan gabe. Ur masa aldatu 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 EDHaren Plan
Hidrologikoaren prozesuaren esparruan egin den Demarkazioari buruzko Azterketa
Orokorrean jasotzen den eguneratzearen arabera, 3. taulan zerrendatzen diren ur masak
daude.
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Kategoria
Ur masak

Izaera

Ibaia

Aintzira

Trantsiziokoa

Kostaldekoa

Naturalak

87

1

10

4

Artifizialak

-

2

-

-

21 (9
urtegi)

-

4

-

117

3

14

4

Lurrazalekoak
Oso aldatuak
GUZTIRA
Lurpekoak

Masa
kopurua
guztira

158

20

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

1.6 Uholdeen kalteen kuantifikazioa
Uholdeak Kantauri EDHan kalterik handiena sortzen duten hondamendi naturalak dira.
Orientazio gisa, azken urteotan uholdeek eragindako ondasun aseguratuen urteko kalteek
(2009-2013 urteko batez bestekoa) 22.680.391 € jo dute.
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2 Plana egiteko eta onartzeko prozedura
2.1 UAKPak plangintza hidrologikoaren prozesuarekin duen lotura
Demarkazioaren Plan Hidrologikoa egin eta berraztertzeko 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:

11. irudia.- Plangintza hidrologikoaren prozesua

Uren Legearen Testu Bateratua (ULTB) onartzen duen uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako
Errege Dekretuaren 40.1 artikuluaren arabera, plangintza hidrologikoaren helburu orokorrak
jabari publiko hidraulikoaren eta Uren Legearen xede diren uren egoera ona eta babes
egokia lortzea, ur eskariak asebetetzea eta eskualdearen eta sektoreen garapena
harmonizatzea dira, baina baliabidearen prestasunak handituaz, bere kalitatea babestuaz,
hartaz baliatzerakoan ekonomizatuaz eta haren erabilerak ingurumenarekin eta gainerako
baliabide naturalekin harmonian arrazionalizatuaz. Beraz, ez da gai bakarra jorratuko duen
plangintza bat, garrantzi ezberdineko arazo ugari baino.
Halaber, 42. artikuluak, arroko plan hidrologikoen edukia ezartzen duenak, hauek jaso behar
dituela dio:
1. n') Uholdeen, uraldien eta beste fenomeno hidraulikoen kalteei aurrea hartzeko eta itzuri
egiteko azterketa, jarduera eta lanei buruzko irizpideak.
Plangintza Hidrologikoaren bigarren zikloa eta Uholde Arriskuaren Kudeaketaren lehena den
honetan, 903/2010 Errege Dekretuaren 14. artikuluak xedapenak ditu plan biek koordinatu
behar duten moduaz.
Horrela, bada, bigarren zikloko plan hidrologikoek plangintzaren helburuei erantzuten dieten
jarduerak eta ULTBaren 42. artikuluak uholde arloan jasotzen dituen jarduera garrantzitsuak
dauzkate, normalean jarduera osagarriak 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 mendekoak (zuzentarauetako
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batean eragin negatiboa izan dezaketen neurriak edo bestean eragin positiboa izan
dezaketenak), eta egiteko eta martxan jartzeko epe garrantzitsuak dituztenak. Bestalde,
UAKP honek 903/2010 EDan ematen diren neurrietan ipintzen du arreta, hau da, uholdearriskua kudeatzeko neurrietan.
Ondorioz, plangintza prozesu bien arteko koordinazioa nahitaezkoa da, dauden sinergiak
aprobetxatu behar dira eta banakako garapenetik eratorriko liratekeen ahultasunak
minimizatu.
Koordinatu behar hori, gainera, Europan foro askotan erabakitako dokumentu eta
gomendioetan dago jasota.

12. irudia.- UEZak eta Uholdeen Zuzentarauak lantzen dituzten garapen iraunkorraren zertzeladak eta zein arlotan gainjartzen diren
[iturria: Adaptado de Resource document on links between the Floods Directive (FD) and Water Framework Directive (WFD)]

Plan horien koordinaziorik handiena bermatu eta haien helburu guztien bateragarritasuna
ziurtatze aldera, UAKParen eta Demarkazioaren Plan Hidrologikoaren garapena eta
izapideak elkarri guztiz lotuta daude. Horretarako, planak onartzeko egutegiak bat datozela
aprobetxatzen da, bakoitzak behar dituen izapideak ia berdinak dira eta.
Horrela, plan biak batera izapidetzen dira, eta bat etorrarazten dira dokumentu horien partehartze, kontsulta eta jendaurreko informazio prozesuak, ingurumen izapideak eta kide
anitzeko organoetako gainerako tramitazioa. 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 (Oroitidazkia, Neurri Programa, Araudia)
sartzea planteatzen da, eta Plana osorik Plan Hidrologikoaren eranskin bat izan dadila (XVI.
eranskina).

2.2 UAKPa landu eta onartzeko prozesua
UAKPa egiteko lehen lana uholde-arriskua kudeatzearen helburuak aztergai den eremu
geografikoan zehaztea da, batzuetan UAPGGetan mailan eta beste batzuetan demarkazio
osoa hartuta. Horren erantzukizuna, 903/2010 Errege Dekretuaren 11.2 artikuluan
ezarritakoaren arabera, eskumena duten agintariakan dago, bai eta Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusian eta herri babeseko agintariakan ere.
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Helburuak jarritakoan, horiek lortzeko neurriak proposatzen dira, edukiari dagokionez
903/2010 Errege Dekretuaren Eranskinaren A zatian ezarritakoari lotuta.903/2010 Errege
Dekretuaren 13.1 artikuluan jasotzen den bezala, kasu bakoitzean eskumena duen
administrazioak landu eta berraztertu behar ditu neurri programak, bai eta bere eskumenen
esparruan onartu ere.
Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoak eta Ur Agentziak Planean sartu dituzte
administrazio eskumendun bakoitzak landu dituen neurriak, eta jendaurrean erakutsi du,
903/2010 Errege Dekretuaren 13.3 artikuluan ezarritakoaren arabera.
Jendaurreko erakustaldia amaitzen denean, KKHk eta URAk prozesu honen emaitzak
UAKPean eta Plan Hidrologikoaren berrazterketan sartuko dituzte, euren kide anitzeko
organoen adostasuna lortu ondoren.
Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko arroen esparruan, ateratzen diren dokumentuak
EAEko Lurralde Antolamendurako Batzordeak informatuko ditu, eraginaren ebaluazioa
izapidetzen amaitutakoan. UAKPa Euskal Herriko Herri Babeseko Batzordera pasatu ondoren,
plan biak (UAKP ETA Plan Hidrologikoaren berrazterketa) Gobernu Kontseilura bidaliko dira
onartzeko, eta kide anitzeko koordinazio organora bidaliko da, demarkazioaren erkidego
arteko esparruko dokumentu bakoitzarekin integratzeko. Azkenik, organo horrek harmoniaz
integratutako planak Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministeriora bidaliko ditu, honek
Uraren Kontseilu Nazionalaren eta Herri Babeseko Batzorde Nazionalaren manuzko txostenak
jasotzeko, Errege Dekretuz onartu aurretik.
Kudeaketa planak onartzeko prozeduraren barruan, ingurumen ebaluazio estrategikoa
integratu beharko da indarrean dagoen araudiak ezarritako moduan, hurrengo atalean ikusiko
denez.

2.3 UAKParen ingurumen izapideak
Ingurumen ebaluazio estrategikoaren helburu nagusia ingurumen gorabeherak berariazko
plan eta programetan integratzea da. Jarduera batzuei elkarturik agertzen diren
ingurumenerako eragin negatiboak jarduerak aurrera eraman aurreko fasean saihestu nahi
ditu, edo gutxienez zuzendu. Hau da, funtsean, plangintza sektorial publikoan ingurumen
gorabeherak kontuan hartzera behartu nahi da.
Eskakizun hori, hau da, plan eta programa batzuek ingurumenean duten eragina ebaluatzea,
Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2011ko ekainaren 27ko 2001/42/CE
Zuzentarauak ezarri zuen.
Bai UAKPak bai Plan Hidrologikoaren berrazterketak 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 Arautegiaren 71.6 artikuluan jasota dago, hurrenez
hurren, UAKParen eta Plan Hidrologikoaren berrazterketaren eginbehar hori.
Aurrekoa kontuan izanda, bai eta plan bien lotura estua ere, euren Ingurumen Ebaluazio
Estrategikoa, indarrean dagoen araudiaren arabera, batera egin behar da prozedura berean.
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Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren izapideak hurrengo faseak kontuan izan zituen:
A) Hasierako dokumentu estrategikoa edo hasiera dokumentua
Kantauri EMHren erkidego arteko arroen esparrua
21/2013 Legearen 18. artikuluak, abenduaren 9koa, ingurumen ebaluazioari buruzkoa,
eskatzen duena beteaz, Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoak Kalitate eta Ingurumen
Ebaluazioren eta MAGRAMAko Gune Naturalen Zuzendaritza Nagusiari EAEren Uholde
Arriskua Kudeatzeko Planaren (UAKP) Hasierako Dokumentua bidali zion.
Gero, 2014ko apirilaren 29an, ingurumen organoak eraginpeko Administrazio eta publiko
interesdunei kontsulta eskaera igorri zien. Ingurumen ebaluazioaren prozesuari publizitate
maximoa emateko, hasierako dokumentu estrategikoa KKH eta MAGRAMAren webguneetan
ikus zitekeen.
Azkenik, 2014ko uztaiaren 24an, Kalitate eta Ingurumen Ebaluazioaren Zuzendaritza
Nagusiak Irismen Dokumentua birkokatu zuen, Kantauri EMHren Espainiako partearen
UAKPren Ingurumen Ikasketa Estrategikoaren elaboraziorako. Ikasketa hau egiterakoan,
Herri Administrazio eta publiko interesdunen erantzunak kontuan hartu ziren.
Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko arroen esparrua
211/2012 Dekretuko 8. artikulua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren
gaineko eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena beteaz,
2014ko apirilaren 16an Ur Agentziak Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Ingurumen
Administrazioaren Zuzendaritzara Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko arroen esparruan
Kantauri EMHko 2015-2021 UAKPko Ingurumen Ikasketa Estrategikoaren Hasierako
Dokumentua bidali zuen.
2014ko apirilaren 23an, Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritzak ingurumen ebaluazio
estrategikoaren prozedimenduari hasiera eman zion eta herri administrazioei eta eraginpeko
publikoari aurreko parrafoan azaldutako dokumentuak igorri zizkien, zeritzoten beharrezko
oharrak egin zezaten, ingurumen iraunkortasunaren txostenaren zabalera eta xehetasun eta
zehazpen mailari buruz.
Halaber, aurreko dokumentuak publiko interesdunen eskura jarri ziren, bai Ingurumen
Administrazioaren Zuzendaritzaren egoitzan, bai Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko
webgunean.
Azkenik, 2014ko ekainaren 25ean, Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Ingurumen
Administrazioaren Zuzendaritzak erreferentzia dokumentua igorri zuen, Euskal Autonomia
Erkidegoaren barruko arroen esparruan, Kantauri EMHren UAKPren Ingurumen
Iraunkortasunaren Txostenaren lanketarako.
B) Ingurumen Ikasketa Estrategikoa edo Ingurumen Iraunkortasunaren Txostena
Kantauri EMHren erkidego arteko arroen esparrua
Arroen Erakundeak Kantauri EMHaren UAKParen eta Plan Hidrologikoaren Ingurumen
Ikasketa Estrategikoa idatzi zituen, 2014ko ekainean ingurumen organoak idatzitako Irismen
Dokumentuko kriterioak kontuan izanda.
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Ingurumen Ikasketa Estrategiko hau eta UAKP Proiektua alde interesdunei igorri zitzaien,
zeritzoten txosten eta argudio beharrezkoak egin zezaten. Aldi berean, bi dokumentuak
publikoaren eskura jarri ziren Erakundearen webgunean. Denbora honetan, ohar eta
iradokizunak adierazi zitezkeen.
Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko arroen esparrua
Bere aldetik, Ur Agentziak Kantauri EMHaren Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko
arroen esparruaren UAKPren eta Plan Hidrologikoaren Ingurumen Iraunkortasunaren
Txostena idatzi zuen, ingurumen organoak, hau da, Ingurumen Administrazioaren
Zuzendaritzak, 2014ko ekainean egindako Erreferentzia Dokumentuko kriterioak kontuan
izanda.
Plangintza Hidrologikoaren Arautegiaren 79.4. artikulua kontuan izanda, eta 211/2012
Dekretuko 8. artikulua, urriaren 16koa, planen eta programen ingurumenaren gaineko
eraginaren ebaluazio estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena beteaz, 2015ko
urtarrilean eraginpeko Herri Administrazio eta publiko interesdunei igorri zitzaien, zeritzoten
proposamenak eta iradokizunak egin zezaten, 74. artikuluak dioen eran, 2015ko ekainaren
30eko epea izanda.
C) Ingurumen Adierazpen Estrategikoa edo Ingurumen Oroitidazkia
Kantauri EMHren erkidego arteko arroen esparrua
Ohiko ingurumen ebaluazio estrategikoaren arabera, Ingurumen ebaluazio Legearen II.
izenburuko Igo kapituluaren 1go sailaren arabera jarduten, Kantauri EMHren Plan
Hidrologiko eta Uholde Arrisku Kudeaketaren ingurumen aldeko adierazpen estrategikoa
idazten da, Estatuaren Administrazio Orokorraren aginpide esparruan, 2016-2021
denboraldirako. 2015eko irailaren 22an EAOan argitaratu zen Ebazpena.
Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko arroen esparrua
Ingurumen eta Lurralde Politika Saileko Ingurumen Administrazioaren Zuzendariaren
2015eko irailaren 10eko Ebazpenez, Kantauri EMHaren Euskal Autonomia Erkidegoaren
barruko arroen esparruaren UAKPren eta Plan Hidrologikoaren Ingurumen Oroitidazkia
azaltzen da (2015-2021).

2.4 Koordinatzeko eta jendeak parte hartzeko prozesua
Eskumena duten administrazio guztien artean uholde-arriskua kudeatzeko planak
egiterakoan koordinazio egokia bermatu beharra ezartzen du 903/2010 Errege Dekretuak,
bai eta, koordinatzeko eta jendeak parte hartzeko bideak edukitzeko ere, legedia beteko dela
ez ezik, arriskua kudeatzeko abiatu behar diren jardueretan gizarteak kontzientzia hartzea,
inplikatzea eta laguntzea bultzatuko dutela ere ziurtatuko duten bideak.
Estatu mailan ere 903/2010 EDak xedapenak ditu beste plan sektorialekin koordinatzeko,
hain zuzen 14. artikuluan arroko plan hidrologikoekiko koordinazioa eta 15. artikuluan beste
planekin, lurralde eta hirigintza antolamendurako tresnekin eta herri babes planekin
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koordinatzea dakartza, besteak beste; idatzi ere, modu koordinatuan eta uholde-arriskua
kudeatzeko planaren edukiarekin elkargarria den moduan idatzi beharko dira.
Uholde-arriskua kudeatzeko planak eta neurri programak lantzen, berraztertzen eta
eguneratzen, alde interesdunek parte hartze aktiboa izatera bultzatzea dago, era berean,
Zuzentarauaren eta transposizioko Errege Dekretuaren espirituan, eta behar diren
baliabideak erabili behar dira prozesuan sortutako informazio guztia jendearen eskura egon
dadin, eskumena duten administrazioen orri elektronikoen bitartez.
Aurrekoari lotuta, Uholde Arriskua Kudeatzeko Planaren proiekturako eta Plan Hidrologikoa
berraztertzeko proiekturako informazio eta kontsulta publikoko aldiak batera etorrarazi dira,
bai eta plan bien ingurumen ebaluazio estrategikoaren informazio publikoko 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.
Azkenik, 2007/60/CE Zuzentarauak bere kontuan hartuzkoetan ezartzen duen bezala,
elkartasun printzipioa oso garrantzitsua da uholde-arriskuaren kudeaketaren ingurugiroan.
903/2010 Errege Dekretuaren 11. artikuluan ere jasotzen da printzipio hori, uholdearriskuaren kudeaketa planen printzipio arautzaileei eta helburuei buruzkoan artikuluan.
Printzipio horren arabera, uholdeen aurkako babes neurriek ez diete negatiboki eragin behar
beste demarkazio hidrografikoei edo demarkazio hidrografikoaren Espainiako zatiari, estatu
arteko arroen kasuan. Azken kasu honetan, egon dauden akordioen esparruan, lankidetza
eta koordinazio tresnak artikulatuko dira. Plan honen izapideetan jarraitu den informazio
publikoko aldiaren emaitzei dagokienez, dokumentu honen 4. eranskinean islatuko da. Plan
Hidrologikoaren berrazterketan Gai Garrantzitsuen Eskema lantzearen esparruan, uholdearriskua kudeatzea zela eta, parte hartze publikoko prozesu bat izan zen, eta haren emaitzak
sartu dira eranskin horretan.
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3 Arriskuaren Atariko Ebaluazioa
903/2010 EDaren 5. artikuluaren arabera, demarkazio hidrografiko bakoitzean uholdearriskuaren atariko ebaluazio bat egingo da uholde-arrisku potentzial garrantzitsua edo
arrisku hori gauzatzeko probabilitate handia dagoela lurraldeko zein gunetarako ondorioztatu
den zehazteko.
Arrisku garrantzitsuaren atalasea zehaztu ondoren, Uholde Arrisku Potentzial Garrantzitsuko
Guneak (UAPGG) identifikatzen dira eta aurrehautaketa bat egiten da, hori baita UAAEaren
azken helburua, eta horrekin 2007/60/CE Zuzentarauaren 5. artikuluak eskatzen duena
betetzen da.

3.1 Kronologia
UAAE proiektua Kantauri EDH osorako irizpide homogeneoz, eskumen esparru bakoitzaren
barruan inplikatutako eragileekin guztiz koordinatuta eta autonomia erkidegoetako herri
babeseko zerbitzuekin lankidetza estuan landu ondoren (bereziki, EAEaren lurraldeari
dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Sailaren Larrialdiei Aurre Egiteko eta
Meteorologiako Zuzendaritzarekin), haren izapideek eta onarpenak administrazio partikular
bakoitzak ezarritako manuzko urratsak jarraitzen ditu.
Horrela, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren UAAE proiektua, elkarrekin eta
aldi berean erakutsi zuten Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoak eta Ur Agentziak
jendaurrean 2011ko uztailaren 15ean, hiru hilabetez, 2011ko urriaren 15 arte.
Beste administrazioen eta norbanakoen iradokizunak, ekarpenak eta proposamenak jaso eta
aztertu ondoren, bai Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoak bai Ur Agentziak bakoitzak
bere aplikazio organoetara pasatu zuen dokumentua euren eskumeneko Kantauri Ekialdeko
Demarkazio zatiaren behin betiko onarpenerako, eta, azkenean, demarkazio osoaren UAAE
bakar osoa izan zedin.
KKHaren eskumen esklusiboaren esparruan, 2011ko urriaren 20an, demarkazioko AEBak
aldeko irizpena eman zion atariko ebaluazio honi.
2011ko urriaren 25ean, KKHak UZNari bidali zion dosierra, izapideak jarraitzeko. 903/2010
ED horren 7. artikuluko 6. atala betetzeko, UAAEa aldi berean Barne Arazoetako
Ministerioaren HBLZNra bidali zen Herri Babeseko Batzorde Nazionalaren irizpena
jasotzeko. Kide anitzeko organo horrek, 2011ko azaroaren 17an bilduta, aldeko irizpena
eman zuen.
UZNak, 2011ko abenduaren 14an, Kantauri Ekialdeko demarkazioaren UAAEaren (erkidego
arteko eremua) behin betiko dokumentua onartzea ebatzi zuen eta Europar Batasunera
bidaltzeko baimena eman zuen, 903/2010 EDaren 22. artikuluaren arabera.

13. irudia.- UAAEaren eskema kronologikoa (erkidego arteko eremua)
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Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumen esklusiboaren esparruan, Ur Agentziak
Erabiltzaileen Batzarrari pasatu zion dokumentua, hark biltzen baititu 2007/60/CE
Zuzentarauak eragiten dien arloetako eskumenak dituzten agintari guztiak, eta aho batezko
adostasuna agertu zuen 2011ko urriaren 14an egindako bileran. Izapide horren ondoren,
dokumentua, Erabiltzaileen Batzarraren adostasunarekin batera, Euskal Herriko Herri
Babeseko Batzordera bidali zen, eta, 2011ko abenduaren 1ean bilduta, berriro aldeko
irizpena eman zitzaion, hor ere aho batez. 2011ko abenduaren 11n, Ur Agentziako
Plangintza eta Lanen zuzendariak UAAE dokumentua onartzeko aldeko txostena egin zuen.
Azkenik, 2011ko abenduaren 13ko ebazpenez, Ur Agentziako zuzendari nagusiak, Euskal
Autonomia Erkidegoaren eskumeneko erkidego barruko arroen esparruan, Kantauri
Ekialdeko Demarkazioaren Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioaren dokumentua onartu
zuen.
Hemen dago informazio osoa:
http://www.uragentzia.euskadi.net/u810003/es/contenidos/informacion/epri/es_docu/epri.html
http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/dph/evaluacion-y-gestion-de-losriesgos-de-inundacion/evaluacionpreliminarriesgoinundacion

3.2 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.
a) Erkidego arteko esparrua:
Kantauri EDHaren estatuaren eskumeneko esparruan UAAEa 6 fasetan egin zen, irudian
ikusten den bezala.

14. irudia- UAAEaren lantze faseak (erkidego arteko esparrua)

Jarraian, eta gaia ahitzeko asmorik gabe, labur azalduko da faseetako bakoitza:
1. fasea. Eskura dagoen informazioa bildu eta aztertzea. Arrisku potentzial garrantzitsuko
uholdeguneak aztertu eta zehazteko behar zen informazio guztia jasotzea zen fase honen
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helburua, bai iraganean eragin handiena izan duten uholdeen deskripzioa bai bihar-etziko
uraldiek epe luzerako bilakaeren ondorioz sortuko lituzketen eraginen deskripzioa egiteko,
2007/60/CE Zuzentarauaren 4. artikuluan xedatzen den bezala.
Gai hauei buruzko datuak bildu ziren:
 Oinarrizko informazioa (egindako arrisku ebaluaziorako oinarritzat balio izan duen
informazio orokorra): BCN 1:25.000 sare hidrografikoa, administrazio mugak eta lurraren
erabilerak, Espainian Lurzorua Okupatzeko Informazio Sistemarenak (ELOIS).
 Eskura dauden arriskugarritasun azterketak; tipologiaren arabera azterlan historikoak
(Uholde Historikoen Katalogo Nazionala), azterlan hidrologiko-hidraulikoak eta azterlan
geomorfologikoak sailkatu dira.
 Uholde Arriskuaren aurkako Herri Babeseko Estatu Planaren esparruan autonomia
erkidegoen eremuko Herri Babesak egindako uholde-arriskuen azterketak, oso
erabilgarriak baitira UAAEaren emaitzekin kontrastea egiteko.
 2007/60/CE Zuzentarauak aipatzen dituen diziplinen ikuspegia erabilitako ELOIStik
abiatuta lurraldearen kalteberatasunaren zenbatespena osatzen laguntzen duten beste
datu batzuk: giza osasuna, ingurumena, ekonomia, kultura ondarea eta azpiegiturak;
batez ere informazio iturria IMPRESS izan da (azpiegituren lokalizazioa, kutsadura
iturriena, gune babestuena, jarduera ekonomikoena eta abar).
2. fasea. Datu historikoekin eta aurreko azterketekin arriskugarritasun eremuak
identifikatzea. Arrisku eremuak zehaztu aurretik eta eraginak balioetsi baino lehen,
uholdeak erregistratu diren eremu guztiak zehaztu behar dira, Kantauri EDHaren esparruan,
uholdeekiko arriskugarritasuna ageri duten eremuen estaldura sortu ahal izateko moduan.
Ondorengo analisietan eragin garrantzitsuak izan daitezkeen eremu edo guneak, inoiz
uholdeak izandakoak badira, ahaztuta ez dela geratzen ahal den neurrian ziurtatzea da
helburua.
Helburu horretarako, bildutako azterlanen analisia egiten da, ahal den guztietan
errepikapena eta hedapena aldagai nagusi bien azterketaren bidez uholdearen
arriskugarritasunaren neurria ebaluatuaz. Esandako uholde-arriskugarritasun eremuak
identifikatzeko, funtsezko informazio iturri bi analizatzen dira:



Datu historikoak
Aurretiazko azterketak, bai hidraulikoak bai geomorfologikoak

3. fasea. Kalteen zenbatespena eta eraginen balioespena. Datu historikoak eta
xehetasun azterketak analizaturik ateratako uholde-arriskugarritasun estalduratik abiatuta
balioesten da uholde-arriskua. Horretarako uholde historikoak aztertzen dira (gertaldi
bakoitzak eragindako kalteak balioesten dira) eta gaur egun uholdeek eragin garrantzitsua
izateko probabilitatea ageri duten eremuak aztertzen dira (uholde-arriskua duten eremuen
arriskugarritasuna uholdearen hedapenak eta itzulera aldiak ematen duen informazioa oinarri
hartuta begiesten da, eta lurraldearen esposizioa eta kalteberatasuna, berriz, ELOISren
analisia oinarri hartuta).
4. fasea. Uholde-arrisku potentzialeko eremuak identifikatzea. Arriskua balioesten
amaitzeko, uholde batek eragiten dion poligono bakoitza eragiten dion itzulera aldiaren
arabera aztertzen da. Beraz, poligonoa 100 urteko itzulera aldia duen uholdearen barruan
sartuta badago 2 faktorea emango zaio, baina 500 urtekoan edo alubioi kono baten barruan
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badago 1 faktorea izango du. Azkenik, jasotako arrisku balioak estandarizatuak dira eta 0 eta
100 bitarteko eskala batean aurkezten dira.
5. fasea. Defentsa lanak egiteagatik edo oraintsu edo etorkizunean aldatzen den lur
erabileragatik izan litezkeen arrisku aldaketak analizatzea. Arriskugarritasuna eta/edo
kalteberatasuna aldatzeak uholde-arrisku potentzialean izan ditzakeen aldaketak aztertu
behar dira. Horretarako, egon dauden urtegiek eta azpiegitura hidraulikoek (neurri batetik
gorako bideratzeak) arriskugarritasuna apaltzeko duten gaitasuna aztertu da. Aztertu ziren
urtegietatik ondorioztatu zen ia ez zeukatela arriskugarritasun horretan eragiteko geruzatze
ahalmenik, eta, bideratzeen kasuan, zehaztutako estalduraren ondorengoak baziren,
arriskugarritasuna aldatu zen, eta, kasua zenean, eraginpeko eremu horiek UAPGGen
mugaketatik kanpo utzi ziren. Ildo horrexetatik, lurraldean jazo diren aldaketa posibleak
berraztertu dira, eta ELOISren datuak informazio eguneratuagoarekin kontrastatu dira.
6. fasea. Atalaseak zehaztea eta arrisku potentzial garrantzitsuko guneak hautatzea.
Demarkazioaren esparruan uholde-arriskuaren estaldura jarraitua daukagularik, arriskua
garrantzitsutzat jo daitekeen eremu konkretuetan estaldura kotatzea da hurrengo urratsa.
Lehenik eta behin, arrisku garrantzitsuaren atalasea hautatu en arrisku balio potentzialek
gunearekiko nola jokatzen zuten analizatuaz, eta, atalase ezberdinak aplikatzearen
emaitzak, Autonomia Erkidegoetako Uholdeen aurkako Larrialdi Planetan oinarrituta
lehenago egin ziren lanekin kontrastatu ziren. Azkenik, UAPGGen atariko mugaketa bat egin
zen, eta, zegozkien adituek berraztertu ondoren, UAPGGen behin betiko hautaketa egiteko
balio izan zuen.
a) Erkidego barruko esparrua:
Autonomia erkidegoaren eskumeneko Kantauri EDHaren aldean UAPGGen azken
zehaztapena EAE osoaren analisi batean oinarritu zen, fase hauetan:
1. fasea. Informazioa biltzea:
Alderdi hauei buruzko informazioa bildu eta analizatu zen:
Karakterizazio fisikoa

Kantauri EDHaren esparru orokorra
Itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa
Administrazio mugak
Muga hidrografikoak
KKHaren eta URAren sare hidrografiko ofiziala
Kartografia ofiziala hainbat eskalatan
Lursailaren eredu digitalak
Ortofotoa

Informazio historikoa

Uholde Historikoen Katalogo Nazionala
Indurot institutuaren azterketa historikoak Elorrion, Zallan, Elizondon eta Donezteben.
1983ko abuztuko uholdeen mugaketa
“Lluvias torrenciales Agosto 1983 Cuantificación de la Catástrofe” argitalpena
Hemerotekak eta web orriak

Aurreko azterketak

EAEko Uholdeen Aurrezaintza Plan Integrala
Plan Integrala berrikusteko azterketa hidraulikoak
Nafarroako Kantauri arroaren uholde-arriskuaren azterketa
EAEko Uholdeen Ziozko Larrialdiko Plan Berezia
Euskal Herriko lurralde historikoan uholdeekin arro hidrografikoek duten jokabidearen azterketa
Euskal Herriko arro hidrografikoek uholdeetan duten jokabidearen informazioa, larrialdi egoerak
kudeatzeko behar dena
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Gipuzkoako arroei buruzko LAEMZren txostena
Presen larrialdi planak
Indurot institutuaren azterketa geomorfologikoak, hainbat tartetakoak
EAEaren mapa geomorfologikoa 1:25.000
Lurraldearen
kalteberatasuna

ELOISren lurzoru erabilerak
EAEko hirigintza plangintza (UDALPLAN)
Eraikin biztanledunen estaldura
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru katastroak
CNAE kodeak eta atariei atxikitako jarduera ekonomikoetako langile heina
SEVESO industriak
Natura 2000 sarea
EAEko gune babestuen estaldura
EAEko bide sarea
IMPRESS katalogoa: araztegiak, urtegiak, bideratzeak, babesguneak, hartuneak eta abar
Ondare hidraulikoaren inbentarioa
EAEko oinarrizko zerbitzuak
EAEko kanpalekuen erregistroa

Klima aldaketaren
eragina

IPCCren VI. Dokumentu Teknikoa klima aldaketaz eta uraz
Espainiako klima aldaketaren analisia
Espainian klima aldaketako egoera eskualdekatuak sortzea

Informazio hori GIS ingurunean tratatu eta analizatzen da.
2. fasea. Analisiko sare hidrografikoa zehaztea:
EAEn hasieran hartu zen sare hidrografikoak aurreko uholdeen erregistroak zituzten
korronteak hartzen zituen, arriskugarritasunaren eta/edo uholde-arriskuaren azterketak
eginak zituztenak, 5 km2 baino gehiagoko isuri arroa zuten ibaiak eta gutxienez 2 km2-ko
isuri arroa zutenak, irizpide geomorfologikoen arabera uholde-arrisku potentziala bazuten.
3.015 km-ko sare horretatik, UAAE sarea zeritzana eratorri zen, izan ere, ibai ohetik 10 m-ko
kota diferentzia baino gutxiagorekin uholdeek kalte egin ziezaiokeen elementurik ez zegoela
egiaztatu baitzen tarte batzuetan, eta sarearen tarte horiek kendu egin zirenez, azkenean
zehaztu zen sarearen luzera osoa 2.525 km da.
3. fasea. Arriskua ebaluatzea:
Lehenago esan den bezala, uholde-arriskua azalpenezko metodoa aplikatuta ebaluatzen da,
hau da, arriskugarritasunaz / uholde-arriskuaz (gertaeraren maiztasuna eta gertaeraren
hedadura) eskura dagoen informazioa lurraldearen kalteberatasuna adierazten duenarekin
(biztanleria; eraikinen kalte materialak edukitzailean eta edukian; komunikabideak).
Uraldi eta aldagai bakoitzari dagozkion kalteak gertatzeko probabilitatearen berdina den
faktore batekin biderkatzen dira, horrela kaltearen esperantza matematikoa (urteko batez
bestekoa) lortzeko. Gainera sarea banatzen den 500 m-ko tarte bakoitzari atxikitzen zaizkio.
Esandakoen arabera definitzen da arriskua kuantifikatzeko formula hau::
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15. irudia.- UAAEaren arriskua kalkulatzeko eskema (erkide barruko esparrua)

Non:


Eraginpeko biztanleria. Jakintzat jotzen da eragina jasaten duen biztanleria
esposizioan dagoen biztanleriaren % 20 dela (EAEn eraikitako guztietatik
beheko oin kopuru kontuan hartuta begietsi da balio hori) eta eragina jasan
duen bakoitzeko batez beste 15.000 €-ko kalte-ordaina jartzen da.



Kalte materialak. Aurreko kuantifikaziotik ateratzen direnak, ondasun
higiezinaren katastro balioaren eta, eraikinean jarduera ekonomikorik badago,
langile kopuruaren arabera.



Komunikabideak. Eraginpeko bideen konponketa kostua, zeharkako kalteak
barne, 100 €/ml jotzen da batez beste.

Hiru aldagaien hasierako baturari 8, 1 eta 0,5eko hazta eransten zaio, kaltearen
garrantziaren arabera.
Aurrekoaz gain eta ikuspegi kualitatibotik, gero UAPGGak zehazteko, uholde-arriskuko
eremuetan elementu sentikorrak daudela hartzen da kontuan, hala nola, kutsagarriak izan
daitezkeen industria instalazioak (SEVESO), hondakin uren araztegiak, kanpalekuak,
ospitale handiak, suhiltzaileen parkeak, zentral elektriko handiak eta edateko ura tratatzeko
estazio nagusiak.
Horren emaitza: Kantauri EDHan, EAEri dagokion aldean, kalteen indize globalaren
esperantza matematikoa 318 M€ da. Aldagaiak banaka hartuta, hau dugu:


Eraginpeko biztanleria batez beste: 1.911 bizt./urte.



Kalte materiala batez beste: 89 M€/urte.



Etendako bideen batez besteko luzera haztatua: 290 km/urte.

4. fasea. Arrisku garrantzitsuaren atalaseak zehaztea:
Arrisku unitario handiagoa duten tarteak identifikatuta hautatzen da arrisku garrantzitsuaren
atalasea, hau da, kalte kantitate handiena ahalik eta luzera laburrenean kontzentratzen
dituztenak. Balio hori kalte indize global metatuaren % 85 jotzen da.
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5. fasea. UAPGGak zehaztea:
Hasieran eta aurreko atalean zehaztutako atalaseari begira,
garrantzitsukotzat jo daitezkeen 500 m-ko ibaibide tarteak hautatzen dira.

uholde-arrisku

Gero, eta konektagarritasun hidraulikoaren irizpideak eta, Europar Uholde Zuzentaraua
aplikatu beharko zenez (Arriskugarritasunaren eta Uholde Arriskuaren Mapak eta Uholde
Arriskua Kudeatzeko Planak egin beharko dira), ondorengo faseekiko koherentzia irizpideak
erabilita, UAPGGen zehaztapen bat egin zen.
Emaitza horiek URAko pertsonal teknikoak eta Eusko Jaurlaritzako Larrialdiei Aurre Egiteko
eta Meteorologiako Zuzendaritzako kideek aztertu zituzten, esperientzia eta lurraldearen
ezagutza baitute.

3.3 Kostaldeko eremuak
HLAEZen menpeko Portu eta Kosta Azterlanen Zentroarekin eta Ingurumenaren eta Landa
eta Itsas Ingurugiroaren Ministerioko Kostaren eta Itsasoaren Iraunkortasunerako
Zuzendaritza Nagusiarekin lankidetzan, Kantauri EDHaren eremuan itsasoaren eraginez
uholde-arrisku potentzial garrantzitsukotzat sailkatu ziren eremuak identifikatu ziren.
Kasu honetan, arriskugarritasuna zehazteko metodologiak 500 urteko itzulera aldia baino ez
du hartzen kontuan. Itsasaldien uholde-arriskuak osagai astronomikoaz eta meteorologikoaz
gain batez besteko goratzearen balioa ere hartzen du kontuan, gutxi gorabehera ekaitz batek
irauten duen denboraren erdian gainditzen baita maila hori. Olatuen uholde-arriskua olatuen
goratzearen eraginarekin lotzen da. Estuarioetan eta itsasadarretan duen eragina, gainera,
bokaletik barrura bokalearen zabalera 10 aldiz baino distantzia gutxiagora mugatzen da.
Kalteak zehazteari dagokionez, ibaien arloan erabilitako metodologiaren antzekoa jarraitzen
da eragin nagusietatik abiatuta: biztanleak, ondasun materialak eta komunikabideak eta 4
ha-ko gelaxka karratuetan biltzen dira.
Azkenik, kostaldeko 11 UAPGG zehaztu ziren, horietako 8, ibaien UAAEan garatu zen
trantsizioko eremuen analisian uraldiak itsasaldiekin konbinatzearen ondorioz identifikatuta
zeudenak. Bat ez zetozen 3 UAPGGak: Ondarroa, Zarautz Kosta eta Donostia Kosta;
olatuek garrantzi handia izango zuten, beraz, gune horietan.

16. irudia- Kostaldeko UAPGGen kokapena
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3.4 Emaitzak
Azaldutako ebaluazio prozesuaren emaitza, bada, 92 UAPGG zehaztea izan zen, Euskal
Autonomia Erkidegoan (76), Nafarroan (15) eta Gaztela eta Leonen (1) banatuta. Horietatik,
81 ibai eragin soilekoak dira, 3 kostaldekoak soilik eta 8 trantsizioko eremuetakoak dira.
Hona hemen non dauden:

17. irudia.- UAPGGen kokapena Kantauri EDHan

Dokumentu honen 1. eranskinean, Demarkazioan identifikatutako UAPGG guztien taula bat
dago.

3.5 Ondorioak
UAAEaren garapena uholde-arriskuaren kudeaketa arrazionalizatzeko lehen urratsa da,
dauden arazo nagusiak identifikatzea dakarrenez, gaur egun kalterik gehienak
kontzentratzen dituzten tarteetan aplikatu ahal izango baitira inbestitzeko ahaleginak
ondorengo faseetan, eta horrela giza osasunari, jarduera ekonomikoei, kultura ondareari,
ingurumenari eta azpiegiturei arrisku globala modu eraginkorrean eta bizkor txikitzea lortuko
da.
Tarte bat UAPGG hautatzeak ez dakar nahitaez babes neurri estrukturalak egitea, baina bai
bere 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 UAPGG izendatu ez diren tarteek ez
dute zero arriskurik eta UAKP honen esparrutik kanpo aztertu behar dira, beraz. Izan ere,
uholde-arriskuko eremuen 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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4 Arriskugarritasunaren eta uholde-arriskuaren mapak
903/2010 EDaren 10. artikuluan jasotzen den bezala, Uholde-Arriskua Kudeatzeko Planak
oinarrituko diren funtsezko informazioa izango dira arriskugarritasunaren eta uholdearriskuaren mapak. Uholde-arriskuko eremuen mugaketa eta ondorioz arriskugarritasunaren
eta uholde-arriskuaren mapak egitea giltzarri dira uholde-arriskua kudeatzeko, eta Uholde
Zuzentaraua inplementatzeko bigarren urratsa.
Arriskugarritasun mapek urek hartutako azaleraren mugaketa grafikoa erakusten dute,
probabilitate handiko, ertaineko (100 urte edo gehiagoko itzulera aldia) eta txikiko (500
urteko itzulera aldia) uraldietarako, 903/2011 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 Arautegia aldatzen duen 9/2008 Errege Dekretua beteaz, arriskugarritasun
mapek lehentasunezko etorriko eremuaren (LEE) mugaketa erakusten dute, bai eta ibaibide
publikoa eta zorbide eta polizia eremuak adierazten dituen zenbatespen bat ere.
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, UAPGG baten barruan neurriak
balioetsi eta lehentasunez ezartzeko modua egongo litzateke, bai eta UAPGGen arteko
konparazio bat egiteko modua ere.
Mapa horiek Herri Babeseko agintariek, kasua bada, autobabes, ebakuazio eta beste
neurriak maila lokalean adieraz ditzaten oinarria dira, Herri Babeseko berariazko planetan
beti garatzen baitituzte.
Uholde-arriskuko mapek, 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.
e) Erabilgarritzat jotzen den beste edozein informazio, hala nola jalkin garraiatu askoko eta
higakin etorri handiko uholdeak gerta daitezkeen eremuak adierazpena, beste kutsadura
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iturri garrantzitsu batzuen informazioa, eta uholdeak eragin diezaiokeen bide azpiegitura edo
bestelakoa ere azter daiteke.

4.1 Kronologia
UAAEaren kasuan bezala, Kantauri EDHan ibai osagaiarekin identifikatutako
UAPGGetarako, manuzko Arriskugarritasun eta Arrisku Mapak egin ziren, irizpide
homogeneoekin, eskumen esparru bakoitzean inplikatutako eragileekin koordinazio betebetekoan (bereziki, Eusko Jaurlaritzaren Segurtasun Saileko Larrialdiei Aurre Egiteko eta
Meteorologiako Zuzendaritza, EAEaren lurraldeari dagokionez). Haren izapideek eta
onarpenak administrazio partikular bakoitzak ezarritako manuzko urratsak jarraitzen ditu.
Horrela, KKHak, Kantauri EDHaren erkidego arteko eskumena duen administrazio
hidraulikoa denez, 2007/60/CE Zuzentarauari estatuaren ordenamendu juridikorako
transposizioa egiten dion 903/2010 ED beteaz prestatu den dokumentazioa, Demarkazioko
Arriskugarritasun eta Arrisku Mapei dagokiena, jendaurrean erakutsi zuen.
Jendaurreko erakustaldia amaitutakoan, jendaurreko erakustaldi horretan formulatu eta
agertutako alegazio eta iradokizunak aztertu eta balioetsi ziren. AEBaren irizpena jaso
ondoren, behin betiko dokumentuak MAGRAMAra bidali ziren.
Bestalde, Ur Agentziak, Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Euskal Autonomia
Erkidego barruko arroen esparruan eskumena duen administrazio hidraulikoa denez, 2013ko
uztailaren 22an jendaurrean erakutsi zuen 3 hilabetez Euskadi barruko aroen eremuan
Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko Arriskugarritasun eta Arrisku Mapei dagokien
dokumentazioa, Europar Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2007ko urriaren 23ko
2007/60/CE Zuzentarauari estatuaren ordenamendu juridikorako transposizioa egiten duen
Uholde-Arriskua Ebaluatu eta Kudeatzeko uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretua beteaz
prestatu dena.
Jendaurreko erakustaldia amaitutakoan eta uholdeen sakonerari buruzko dokumentaziorik
ez dagoela-eta jasotako alegazioari jaramon eginda, Ur Agentziak Euskal Autonomia
Erkidego barruko arroen eremurako Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoari
dagozkion uholdeen arriskugarritasun mapen sakonerari buruzko informazioa jendaurrean
erakusteko aldia irekitzea erabaki zuen, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta
Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 86. artikuluan eta
Uholde-Arriskuak Ebaluatu eta Kudeatzeko uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuaren
8.3.a) artikuluan ezartzen denaren arabera.
2013ko abenduaren 12an, ezarritako epea amaitu zenean, jendaurreko erakustaldian
formulatu eta aurkeztutako alegazio eta iradokizunen analisi eta balioespen txostena egin
zen, eta zegozkion aldaketak erantsi ondoren onarpen prozesuari jarraitu zitzaion. Azkenik,
2013ko abenduaren 19ko Erabiltzaileen Batzarraren aldeko irizpenarekin, bigarren fase hau
amaitu zen eta behin betiko dokumentuak egun berean Nekazaritza, Elikadura eta
Ingurumen Ministeriora bidali ziren.
Hona hemen non ikus daitekeen informazio guztia:
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http://www.uragentzia.euskadi.net/u81-0003/es/contenidos/informacion/mapas-depeligrosidad-y-riesgo-cantabrico-oriental-en-el-ambito-de-las-cuencas-internas-de-lacapv/demarcacion-cantabrico-oriental/es_docu/demarcacion-cantabrico-oriental.html
http://www.chcantabrico.es/index.php/es/actuaciones/dph/evaluacion-y-gestion-de-losriesgos-de-inundacion/mapas-de-peligrosidad-y-riesgo/dh-del-cantabrico-oriental

4.2 Ibai eremuen metodologia
Konektagarritasun hidraulikoagatik eta ondoren azterketa errazte aldera, Irun-Hondarribi
inguruneko UAAEan identifikaturiko 2 UAPGG tarte bakarrean elkartzea erabaki
zen.Ondorioz, ibai-eragin soileko UAPGGak, 89 barik, 88 geratu ziren, eta horiei kostako
eragina soilik duten hirurak batu behar zaizkie: guztira, beraz, 91.

4.2.1 Arriskugarritasun mapak
a)

Erkidego arteko esparrua:

Arriskugarritasun mapak egiteko KKHak lan topografikoak, hidrologikoak, hidraulikoak eta
geomorfologikoak egin ditu.

Topografia
LIDAR hegaldi batekin lursailaren eredu digital bat sortu zen, eta lursaila bera ez den
elementu oro ezabatzeko tratatu zen: landaredia, zubiak eta abar.
Ondoren, berariazko tratamenduen aurreko produktuak landu ziren, hala nola Gainazalen
Eredu Digitala (GED), Intentsitateen Eredu Digitala (IED) eta Lursailaren Eredu Digital (LED)
batzuk, eraikinak, landaredia eta zubiak kenduta eta eraikinak bektorizatuta.
Kantauri EDHko ibaibide gehienek emari iraunkorrak dauzkatenez, tarte askotan sakonera
handikoak, eta gainera ibaiertzeko baso ondo garatua dutenez, LIDARek sortzen duen
informazioa ez da nahikoa berez uraldiagatiko arriskugarritasun azterketei ekiteko,
ibaibidearen husteko ahalmena oso eraldatuta ikusten delako, ibaibidea zehazterakoan
dituen zehazkabetasunakatik. Beraz, batimetria lanak egin ziren, hau da, aztertu beharreko
ibaibideetan zeharkako sekzio kopuru handi batean ibilguaren ibai ohea eta ibaiertzak lortu
ziren, interpolatzeko aukera emateko besteko distantziarekin. Informazio horretatik abiatuta,
ibaibiderako eta inguruko eremuetarako goratzeen eredu bat sortu eta jatorrizko LEDarekin
konbinatu zen, simulazio hidraulikoetarako abiapuntuko informazio geometrikoaren
informazioa eman zezakeen azken produktu bat lortzeko.
Aurrekoaz gain, uholde-arriskuari modelizazio hidraulikoan bai negatiboki (uholdearen
ondorioak larrituaz) bai positiboki (uholdearen aurkako babesa sortuaz) modu garrantzitsuan
eragin ziezaioketen elementuak eranste aldera, horietako bakoitzerako, euren ezaugarri
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geometrikoak dituen krokis bat egin zen, etorria 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 Ortofotografia Plan Nazionalaren
(AOPN) ortofotoekin konbinatuta.
Geomorfologia
UEKSNak dioenez, analisi hidrologikoekin eta eredu hidraulikoekin batera, uholdeen datu
historikoak eta analisi geomorfologikoak bildu behar dira, uholde-arriskua 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-arriskuko eremuen analisi geomorfologikoa eransten ditu, ibaiek gainezka egiten
dutenean gertatutako jazoeretan eta ebidentzietan oinarritutako uholde-arriskuen
erreferentziak eskaintzeko xedez.
UEKSNaren helburua da elementu hauek kartografia lantzea:
-

Jabari Publiko Hidrauliko Probablearen (JPHP) mugaketa egitea.

-

LEEaren mugaketa egitea.

-

Ibaien uholde-arriskua eremuka adieraztea.

-

Uraldi bizkorrak jasateko arriskua duten eremuak adieraztea.

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-arriskukoak
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-arriskuko gunea 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:
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-

Ibaibidearen geomorfologia behaketak, JPHParen mugak zehazteko, ibaibide
historikoaren eta egungoaren arabera unitateak bereiziaz: JPHPa, JPHPb eta
JPHPc.
JPHPa agorraldiko ubideak, aktibitate berriko lursailek eta azken hauetara
dinamikoki konektaturiko lursailek osatzen dute. Ibaiaren dinamikarik aktiboenari
lotuta, landare estaldura gutxi edo bat ere ez duten ubidearen ohearen alboko ibai
barrak hartzen ditu, bai eta dinamikoki aurrekoekin konektatutako barrak ere,
ibaiertzeko landaredi potentzialak guztiz edo zati batean kolonizatuta ageri
direnak.
JPHPb ibaibide historikoko lursailak dira, gaur egun ibaiertzeko lursailen edo
alubioi lautadaren garaiera berean edo gorago daudenak, eta uholdeen bizitasuna
moteldu dela erakusten duten lursailak, gaur egun estaldura itxuraz egonkorragoa
dutenak, eta, aldi berean, aldaketa horiek aztergai diren lursailetan zuzenean
egindako betelan artifizialek induzitutakoak ez direnak.
JPHPc, garai batean ibaibide historikokoak izanik, gaur egun eraldaketa
artifizialagatik, edo ebidentziak lurperatu dituztelako (adib.: betegarri artifizialak)
edo ibaibidearen morfologia zeharo aldatu dutelako (adib.: kanalizazioak),
jatorrizko uholde-arriskua zeharo aldatuta duten lursailak dira.

-

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

UEKSNak planteatu bezala, LEEaren mugaketa egin zen kondizio
naturaletan, hau da, higakin eta jalkinak dituzten lursailak, eta oraingo
kondizioetan, gizakiak egindako eraldaketen kasuan egoera naturalarekiko
ezberdina baita.

o

Uholde-arrisku ezberdineko unitateen mugaketa egin zen desnibel
topografiko handi samarrak daudelako, uren ibilera gelditzeko edo bestetara
bideratzeko gai diren malkarrak edo bestelako ibai formak direla eta.
Bereizitako kategoriak hauek dira: oso handia, 10 urte baino gutxiagoko
uholde itzuleretan; ertaina 100 bat urteko itzultze aldietan, eta txikia, 500 urte
inguruko itzulera aldietan.

c) Uraldi bizkorrak jasan ditzaketen eremuen identifikazioa eta ondasun esposizio
handiagoa dutenak eremuka adieraztea.
Eredu hidraulikoen bidez probabilitate ezberdinaren araberako uholde eremuak marraztu
ondoren, eremuok informazio historikoarekin eta analisi geomorfologikoak ematen
duenarekin kontrastatu ziren. Nabarmentzeko da JPHPa eta JPHPb unitateak eta eredu
hidraulikoen emaitzak hartu zirela kontuan ibaibide publikoaren zenbatespena adierazteko.
Hidrologia
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Probabilitate handiko, ertaineko (100 urte baino gutxiagoko itzultze aldia) eta txikiko uholdearriskuko kartografiaren mugaketa egiteko behar diren emarien kalkulua 1664/1998 Errege
Dekretuak onartutako III. Ipar Plan Hidrologikoan ematen diren "Uraldien emari espezifikoak
ibaiadar arroaren eta T itzulera aldiaren arabera” G.N.1 irudiko balioekin egin da,
Demarkazioaren Plan Hidrologikoaren araudiaren 52. artikuluko 2. atalean eta 9.
eranskinean ezartzen den bezala.
Hidraulika
Modernizazio hidraulikoaren helburua aztergai den eremuko edozein puntutan sakonera eta
abiadura balioak lortzea da, uraldi interesgarrietarako.
Modelizazio hidraulikoak egiteko informazio hau izan da abiapuntua:
-

Emari erpinen datuak, azterketa hidrologikoaren emaitza direnak;

-

Ibaibidearen karakterizazio fisikoaren oinarrizko informazioa;

-

Aztergai den eremua baino ibaian beherago 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, dimentsio bakarreko eta dimentsio biko eredu hidraulikoak
erabili dira.
Kalkulu hidraulikoa amaitu eta eskura zegoen Lursailaren Eredu Digitaletik abiatuta,
emaitzak espaziora eraman ziren, eta emaitzak uholde-arriskuko eremuen mugaketa eta
horien sakonera eta abiadura banaketak izan ziren. Gainera, eskura zegoen informazio
kartografiko eta fotografiko guztia interpretatuaz lortu ziren uholde-arriskuko eremuen
xehetasunezko doikuntza bat egin zen.
Ibaibide publikoaren lehen zenbatespen adierazle baterako, DPHa eta DPHb jabarien
mugaketaren azterketa geomorfologikoetan lortutako informazioa hartu zen kontuan.
Azkenik, LEEa kalte larrien eremuaren (KLE) eta huste biziko bidearen (HBB) inguratzailea
da T = 100 urte denean, 9/2008 Errege Dekretuan jasotako definizioaren arabera. KLEaren
kasuan, kalte larria 1 m baino sakonera handiagoari, 1 m/s baino abiadura handiagoari edo
sakonera eta abiadura biderkatuta 0,5 m2/s baino balio handiagoari dagokio. HBBaren
kasuan uholde lautadak buxatzeagatik 30 cm baino gehiago gainditzea gerta ez dadila jarri
da baldintza gisa, ibaiertz bakoitzean garraio ahalmenaren murrizketa berdina izanda.
a) Erkidego barruko esparrua:
Egindako lanak ondoren laburtzen dira:
1. Lan topografikoak. URAk lortutako Azterketa Hidraulikoen Eredu Digitala (AHED), LIDAR
hegaldi batetik aterata (2008) 1 m-ko sare-begia eta 15 cm-ko zehaztasun altimetrikoa
zuena, aberastu egin zen ibaibidearen oheari eta ibaiertzei dagokienez landaredi
askorekin, analizatu beharreko ibaibideetan zeharkako profil asko landa-lanean altxatuaz
eskuratu ziren datuak erantsi baitzitzaizkion, eta horrela lursailaren eredu bat lor zitekeen,
hortik abiatuta ondorengo simulazio hidraulikoetarako oinarrizko geometria definitzeko.
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Horrez gain, uholde-arriskuan eragina izan zezaketen egituren (zubi, presatxo, babes
horma eta abar) jasotze topografiko berriak egin ziren (1:500 eskalako 3D takimetrikoak,
altxaera eta argazkiak).

18. irudia.- AHED eredua batimetria originalarekin (goian) eta berraztertuarekin (behean)

2. Azterketa hidrologikoak. EAEn eskura dagoen hidrologiaren berrazterketa eguneratu bati
ekin beharra zegoenez, azterketa hidrologiko oso bat egin zen hauek oinarri hartuta:
-

500 urteko itzulera aldirako 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), itzulera aldi ezberdinetarako diseinu emariak lortzen dira.

-

III. Ipar Plan Hidrologikoan indarrean dagoen abakoa erabiltzea, oro har, 10 km 2ko azalera baino txikiagoa duten arroetarako.
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19. irudia.- TETIS ereduarekin egindako kalibratzearen emaitzen adibidea

20. irudia.- Ordukako emari simulatuen serieen tratamendu estatistikoa

3. Azterketa hidraulikoak. Lursailaren uholde-arriskua definitzen duten aldagai hidrauliko
interesgarriak lortzeko (ur geruzaren maila, sakoneren banaketa eta abiadurena), oro har,
dimentsio bakarreko eredu hidraulikoak (HEC-RAS v4.1) egiten dira erregimen iraunkor
eta gradualki aldakorrean. Uholdea argi eta garbi dimentsio bikoa denean dimentsio biko
ereduetara jotzen da (IBER v1.9).
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21. irudia.- Soraluzeko UAPGGan HEC-RASekin egindako kalkuluen emaitzak

-

Egindako eredu hidraulikoetatik lortutako emaitzak lan topografikoen puntuan
deskribatutako LEDarekin gurutzatzen dira, eta hainbat itzulera alditarako
uholde-arriskuko eremuen hasierako mugaketa eta horien abiadura eta
sakonera banaketa lortzen da, gero eskura dagoen informazio kartografiko eta
fotografiko guztia aztertuta doituko dena.

-

Hasieran, Jabari Publiko Hidraulikoa irizpide hidrologiko-hidraulikoekin
definitzen da ohiko uraldi handienaren (T = 2,33 urte) simulaziotik eta
lursailaren geometria naturaletik abiatuta.

-

Kalte larrien eremua eta huste biziko bidea Jabari Publiko Hidraulikoaren
Arautegia aldatzen duen 9/2008 Edan jasotzen diren irizpideak aplikatuta
definitzen dira.

4. Azterketa geomorfologikoak. UAPGGen ingurunean ibaiko unitate geomorfologiko
garrantzitsuak (ibaibidea, ibaiertza, alubioi lautada, ibaiko itsasaldi lautada, betegarria,
malkarra, gainezka egiten duen puntua, uraldi kanal sekundarioa) identifikatuta eta
903/2010 EDak eskatzen dituen esparruen mugaketa kartografikoan duten eragina
aztertuta egiten dira. Horretarako ataza hauek egiten dira:
-

Eraginpeko ibai tarteen kartografia geomorfologikoa lantzen da:
o

Egoera erdinaturaletan: ibai formak identifikatzea eta alboko lursailaren
uholde-arriskua eremuka adieraztea “amerikar hegaldia” (1956-57)
deritzonaren fotogrametan oinarrituta.

o

Egoera eraldatuan: kartografia honek ibaibideen eta alubioi lautaden gaur
egungo egoera morfologikoa erakusten du 2012ko aireko argazkien
analisitik eta aurreko puntuan aipatu den modelizazio hidraulikoan
erabilitako Lursailaren Eredu Digitaletatik abiatuta.
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-

Lortutako kartografia geomorfologikoaren eta azterketa hidrologikohidraulikotik atera denaren arteko kontraste analisia egiten da, eta horrela
jabari publiko hidraulikoaren irizpide biak integratzen dituen zehaztapen bat
lortzen da: , lehentasunezko etorriko eremua eta uholde-arriskuko eremuak
10, 100 eta 500 urteko itzulera aldietarako.

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

4.2.2 Arrisku mapak
a)

Erkidego arteko esparrua:

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

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

-

Aplikatu
beharreko
neurrien
errentagarritasuna aztertu eta lehentasunak
jarri ahal izateko, uholde-arriskuaren biharetziko 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.
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Horretarako sekuentzia hau jarraitu da:


Eraginpeko biztanleriaren zenbatespena: aztertutako probabilitate bakoitzerako
uholdeak eragindako biztanleriaren kalkulua egin da, Europako Ingurumen Agentziak
(EIA) emandako biztanle dentsitatearen informazioari esker.



Eraginpeko jarduera ekonomikoen zenbatespena: jarduera ekonomikoari buruzko
informazioa Europar Batasunak markatutako kategoria orokorretan sailkatu dira, 4.
taulan agertzen diren kategorietan, hain zuzen.
Arrisku mapa nazionaleko kategoria
Hiritar kontzentratua

Hiritar sakabanatua

Hiritarrari lotua

Gizarte azpiegitura

Hirugarren sektorekoa

Industrial kontzentratua

Industrial sakabanatua

Lehorreko lurreko nekazaritza

Lur ureztatuko nekazaritza

Bestelako landa lurrekoak

Basoa

Azpiegiturak: errepideak

Azpiegiturak: burdinbideak

Azpiegiturak: aireportuak

Azpiegiturak: energia

Azpiegiturak: komunikabideak

Azpiegitura hidrauliko sanitarioak

Azpiegiturak: hondakinak

Ur masak

Bestelako arriskuguneak

4. taula.- Arrisku mapetako kategoriak (erkidego 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.
Azkenik, iturri horietako guztietako informazioa integratzearen emaitza aztertutako
probabilitate bakoitzerako informazio geruza bat lortzea izan da, uholde-arriskua
osatzen duten lurzoruaren erabilera poligono guztiek osatzen dutena, Europar
Batzordeak markatzen duen lurzoru erabileraren kategoria ezarrita.


Garrantzi bereziko puntuak eta ingurumen babestuko guneak: atal honetan
uholde-arriskua duten eremuak sartu dira, baina jardueragatik arrisku gehigarri bat
dutenak edota kultura ondareari edo ingurumenerako eta/edo herri babeserako
garrantzia duten guneei kaltea lekarkieketenak.
Zertzelada horiek arrisku mapetan sartzeko, informazio geruza bi landu dira, bata
puntuena (instalazioak) eta bestea poligonoena (gune babestuak), abiapuntuan
zeuden datu diferenteen ondorioz. 5. taulan xehetasunez ematen da geruza horietako
bakoitzean sartu den informazioa.

41

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako Zatiaren Uholde-Arriskua Kudeatzeko Plana

Garrantzi bereziko puntuak

Ingurumenerako garrantzia duten
guneak

16/2002 Legearen I. eranskinak aipatzen
dituen instalazio industrialak, IPPCrenak.

Giza kontsumorako
eremu babestuak

urak

hartzeko

Hondakin uren araztegiak

Jolas erabilerako ur masak

Kultura ondarea

Habitatak edo espezieak babesteko
eremuak

Eraginpeko komunikabideak

UEZaren ur masak

5. taula.- Garrantzi bereziko puntuak eta ingurumenerako garrantzia duten eremuak (erkidego arteko esparrua)

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 zen:
1. Eraginpeko biztanleriaren zenbatespena. Uholdeak eragin diezaiokeen biztanle kopurua,
itzulera aldi bakoitzerako, arriskugarritasun mapetako uholde geruza eta Euskal
Estatistika Erakundeak (EUSTAT) emandako biztanle egoiliarraren estaldura elkartzen
diren gunetik abiatuta kalkulatzen da.

23. irudia.- Uholde-arriskuko eremuko biztanleria, T 500 izanik, Azkoitiko UAPGGan

UAPGG bakoitzean espero daitekeen biktima kopurua kalkulatzeko, lehenengo, uholdearriskuko eremuan 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
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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
ziren:
-

Etxeen egiturazko kalteak: estaldura espazialetik abiatuta, katastroak
eraikuntza bakoitzaz emandako balio eguneratuarekin, eraikinaren beheko
oinari eta lurpeko oinei dagokien balioa ateratzen da.

-

Jabetzen edukiaren kalteak: edukitzailearen (aurrekoa) balioaren araberakoa
da, izan ere bizitegi erabileran haren % 50 da eta merkataritza, industria eta
ekipamendu erabileretan haren % 50 eta % 150 bitartean, langile kopuruaren
arabera, EUSTATek emandako datua berau.

-

Ibilgailuen kalteak: ibilgailua garajean edo etxe arteko bideetan dagoela
kontuan hartuta, kopurua kalkulatzeko, etxe bakoitzean bizi den biztanle
kopurua biztanleko beribil ratioarekin biderkatu da, EUSTATen arabera 0,61.
Ibilgailuen batez besteko kaltea 4.500 €/unitate dela jo da, Aseguruen
Konpentsazioko Partzuergoak emandako batez besteko kalte-ordainaren
arabera.

-

Komunikabideen kalteak: Gipuzkoako errepide lokal sekundariorako 50 €/ml
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 % 15
erabaki da horien balioa.

24. irudia.- Gehienezko kalte unitarioak edukitzaileari (egitura) eta edukiari (ondasunak) Azkoitiko UAPGGan.

Kontuan hartutako mota bakoitzerako gehienezko kalteak atera ondoren, benetako
kalteak kalkulatzeko, funtzio bat definitzen da uraldi baten efektu diferentziala uraldiaren
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neurriaren arabera ematen duena, eta uraldiaren neurri hori kasu honetan uholdearen
sakonerak ematen zuen.
Balio esperimentalak eta balio historikoko kalteen kuantifikazioa kontuan hartuta (FEMA,
Federal Emergency Management Agency, eta FHRC, Flood Hazard Research Center)
sorturik literaturan ageri ziren zenbait kurbaren analisi konparatiboa hartu zen
abiapuntutzat, eta horrela aurrekoen batez besteko kurba bat lortu zen. Kurba hori
aplikatzetik lortu ziren 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 zen kurba hori.
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
6. taula.- EAEko kalte ekonomikoak kalkulatzeko erabakitako kalte funtzioa

25. irudia.- Kalte funtzioaren aplikazioa T 500-erako (ezk.) eta eraikinetako kalte guztiak (esk.) Mungiako UAPGGan
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3. Bestelako eraginak. Egokitzat jo da kutsadura eragin dezaketen elementu batzuk
analisian eranstea, hau da, Kutsaduraren Aurrezaintza eta Kontrol Integratuaren
uztailaren 1eko 16/2002 Legearen I. eranskinean aipatzen diren instalazio industrialak
(IPPC), hondakin uren araztegiak eta edateko ura tratatzeko estazio (EUTE)
garrantzitsuak, eta beste elementu sentikor batzuk: hiri hornidurako hartuneak (HHH),
hiri hornidurako ur masak, ekonomikoki garrantzitsuak diren uretako espezieen
babesgune (EGUEB) deklaratutako eremuak, bainu eremuak, hiriko hondakin uren
tratamenduari buruzko arauak aplikatuaz sentikor deklaratutako eremuak (SDE), Natura
2000 Sareko (RN2000) habitat edo espezieen babesguneak, berariazko legediaren
arabera onartutako ur mineral termalen babes perimetroak (UMTBP), hezeguneak (HG),
babes bereziko ibai eremuak (BBIE), bestelako babes eremuak (BBE), suhiltzaile
parkeak, ospitaleak, kanpalekuak, garbiguneak eta indarretxeak.

4.3 Kostaldeen metodologia
Kostaren eta Itsasoaren Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusiak egin zuen UAPGGen
azken hautapenean itsasoaren eragina duten 9 gune daude, horietako 6 gainera ibai
eraginekoak ere badira. Ur Agentziak, 6 kasu horietan ere, gainerako UAPGGen antzeko
metodologia erabilita trantsizioko tarte horien analisi bat egin du, gainera, ibai ahoa ingurulerro izanik, itsasoak hor duen eragina kontuan hartuta.
Trantsizioko (ibai/itsaso) UAPGGen arriskugarritasun eta arrisku mapak, beraz, garatutako
lan metodologia bien inguratzaile gisa lortu ziren, eta, ondorioztatu zenez, ibaiaren eragina
oso handia da trantsizioko UAPGGetan, eta horregatik Ur Agentziak izendatutako uholdearrisku eremuek oinarri errealistagoa osatzen dute egon dauden arriskuen multzoa
zehazteko.
Itsas eragina zuten 9 UAPGG hautatuetan arriskugarritasun mapak egiteko Kostaren eta
Itsasoaren Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusiak hartutako metodologia ondorengo
hau izan zen:


Itsasaldiaren mailagatiko uholdea. Muturreko itsasmailak
gehi meteorologikoa) C3E (Espainiako Kostako klima
serieetatik abiatuta; datu horiek 10-15 km-ko bereizmen
kostalde osoan zehar, eta Lursailaren Eredu Digitalarekiko
ziren sakonerak.



Itsasaldiaren maila eta olatuagatiko 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-arriskuko eremuaren poligonoa marraztu zen. iOle
softwareak ez du kalkulatzen olatuen eragina labartzat jotzen diren eremuetan, olatuek
ezin ditzaketelako gainditu. Horregatik, zailtasun batzuk sortzen dira horrelako eten
lerroak hondartzekin edo antzeko eremuekin txandakatzen direnean.



Uholde mota bien batura. Aurreko geruzak batu ziren multzoaren uholde poligonoa
kalkulatzeko, gero ELOISko poligono sistemarekin ebaki, eta kosta lerroarekiko uholde
mugaketa egin zen.

kalkulatu ziren (astronomikoa
aldaketa) proiektuaren datu
espazialarekin zeuden eskura
diferentziaren bidez zenbatetsi
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Emaitzen garbiketa. Kasu bakoitzaren azterketa egin ondoren, Demarkazioko UAPGG
guztietako izaera bereko geruzak batu ziren (100 eta 500 urte). Geruza horiek editatu egin
ziren, datuak prozesatzean sortutako hirukitxoak ezabatzeko.



UAPGGen mugaketa. UAPGGak marrazteko, kosta lerroa jarraitu zen, jatorrian gune
hauen berauen abiapuntutzat hartutako marrazketa ofizialaren kontrara. Marrazketa horri
aurreko azterketetan identifikatu gabe zeuden tarteak eransten zaizkio 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 egiten
dira UAPGG bakoitzean, uholde sakonerak, olatuek eragiten dioten eremua, onartuta nahiz
izapidean dagoen itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoa, babes zorra eta itsasertza
sartuta.

26. irudia.- T 500erako arriskugarritasun mapa Ondarroa-Kosta UAPGGan

Arrisku mapei dagokienez, honela egiten dira arrisku mota bakoitzerako:
-

Biztanleriaren arriskuak. 2005 urteko Europar Batzordearen (Eurostat) 100 x 100 m-ko
biztanle raster edo bilbean eta udalen geruza ofizialean itzulera aldi 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 poligono bakoitza erabilera-ehunekotan definituta dagoela,
erabileren berraztertze 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:
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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: MAGRAMAren geruza ofizialetatik atera eta Demarkazio
Hidrografikoaren (MH) informazioarekin eguneratutakoa.

o

Herri babesa: instalazio interesgarriei buruzko orotariko informazioa, hau da,
ospitaleez, eraginpeko azpiegiturez, energia instalazioez eta komunikazioez, BTN25etik ateratakoa.

-

Ingurumenerako garrantzia duten guneak. Inguratzaile bakoitza gainjarri egiten zaie GIS
geruzei MAGRAMAk ingurumenerako garrantzia duten guneez emandako mota hauetako
oinarrizko informazio puntualarekin:

o

Giza hornidurarako hartune eremuak.

o

Habitaten Zuzentarauak babestutako guneak: BGLak eta HBBEak.

o

Bainu eremuak.

Horren emaitza UAPGG bakoitzean T 100 eta T 500erako arrisku mapak egitea ian zen,
giza, ekonomia eta ingurumen osagaiekin.

27. irudia.- T 500erako arrisku ekonomikoaren mapa Ondarroa-Kosta UAPGGan

Nabarmentzekoa da metodologia honekin analizatutako 6 trantsizio eremuetan ibai
uraldiaren osagaia erantsita eta Kosta eta Itsasoaren Iraunkortasunerako Zuzendaritza
Nagusiak ezarritako ibai ahoko inguru lerroaren baldintzak erantsita Ur Agentziak egindako
arriskugarritasun eta arrisku mapak ere badaudela. Halaber, URAk Plentzia eta Oiartzun
UAPGGetako manuzko mapak ere egin ditu, Kosta Zuzendaritzak analizatu gabe, ibaietako
gainerako UAPGGen antzeko metodologia erabilita, eta dagoen arriskuaren kuantifikazio
xehea erantsita.
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4.4 Ibaietako UAPGGen mapen emaitzak
Aurreko lanen emaitza UAPGG bakoitzerako arriskugarritasun mapak egitea izan zen:


Uholde-arriskuko eremuak T = 10, T = 100 eta T = 500 urterako.

28. irudia.- Barbadun UAPGGko uholde-arriskuko eremuak



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

29. irudia.- Tolosa UAPGGko T 500 sakonerak



Lehentasunezko etorriko eremua, 9/2008 Errege Dekretuan jasotako
definizioaren arabera eta kalte larrien eremuaren eta huste biziko bidearen T
= 100 urterako inguratzaile gisa aterata.
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30. irudia.- Tolosa UAPGGko LEE



Jabari publiko hidraulikoaren mugaketa, bere zor eta polizia eremuekin
batera.

31. irudia.- JPHaren mugaketa planoa Barbadun UAPGGan

Arrisku mapak:


Biztanleriarentzako eragina, uholde-arriskuko eremuaren barruan kokatutako
eraikinetan bizi diren biztanleen dentsitatea adierazita.
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32. irudia.- Barbadun UAPGGan eragindako biztanleria



Eragindako jarduera ekonomikoak (atari bakoitzerako EUSTATek emandako
CNAE taldea edo ELOIS erabilerak) analisiko hiru itzulera aldietarako eta
etendako komunikabideak.

33. irudia.- Barbadun UAPGGan eragindako jarduera ekonomikoak
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34. irudia.- Tolosa UAPGGan eragindako jarduera ekonomikoak



Ingurumenaren kalteberatasun eremuak, uholdea denean kutsadura sor
dezaketen elementuak adierazita eta Plan Hidrologikoko Gune Babestuen
Erregistroaren mugaketa inguratzaile moduan adierazita.

Arriskuen zenbatespenari dagokionez, espero diren urteko batez besteko balio hauek
ateratzen dira Kantauri EDHaren barruan sartutako EAEaren UAPGGetan:


Uholde-arriskuko eremuan bizi den biztanleria: 10.790 bizt./urte.



Fenomenoaren esposiziopean dagoen biztanleria: 2.158 bizt./urte.



Hildakoak: 1,38 hil/urte.



Eraikinen kalteak: 42.513.100 €/urte.



Ibilgailuen kalteak: 19.471.100 €/urte.



Komunikabideen kalteak: 14.359.160 €/urte.



Garbiketa eta larrialdi zerbitzuen kostuak: 11.451.504 €/urte.



Kaltea guztira: 87.794.864 €/urte.

Nabarmentzeko da emaitza globalak UAAEaren fasean egin ziren zenbatespenen antzantzekoak dira.
Bestalde, Gainerako 16 UAPGGetan (Burgos eta Nafarroa) honela laburtu daitezke 500
urteko itzulera aldia duten uraldien ondorioak:


Uholdeak harrapatutako azalera: 8,99 ha.
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Eraginpeko biztanleria: 3.649 biztanle.



Kalte ekonomikoak: 468.344.368 €

4.5 Ondorioak
Fase honetan landutako uholde-arriskuko eremuen mugaketa berriak uholdeen arazoa
askoz hobeto ezagutzea dakar aurreko faseekin alderatuta. Zehazki:
-

Lortu diren profil batimetriko berriei eta egituren takimetriko berriei esker, eta
LIDAR tekniken bidez landutako lursailaren eredu digital bat erabiltzeari esker,
ibaibidearen eta uholde lautaden karakterizazio geometriko hobea egin da, eta
aldaketa berrienak erantsi zaizkio.

-

Eskumen autonomikoaren esparruan, prestatu den muturreko hidrologia berriak
uneko uholde-arriskua hobeto islatzen du, batez ere itzulera aldi laburretarako,
eta behaketa historikoetara gehiago hurbiltzen da.

-

Trantsizio eremuetan, uraldiagatiko uholdeaz gain, muturreko itsasaldien eragina
aintzat hartu da, gune batzuetan garrantzitsua izan baitaiteke.

-

Zenbaitetan, 2 dimentsioko simulazioak hautatu dira, etorriaren dimentsio
bakarreko hipotesiak errealitatea erakusteko egokiak ez zirenean. Gainera,
diseinuko uraldiaren bolumena eta erregimen iraunkorrean iritsitako geruza kotak
elkargarriak ez diren tarteak erregimen ez geldikorrean simulatu dira.

Aurrekoa gorabehera, oraindik ere ziurgabetasunak iraun egiten du, batez ere emaria neurtu
gabeko arroetako hidrologiari dagokionez edo datuen erregistro historikoa oraindik urria
duten arroetakoari dagokionez. Kasu horietan, segurtasunaren aldeko metodologiak
aukeratu dira, bihar-etzi kontrastatu beharko direnak. Halaber, ibaibideen eta uholdearriskuko lautaden geometriak etengabeko bilakaera duenez, prestatutako arriskugarritasun
mapak ezin dira elementu estatikotzat hartu, aitzitik, aldiro berraztertu behar dira, Europar
Uholde Zuzentarauak agintzen duen bezala.
Arrisku mapei dagokienez, zuzeneko kalte ukigarriak baino ez dira aintzat hartu, eta
zeharkako edo ukiezinen kopurua (ekoizpen galtzeak, etendako bideetako garraioaren
gainkostua, turismoa gutxitzea, kalte psikologikoak eta abar) oso handia izan daiteke.
Bestalde, urtean espero diren hildakoen edo kalte materialen zenbatespenak, EAEan adibide
moduan eginak, desbideratzeak dauzkate herri mailan, eskura dauden datu historikoekin bat
etorri arren, eta ebaluatu eta, kasua bada, hobetu beharko dira, Europar Uholde
Zuzentaraua eguneratzeko bihar-etziko zikloetan elementu kalteberei buruzko informazio
zehatzagoa eduki ahala
Nolanahi ere, fase honetan landutako arriskugarritasun nahiz arrisku mapa berriak funtsezko
hobekuntza bata dira indarrean dagoen informazioarekin alderatuta. Ondorioz, eta horietatik
abiatuta, bermeekin ekin dakioke neurriak proposatzeko faseari. Ildo horretan,
nabarmentzekoa da,Kantauri EDHan uholdeen kalteen zenbatespen xehea eginda dagoela,
eta, horregatik, zehaztu beharreko babes irtenbideen kostu-irabazi analisiak egitea dago,
hortaz Europar Uholde Zuzentarauak uholde-arriskua kudeatzera bideratutako jardueren
errentagarritasunaz eta iraunkortasunaz eskatzen duena egoki beteaz.
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5 Uholde-arriskua kudeatzearen helburuak
UAKParen azken helburua bikoitza da:
-

Orain dagoen uholde-arriskua handitu ez dadila lortzea, arazoaren ezagutza
hobetzeari eta uholde-arriskuarekin elkargarriak diren lurzoruaren okupazio politikak
gauzatzeari esker.

-

Arrisku hori jarduera programen bidez gutxitzea, hasiera batean arreta UAPGG 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: aurrezaintza, babesa, prestaketa
eta berreskuratzea/ebaluatzea.

Uholde-arriskua
hobeto hautematea
eta autobabes
estrategiak
hobetzea

Ur masen egoera
ona hobetzen
laguntzea

Administrazioen
koordinazioa
hobetzea

UHOLDEAK GIZA OSASUNERAKO,
INGURUMENERAKO, KULTURA
ONDARERAKO, JARDUERA
EKONOMIKORAKO ETA
AZPIEGITURETARAKO DITUEN ONDORIO
KALTEGARRI POTENTZIALAK GUTXITZEA

Erresilientzia
hobetzea eta
kalteberatasuna
gutxitzea

Ezagutza hobetzea

(903/2010EDaren 11. artikulua)

Arriskuaren
murrizketa lortzea
arriskugarritasuna
gutxitzeari esker

Iragarmena
hobetzea

Lurraldearen
antolamendua
hobetzea

35. irudia.- Uholde-arriskua kudeatzearen helburuak

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

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.

-

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 aurrezaintza 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 egokituta okupatu behar ditu gizakiak uholde
lautadak.

-

Uholde-arriskua gutxitzera bideratutako ekintzek osorik ekin 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 bai.

-

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 biztanleari eta ondasun ekonomiko garrantzitsuei
eragiten badiete. Hala ere, garrantzi handikoa da 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 geruzatze ahalmenak, arazoak ibaian behera eraman gabe.

-

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

Gomendagarria da uholde-arriskuko eremuetan aurreneurriak hartzea, uholdeetan
gai 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 askok arrakasta izango badute,
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 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,
arrisku 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 herri babes arloetan, administrazio hidraulikoek ibai espazioa, informazio hidrologikoa
eta urtegien kudeaketaren koordinazioa kosta eskumenak dituzten agintariekikoa
kudeatzen, 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 herri babeseko estatuaren
eta autonomia erkidegoaren agintariek (bereziki Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurre
Egiteko eta Meteorologiako Zuzendaritza), 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,
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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 Herri Babes Planaren arabera, alerta meteorologikoen sistemak, bai ibai
jatorriko uholdeenak bai itsas ekaitzagatik gertatzen direnenak, funtsezko elementuak
dira prest egoterakoan eta gerta litezkeen arrisku egoeretan jardun ahal izaterakoan.
Informazio hidrologikoaren sistemak eta itsas ekaitzak iragartzeko sistemak ere uholdeen
kudeaketa dagokien administrazioen zerbitzura dauden funtsezko tresnak dira. Helburu
orokor hori, alde batetik, egon dauden 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 uholdearriskuarekin ahal den neurrian elkargarria den lurralde antolamendua eta lurzoruaren
erabileren antolamendua bilatzea da, hori guztia lurzoru eta hirigintza arloetan, herri
babes, kosta, ur, ingurumen arloetan eta abar indarrean dagoen legediaren arabera, hori,
gainera, uholdeekin elkargarriak 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; egon dauden luzetarako azpiegituren huste
ahalmena kontserbatu eta hobetzeko lanak; kostako aurrezaintza 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 haiekin 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.
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Ur masen egoera ona mantentzea edo hobetzea, egoera hidromorfologikoa
hobetzeari esker, ur masek egoera ona edo potentzial ona irits dezaten, bai ur masa
kontinentaletan bai trantsizioko edo kostaldekoetan, oso aldatuta daudenak barne,
UEZarekin koordinatuta, arroko plan hidrologikoa dagoen lekuan egoera onari eutsirik,
lehenago azaldutako jarduera multzoari esker.

KKH eta URA aspaldidanik dabiltza honelako printzipio eta helburuak aplikatzen, eta horri
esker aldatu egin da pixkanaka uholdeen aurkako borrokaren ikuspegi tradizional estruktural
eta gehiegizko garapenaren zalea eta bere ordez beste jarrera arrazionalago, garapen
iraunkorraren zaleago eta ingurumenarekiko arduratsuago bat sustraitu da. Ildo horretan,
UAKP hau dagoeneko hasita dauden politikak indartzera eta bultzatzera dator, indar
instituzional eta araubidezko bat ematera.
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6 Plan Hidrologikoan zehaztutako ingurumen irizpide eta
helburuak
Oro har, ingurumenarekiko helburuak (ULTB 92 bis artikulua) irudi honetan zerrendatzen
diren kategorietan taldekatu daitezke:

36. 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.

6.1 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, moduzkoa, eskasa
edo txarra izango da. Egoera ekologikoa sailkatzeko kalitate elementu biologikoak
(landaredi urtarra, fauna bentikoa eta arrain fauna), hidromorfologikoak (emariak, egoera
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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 fisikokimikoen 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.

6.2 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 onera hel
daitezen.
- 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 ateratzearen eta berriro
betetzearen arteko oreka bermatzea, lurpeko uren egoera ona lortzeko.
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- 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 aldatuetarako: ur masa artifizialak eta oso
aldatuak babestu eta hobetzea, lurrazaleko uren potentzial ekologiko ona eta egoera kimiko
ona lortzeko.

6.3 UAPGGak eta eraginpeko ur masak
Kantauri EDHan, indarrean dagoen Plan Hidrologikoaren arabera, lurrazaleko 138 ur masa
definitu dira, horietatik 117 ibai kategoriakoak dira, 3 aintzira kategoriakoak, 14 trantsizioko
ur masak dira eta 4 kostaldeko ur masak dira.
Demarkazioan identifikatutako UAPGGak eta plangintza hidrologikoan definitutako ur masak
gurutzatuta esan daiteke ibai motako 74 ur masaren tarteak, trantsizioko 11 ur masa eta
kostaldeko 2 ur masa harrapatzen dituztela. Demarkazioko 91 UAPGGetatik bat bakarra da
ur masa batekin ere bat ez datorrena, hau da, ES017-NAV-8-1 Onin erreka.

37. irudia.- Kantauri EDH barruan zehaztutako lurrazaleko ur masak eta UAPGGak

38. irudia.- Kantauri EDHan identifikatutako ur masen banaketa UAPGGetan, kategoriaren arabera
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Taula honetan UAPGG bakoitzean identifikatutako lurrazaleko ur masen zerrenda azaltzen
da, egoera adierazita eta 2009-2013 aldian lortutako emaitzen arabera duen ingurumen
helburua adierazita.
Lurrazaleko ur masak

UAPGG

Izena

Ur masaren
kodea

Egoera
edo
potentzial
ekologikoa

Ingurumenarekiko
helburuak beteta
izateko garaia
Ekologikoa

Kimikoa

Kategoria

Izaera

ES017-ALA-10-2

AMURRIO

ES052MAR002690

Txarra

2027

2015

Ibaia

Naturala

ES017-ALA-10-3

AIARA

ES052MAR002690

Txarra

2027

2015

Ibaia

Naturala

ES052MAR002690

Txarra

2027

2015

Ibaia

Naturala

ES055MAR002722

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES068MAR002841

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-10-1

LAUDIO

ES017-BIZ-11-1

URDUÑA

ES052MAR002690

Txarra

2027

2015

Ibaia

Naturala

ES017-BIZ-12-1

BASAURI

ES068MAR002841

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-12-2

ARRIGORRIAGA

ES068MAR002841

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-12-3

GALDAKAO

ES068MAR002841

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES066MAR002800

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-BIZ-2-1

IGORRE
ES067MAR002790

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-2-2

ZEANURI

ES067MAR002790

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-5-1

BALMASEDA

ES073MAR002900

Ona

2015

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-6-1

ZALLA-GUEÑES

ES073MAR002900

Ona

2015

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES073MAR002890

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES073MAR002900

Ona

2015

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES073MAR002910

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES073MAR002910

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES073MAR002920

Ona

2015

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-7-1

ES017-BIZ-7-2

GORDEXOLASODUPE

ALONSOTEGI-1

ES017-BIZ-7-3

ALONSOTEGI-2

ES073MAR002920

Ona

2015

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-8-1

ATXONDO

ES059MAR002750

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala
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Lurrazaleko ur masak

UAPGG

ES017-BIZ-8-2

ES017-BIZ-9-1

ES017-BIZ-9-2

Izena

ELORRIO

Ur masaren
kodea

Egoera
edo
potentzial
ekologikoa

Ingurumenarekiko
helburuak beteta
izateko garaia
Ekologikoa

Kimikoa

Kategoria

Izaera

ES060MAR002740

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES060MAR002740

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES059MAR002750

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES059MAR002760

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES059MAR002780

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES065MAR002810

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Naturala

ES065MAR002810

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Naturala

ES068MAR002842

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

DURANGO

AMOREBIETA

ES017-BIZ-9-3

LEMOA

ES067MAR002790

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-9-4

BOLUNBURU

ES068MAR002842

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-ART01

MARKINAXEMEIN

ES111R044010

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-BIZ-ART02

ETXEBARRIA

ES111R044010

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-BIZ-ART03

ONDARROAKOSTA

ES111C000020

Ona

2015

2015

Kostaldekoa

Naturala

ES017-BIZ-BAR01

ES111R075020

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

BARBADUN
ES111T075010

Eskasa

2021

2015

Trantsiziokoa

Naturala

ES017-BIZ-BUT01

PLENTZIA

ES111T048010

Moduzkoa

2021

2015

Trantsiziokoa

Naturala

ES017-BIZ-BUT02

GATIKA

ES111R048020

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Naturala

ES111R048010

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Naturala

ES017-BIZ-BUT03

MUNGIA
ES111R048020

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Naturala

ES017-BIZ-BUT04

BAKIO

ES111R048030

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-BIZ-DEB05

MALLABI-EIBAR

ES111R041020

Txarra

2027

2027

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-BIZ-IBA01

BILBOERANDIO

ES111T068010

Moduzkoa

2021

2027

Trantsiziokoa

Oso
aldatua

ES111R074010

Ona

2015

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES111T068010

Moduzkoa

2021

2027

Trantsiziokoa

Oso
aldatua

ES017-BIZ-IBA02

GALINDO
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Lurrazaleko ur masak

UAPGG

ES017-BIZ-IBA03

Izena

LEIOA

ES017-BIZ-IBA05

SONDIKAERANDIO

ES017-BIZ-OKA01

EA

GERNIKA

ES017-BIZ-OKA02

MUNDAKA

ES017-BIZ-OKA03

ALTAMIRA

ES017-BUR-2-1

CADAGUA IBAIA

ES017-GIP-1-1

AMEZKETA

ES017-GIP-13-1

ES017-GIP-13-2

ES017-GIP-14-1

ES017-GIP-14-2

Ingurumenarekiko
helburuak beteta
izateko garaia
Ekologikoa

Kimikoa

Kategoria

Izaera

ES111R074030

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES111R074040

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES111T068010

Moduzkoa

2021

2027

Trantsiziokoa

Oso
aldatua

ES111R074020

Txarra

2027

2027

Ibaia

Oso
aldatua

ES111T068010

Moduzkoa

2021

2027

Trantsiziokoa

Oso
aldatua

ES111R045020

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES111R046010

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES111R046030

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES111T046010

Eskasa

2021

2021

Trantsiziokoa

Naturala

ES111T046020

Moduzkoa

2021

2015

Trantsiziokoa

Naturala

ES111R046020

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES111T046020

Moduzkoa

2021

2015

Trantsiziokoa

Naturala

ES069MAR002880

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Naturala

ES021MAR002581

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES021MAR002582

Moduzkoa

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES020MAR002540

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES020MAR002560

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES020MAR002540

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES020MAR002510

Ona

2015

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES020MAR002540

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES020MAR002570

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES020MAR002642

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Naturala

ES020MAR002642

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Naturala

ES028MAR002661

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

GETXO

ES017-BIZ-IBA04

ES017-BIZ-LEA01

Ur masaren
kodea

Egoera
edo
potentzial
ekologikoa

ATAUN

LAZKAO

BEASAINORDIZIA

LEGORRETA
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Lurrazaleko ur masak

UAPGG

ES017-GIP-14-3

ES017-GIP-15-1

ES017-GIP-15-2

ES017-GIP-15-3

Izena

ALEGIA-ALTZO

Ur masaren
kodea

Egoera
edo
potentzial
ekologikoa

Ingurumenarekiko
helburuak beteta
izateko garaia
Ekologikoa

Kimikoa

Kategoria

Izaera

ES021MAR002582

Moduzkoa

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES028MAR002661

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES028MAR002662

Txarra

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES026MAR002680

Moduzkoa

2015

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES028MAR002662

Txarra

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES026MAR002610

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Naturala

ES028MAR002662

Txarra

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES027MAR002620

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES028MAR002662

Txarra

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

VILLABONA

TOLOSA

ANDOAIN

ES017-GIP-16-1

USURBIL

ES028MAR002662

Txarra

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-GIP-16-2

ZUBIETA-ORIA

ES028MAR002662

Txarra

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES018MAR002470

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES018MAR002480

Moduzkoa

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES018MAR002491

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES023MAR002591

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES111R012010

Eskasa

2021

2021

Ibaia

Naturala

ES111T012010

Ona

2015

2021

Trantsiziokoa

Naturala

ES111T042010

Moduzkoa

2021

2015

Trantsiziokoa

Naturala

ES111R042020

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES111R042030

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-GIP-17-1

URUMEA-1

ES017-GIP-3-1

LIZARTZA

ES017-GIP-BID01

IRUNHONDARRIBIA

ES017-GIP-DEB01

ES017-GIP-DEB02

DEBA

MENDARO

ES017-GIP-DEB03

ALTZOLA

ES111R042020

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-GIP-DEB04

ELGOIBAR

ES111R042020

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-GIP-DEB06

SORALUZE

ES111R042010

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-GIP-DEB07

BERGARA

ES111R040030

Moduzkoa

2021

2021

Ibaia

Naturala
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Lurrazaleko ur masak

UAPGG

Izena

Ur masaren
kodea

Egoera
edo
potentzial
ekologikoa

Ingurumenarekiko
helburuak beteta
izateko garaia
Ekologikoa

Kimikoa

Kategoria

Izaera

ES111R042010

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-GIP-DEB08

OÑATI

ES111R040050

Moduzkoa

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-GIP-DEB09

ARRASATE

ES111R040010

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-GIP-DEB10

ESKORIATZA

ES111R040010

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES111R014010

Eskasa

2021

2021

Ibaia

Naturala

ES017-GIP-OIA01

OIARTZUN
ES111T014010

Moduzkoa

2015

2015

Trantsiziokoa

Oso
aldatua

ES017-GIP-OIA02

ALTZIBAR

ES111R014010

Eskasa

2021

2021

Ibaia

Naturala

ES017-GIP-ORI01

ZARAUTZ

ES111R029010

Moduzkoa

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-GIP-ORI02

AIA-ORIO

ES111T028010

Moduzkoa

2015

2015

Trantsiziokoa

Naturala

ES017-GIP-ORI03

ZARAUTZKOSTA

ES111C000010

Ona

2015

2015

Kostaldekoa

Naturala

ES017-GIPURO-01

ES111R034040

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ZUMAIA
ES111T034010

Moduzkoa

2015

2015

Trantsiziokoa

Naturala

ES111R032010

Moduzkoa

2015

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES111R032020

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES111R034010

Moduzkoa

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES111R031020

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES111R032020

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES111R030030

Eskasa

2021

2015

Ibaia

Naturala

ES111R032010

Moduzkoa

2015

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-GIPURO-02

ES017-GIPURO-03

ES017-GIPURO-04

AZPEITIA

URRESTILLA

AZKOITIA

ES017-GIPURO-05

ZUMARRAGAURRETXU

ES111R030020

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES017-GIPURO-06

LEGAZPI

ES111R030020

Moduzkoa

2021

2015

Ibaia

Oso
aldatua

ES018MAR002470

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-GIP-URU01

URUMEA-2
ES111T018010

Moduzkoa

2015

2015

Trantsiziokoa

Oso
aldatua

ES111R018010

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-GIP-URU02

IGARA
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Lurrazaleko ur masak

UAPGG

Izena

ES017-GIP-URU03

DONOSTIAKOSTA

ES017-NAV-10-1

URUMEA IBAIA

Ur masaren
kodea

Egoera
edo
potentzial
ekologikoa

Ingurumenarekiko
helburuak beteta
izateko garaia
Ekologikoa

Kimikoa

Kategoria

Izaera

ES111C000010

Ona

2015

2015

Kostaldekoa

Naturala

ES016MAR002440

Oso Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES018MAR002492

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-NAV-1-1

UGARANA
ERREKA

ES001MAR002320

Oso Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-NAV-11-1

LEITZARAN
IBAIA

ES027MAR002630

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-NAV-1-2

UGARANA
ERREKA LAPITXURI
ERREKA

ES001MAR002320

Oso Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-NAV-12-1

ARAXES IBAIA

ES023MAR002601

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-NAV-12-2

ARAXES IBAIA

ES023MAR002601

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES002MAR002360

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-NAV-2-1

BAZTAN IBAIA
ES002MAR002380

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES002MAR002360

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES002MAR002370

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES002MAR002380

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES002MAR002380

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES005MAR002390

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES010MAR002420

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-NAV-3-1

ES017-NAV-4-1

ES017-NAV-5-1

ARTESIAGA
ERREKA

BAZTAN IBAIA

EZKURRA IBAIA
- EZPELURA
IBAIA

ES017-NAV-5-2

EZKURRA IBAIA
\ EZPELURA
IBAIA

ES005MAR002390

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-NAV-6-1

BIDASOA IBAIA

ES010MAR002420

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-NAV-7-1

TXIMISTA
ERREKA

ES008MAR002401

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

ES017-NAV-9-1

BIDASOA IBAIA
- ZIA ERREKA

ES010MAR002420

Ona

2015

2015

Ibaia

Naturala

7. taula.- UAPGG barruko lurrazaleko ur masen zerrenda

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

HELBURU
EKOLOGIKOA BETETA
IZATEKO GARAIA

Oso ona

Ona

Moduzkoa

Eskasa

Txarra

2015

2

41

7

-

-

50

2021

-

-

11

9

1

21

2027

-

-

-

-

3

3

2

41

18

9

4

74

Guztira

Guztira

8. taula.- UAPGG barruko ibai motako ur masen egoera eta helburu ekologikoa

EGOERA EKOLOGIKOA

HELBURU KIMIKOA
BETETA IZATEKO
GARAIA

Oso ona

Ona

Moduzkoa

Eskasa

Txarra

2015

2

41

17

7

2

69

2021

-

-

1

2

-

3

2027

-

-

-

-

2

2

2

41

18

9

4

74

Total

Guztira

9. taula.- UAPGG barruko ibai motako ur masen egoera eta helburu kimikoa

HELBURU EKOLOGIKOA
BETETA IZATEKO GARAIA

EGOERA EKOLOGIKOA
Guztira
Ona

Moduzkoa

Eskasa

2015

1

4

-

5

2021

-

4

2

6

Guztira

1

8

2

11

10. taula.- UAPGG barruko trantsizioko ur masen egoera eta helburu ekologikoa

HELBURU KIMIKOA
BETETA IZATEKO GARAIA

EGOERA EKOLOGIKOA
Guztira
Ona

Moduzkoa

Eskasa

2015

-

7

1

8

2021

1

-

1

2

2027

-

1

-

1

1

8

2

11

Guztira

11. taula.- UAPGG barruko trantsizioko ur masen egoera eta helburu kimikoa

HELBURU EKOLOGIKOA
BETETA IZATEKO GARAIA

EGOERA EKOLOGIKOA
Guztira
Ona

2015

2

2

Guztira

2

2

12. taula.- UAPGG barruko kostaldeko ur masen egoera eta helburu ekologikoa
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HELBURU KIMIKOA
BETETA IZATEA GARAIA

EGOERA EKOLOGIKOA
Guztira
Ona

2015

2

2

Guztira

2

2

13. taula.- UAPGG barruko kostaldeko ur masen egoera eta helburu kimikoa

39. irudia.- UAPGG barruko lurrazaleko ur masen egoera/potentzial ekologikoaren banaketa

Identifikatutako lurrazaleko ur masak guztira 87 dira, horietako 22k izaera oso aldatua dute,
eta gainerakoek, % 75, naturalak dira. 2021 eta 2027 plangintza garaietarako neurri
programetan zehaztutako jarduera estrukturalek eragindako ur masen izaera aztertzen
badugu, kontuan hartzen ari garen ur masen % 60 batek izaera oso aldatua dutela
ondorioztatzen dugu.

40. irudia.- Kantauri EDHan dauden lurrazaleko ur masen izaeraren eta 2021 eta 2027 garaietarako begiz jotako jardueren erlazioa
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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.

6.4 Gune babestuak eta Natura 2000 Sarea
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/CE 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 aurrezaintza 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 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, eta bereziki Natura 2000 Sareak erkidegoaren
interesekotzat identifikatu dituen ekosistemenak. Adibide modura, ibaiak bere uholde
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/geruzatzeaz 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.
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Azpiegitura berdeen arten, Uholdeen Zuzentarauaren, Uraren Esparru Zuzentarauaren eta
Habitat Zuzentarauaren helburuei modu integratuan eraginkorren eta kostu-efizienteen
lagundu diezaiekeen neurriak 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 UAPGGetan,
jarraian ikusiko dugunez.
Aurreko ataletan demarkazioko uholde-arrisku potentzial garrantzitsuko guneen (UAPGG)
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 UAPGG bakoitza Kantauri EDHaren Eremu Babestuen
Erregistroan sartuta dauden Natura 2000 Sareko urguneekin erlazionatzen da.
UAPGG

NATURA 2000 SAREA

KODEA

IZENA

ES017-GIP-BID-01

IRUN-HONDARRIBIA

ES017-BIZ-BAR-01

BARBADUN

ES017-BIZ-OKA-01

GERNIKA

KODEA

IZENA

HBBE ES0000243

Txingudi

KEB ES2120018

Txingudi-Bidasoa

KEB ES2130003

Barbadun itsasadarra

HBBE ES0000144

Urdaibai itsasadarra

KEB ES2130007

Urdaibaiko kostalde eta
padurak

KEB ES2130006

Urdaibaiko ibai sarea

HBBE ES0000144

Urdaibai itsasadarra

KEB ES2130007

Urdaibaiko kostalde eta
padurak

HBBE ES0000144

Urdaibai itsasadarra

KEB ES2130006

Urdaibaiko ibai sarea

ES017-BIZ-OKA-03

ALTAMIRA

ES017-BIZ-OKA-02

MUNDAKA

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

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
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UAPGG
KODEA

NATURA 2000 SAREA
IZENA

KODEA

IZENA
Artesiaga erreka

ES017-NAV-3-1

ARTESIAGA ERREKA

KEB ES2200018

Belate

KEB ES2200023

Baztan ibaia eta
Artesiaga erreka

KEB ES2200018

Belate

KEB ES2200023

Baztan ibaia eta
Artesiaga erreka

ES017-NAV-4-1

BAZTAN IBAIA

ES017-NAV-5-1

EZCURRA IBAIA EZPELURA IBAIA

KEB ES2200018

Belate

ES017-NAV-6-1

BIDASOA IBAIA

KEB ES2200014

Bidasoa ibaia

ES017-NAV-9-1

BIDASOA IBAIA- ZIA
ERREKA

KEB ES2200014

Bidasoa ibaia

14. taula.- Natura 2000 Sarean dauden Demarkazioko UAPGGen zerrenda

41. irudia.- Kantauri EDHko Eremu Babestuen Erregistroa eta UAPGGak

6.5 Ondorioak
Indarrean dagoen legediak agintzen duen bezala, ingurumenerako helburu hauek eta
UAPGG bakoitzean eremu babestuak egotea kontuan hartu dira UAKP honetan zehaztutako
neurri programa egiterakoan.
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7 Herri Babeseko Planak
Uraldi bat denbora errealean kudeatzean, larrialdi zerbitzuek zeregin garrantzitsua dute.
Ekintza koordinatuak, nahikoa denboraz emandako abisuarekin batera, biztanle eta ibilgailu
ehuneko handi bat ebakua dezake, eta ondasun kantitate handia babestu. Herri Babeseko
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 zehaztuta.
Kantauri EDHari eragiten dioten herri babeseko planei dagokienez, informazio hori hiru
mailatan egituratzen da: Estatua, Erkidegoa eta Udala.

7.1 Estatu maila
Herri Babesari buruzko urtarrilaren 21eko 2/1985 Legeak, zioen adierazpenean, herri babesa
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 Herri Babesaren 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 Herri Babesaren Oinarrizko Araua onartu zen, eta, besteak beste, uholde
larrialdiek plan berezia behar dutela xedatzen du.
Ondorioz, 1994ko abenduaren 9an egin zen Ministro Kontseiluak Uholde-Arriskuaren
aurkako Herri Babeserako Oinarrizko Plangintza Jarraibidea onartu zuen. Dokumentu
horretan lurraldeko uholde-arriskuko guneak sailkatzen dira irizpide hauen arabera:
- Maiztasun handiko uholde eremua: berrogeita hamar urteko itzulera aldiko uraldien
uholde eremuak.
- Noizbehinkako uholde eremuak: berrogeita hamar eta ehun urte bitarteko itzulera aldiko
uraldien uholde-arriskua dutenak.
- Salbuespenezko uholde eremuak: ehun eta bostehun urteko itzulera aldiko uraldiek
azpian hartzen dituztenak.
Uholde-Arriskuaren Aurkako Herri Babeserako Oinarrizko Plangintza Jarraibideak ezartzen
duenaren arabera, uholde-arriskurako Herri Babeserako Estatu Planaren ondorioetarako,
biztanleentzat eta euren ondasunentzat arriskutsuak diren, oinarrizko azpiegituretan kalteak
egiten dituzten edo komunitaterako funtsezkoak diren zerbitzuak eteten dituzten uholde
guztiak hartuko dira kontuan; uholdeok mota hauetan sailkatu daitezke:
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.
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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
lurraldeari uholdeagatik hondamendiak eragiten badio, biztanleria sorosteko eta babesteko
behar litezkeen giza eta gauza baliabide eta eskuarteen antolaketa prest eduki behar da.
Herri Babeserako Estatuaren Planaren uholdeen aurkako 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. Herri Babeserako Plan Bereziak edo, bestela,
eraginpeko Autonomia Erkidegoaren Herri Babeserako Lurralde Plana dira Planaren
operazio oinarri.
Estatuaren plan honen 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 Herri Babeseko Sistema Nazionaleko agintariei behar diren erabakiak
garaiz aurretik hartzeko modua emateko. Horretarako, administrazio hidraulikoen informazio
hidrologikoko sistemak eta Estatuaren 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.
HBLZNak, AEMet-en eta administrazio hidraulikoen laguntza teknikoarekin, uholde baten
hasiera iradokitzen duen edozein aztarna hautematen badu, den motakoa dela, alderdi
hauen jarraipena egingo du, datuok gurutzatu egingo ditu eta gero aztertu egingo ditu:
- Meteorologia informazioa eta iragarpenak.
- Urtegien betetze egoera.
- Emari estazioen jarraipen hidrologikoa.
- Izotza urtzearen egoera eta bolumena.
- Lurraren hezetasuna.
- Landarediaren haziera eta suteek eragindako eremuak.
- Egoerarik txarreneko guneetan gertatutako uholdeen analisi historikoa.
- Urek eraman lezaketen zama gotorraren analisia.
- Kaltegarriak izan litezkeen uholdeari atxikitako fenomenoen analisia (malda higikerak,
buztin hedakortasuna, karstifikazioa berraktibatzea, sufusioa eta sifoitzea).
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Estatuaren Planaren faseei dagokienez, Oinarrizko Jarraibideak 2.5 kapituluan ezartzen
duenaren arabera, fase eta egora hauek bereizten dira:
- A) Larrialdi aurreko. Bai gainezka egiteagatik bai “in situ” prezipitazioakatik, uholdeak
sortaraz ditzaketen jazoerak gertatzeari buruzko informazioa dagoela da fase honen
ezaugarria.
- B) Larrialdi fasea. Parametro meteorologiko eta hidrologikoetatik uholdea berehala
jazoko dela ondorioztatzen denean edo uholdea hasita dagoen informazioak daudenean
hasiko da fase hau, eta uholdeak irauten duen denbora guztian iraungo duk 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.
o

0: Informazio meteorologikoek eta hidrologikoek Planaren esparruan uholdea
berehala jazoko dela ondorioztatzeko datuak ematen dituzte, eta uholdeak
pertsonentzat eta ondasunetarako arriskua sortuko du.

o

1: Uholdeak jazo dira gune lokalizatuetan, eta eraginpeko eremuetan dauden
baliabide eta eskuarteak erabilita ziurtatuta dago behar den erantzuna.

o

2: Eskura dauden baliabide eta eskuarteen erantzun ahalmena gainditzen
dute uholdeek. Gainera, datu plubiometriko eta hidrologikoek eta iragarpen
meteorologikoek nabarmen hedatu eta okertuko direla aurreikusten dute.

o

3: Larrialdi hauek, interes nazionala jokoan dagoela iritzita, Barne Arazoetako
ministroak hala deklaratu ditu.

- B) 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 Herri Babeserako 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 Herri Babeserako Estatuaren Planean xedatzen
den antolakuntza eta aplikatzekoak diren Autonomia Erkidegoetako eta Udal Erakundeetako
Planetan xedatzen direnak erabiliko ditu.
42. irudian laburbiltzen dira fase eta egoeren arabera egin behar diren jarduerak. Azkenik, 7.
artikuluan Plana mantendu eta aplikatzeko behar diren baldintzak jasotzen dira.
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42. irudia.- Estatuaren Planaren operazio diagrama

Alerta hidrologikoaren protokoloak lantzeko irizpideak uholdeen aurkako Herri Babeserako
Estatuaren Planaren I. eranskinean daude jasota.

7.2 Autonomia erkidegoaren maila
Uholde-Arriskuaren aurkako Herri Babeserako Oinarrizko Plangintza Jarraibidearen 3.4
artikuluan 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
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edo pribatuenak diren beste batzuen antolaketa eta jardunbideak ezartzeko, haren lurralde
esparruan Uholde-Arriskuagatik gertatzen diren larrialdiei aurre egite aldera.

43.- Kantauri EDHko autonomia erkidegoak

Demarkazioko autonomia erkidego guztiek daukate plan hori eginda; taulan erkidegoak ageri
dira eta Herri Babeserako Batzorde Nazionalak plana noiz homologatu zien:
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/r42aecon01/es/contenidos/informacion/planes
_inundaciones/es_doc/inundaciones.html

NAFARROA

Nafarroako
Foru
Komunitateko
UholdeArriskurako Larrialdi Plan
Berezia
(2011/03/28an
eguneratua)

2002/02/21

http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/317F1
BD3-9B8F-4115-B178D621D56F6E38/185823/PLAN_INUNDACION
ES_2011.pdf

GAZTELA ETA
LEON

Gaztela eta Leongo UholdeArriskurako Herri Babeseko
Plana (INUNcyl)

2010/03/24

http://www.jcyl.es/web/jcyl/Administracion
Publica/es/Plantilla100/1283000221141/_/_
/_

15. taula.- Demarkazioko autonomia erkidegoen uholde-arriskurako Herri Babeseko Plan Bereziak

Euskal Autonomia Erkidegoko Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia.
Plan hau Gobernu Kontseiluak onartu zuen 2015/01/13an, 1999ko ekainetik indarrean
zegoen uholde planaren ordezkoa da, kalte pertsonal eta materialak minimizatzea du
helburu eta, aldi berean, uholdeak daudenean nola jokatu azaltzen du. Euskal Herriko Herri
Babeseko Batzordeak azaroaren 26ko bilkuran eman zion oniritzia eta Herri Babeseko
Batzorde Nazionalak 2014ko abenduaren 3ko bilkuran homologatu zuen Madrilen.

76

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako Zatiaren Uholde-Arriskua Kudeatzeko Plana

Planak, alde batetik, euskal lurraldearen ezagutzaren eta, bestetik, jasaten duen UholdeArriskuaren aplikazio tekniko-zientifiko eta funtzionalaren bitartez, bizkor eta era
koordinatuan egin nahi dio aurre uholdeak sor lezakeen larrialdiari.
Hona hemen dokumentuaren egitura:


Sarrera: xedea, eremua, lege esparrua eta Euskal Herriko 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.
Aurreikuspen sistemak, meteorologia arloan eta hidrologia arloan daudenak, eta
presa eta urtegien egoeraren abisu sistemak: Herri Babesekoen 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 aplikatzea eta eraginkortasuna mantentzea.











Eranskin hauek gehitu zaizkie atal horiei:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Euskal Autonomia Erkidegoaren Mapa Hidrologikoa.
Fenomeno Meteorologiko Kaltegarriak iragartzeko, zaintzeko eta horien aurka
Jarduteko Euskal Herriko Protokoloa.
Euskal Herriko kontrol hidrometeorologikoko estazioen zerrenda.
Uholde-arriskuei buruzko operazio taktikak.
Uholde-arriskurako eta kideko fenomenoetarako biztanleriarentzako aholku gida.
Euskal Autonomia Erkidegoari eragiten dioten presen zerrenda, A eta B
sailkatuta. Larrialdi planen homologazioa.

Uraldi kasurako Plan Bereziaren aplikazioak dokumentazio hau du oinarri:


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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44. 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.

45. irudia- Uholde larrialdian jarduteko plano eredua (iturria: LAEMZ)



Eusko Jaurlaritzaren Herrizaingo sailburuak 2001eko abuztuaren 1eko Aginduz
onartutako operazio taktikak.

Informazio horri Arriskugarritasunaren eta Uholde-Arriskuaren Mapa berriak eransten
zaizkio, gerta litezkeen uholdeen hedaduraz eta eraginez dagoen informazio eguneratu gisa.
Nafarroako Foru Komunitateko Uholde-Arriskurako Larrialdi Plan Berezia.
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2011ko martxoaren 28ko Nafarroako Gobernuaren Erabakiz (NAO, 73 zk., 2011ko apirilaren
14koa) Nafarroako Foru Komunitateko Uholde-Arriskurako Larrialdi Plan Berezia onartu zen,
eta bere garaian homologatu zuen Herri Babeseko Batzorde Nazionalak 2002ko otsailaren
21ean.
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:


Biltzea eta aztertzea, Nafarroako geomorfologia, hidrologia, konformazioa, egitura,
baso azalera, demografia eta hirigintza ikusirik, zein faktorek sortzen duten uholdearriskua.



Nafarroako eskualdekatzea uholde-arriskuaren arabera definitzea, 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.



Uharkak urratu edo gaizki jardutearen ondoriozko uholdeetarako alerta prozedurak
aurreikustea, eta bai ere zer ekintza behar diren udal agintariak eta populazioa
jakinaren gainean jarri eta pertsona zein ondasunak babesteko.



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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46. irudia.- Nafarroan alerta hidrologikoa dagoenean Plan Berezia aktibatzeko prozedura (iturria: Nafarroako Foru Erkidegoko UholdeArriskurako Larrialdi Plana

Planak eranskin hauek ditu:


1. eranskina. Legedia



2. eranskina. Terminoen glosarioa



3. eranskina. Klima eta hidrologia informazioa



4. eranskina. Arro hidrologikoen lurralde informazioa



5. eranskina. Uholdeen analisia



6. eranskina. Biztanleentzako aholku gida



7. eranskina. “Presa handien” Segurtasun Azterketa



8. eranskina. Larrialdi plan lokalak



9. eranskina. Baliabide eta eskuarteen katalogoa



10. eranskina. Uholdea aurreikusten denean abisatzeko prozedura



11. eranskina. Kartografia

Gaztela eta Leongo Uholde-Arriskurako Herri Babeseko Plana (INUNcyl).
Gaztela eta Leongo Uholde-Arriskurako Herri Babeseko Plana (INUNcyl) 2010eko
martxoaren 24an homologatu zuen Herri Babeseko Batzorde Nazionalak.
INUNcyl planak autonomia erkidegoaren eremu geografikoan uholdeen 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.
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Uholde-arriskuen analisia lantzeko informazio iturri hauek erabili ziren:
















Duero, Ebro, Tajo eta Ipar arroetarako Uholde Historikoen Katalogo Nazionala (CTEI,
1985). Erabilitako datu multzoa 2001 arte heltzen da Duerorako (Barne Arazoetako
Ministerioa, 2007) eta 1985 arte gainerakoetarako.
Ibaibide nagusien uholde lautaden aurreazterketak, LINDE proiektua bezalakoak,
Jabari Publiko Hidraulikoak presio handiena jasaten duen tarteetan eginak, hau da,
hiri inguruneetan, eta 100 eta 500 urteko itzulera aldietarako eta uraldi arrunt
maximorako (UAM) uholde lautaden mugaketa eginda.
Konfederazioaren titulartasuneko presen ustiapen arauak sakontasunez garatzeko,
presak baino beheragoko ibai tarteetan egindako azterketak, eta Presen Larrialdi
Planak (PLPak).
Erkidego osoaren 1:50.000 Base Topografiko eguneratua.
IGNren 1:50.000 base topografikoko biztanleguneak eta INEren 2006ko udal
erroldako datuak.
Lursailaren eredu digitala (LED).
Gaztela eta Leongo Juntaren eskualde mapa geologikoa, 1:400.000 eskalan.
Emari estazioen datu-basea, Arro Erakundeek emana (Duero, Ebro, Kantauri eta
Tajoko KH).
Estazio Meteorologikoen datu-basea, Gaztela eta Leongo Lurralde Zentro
Meteorologikoak emana.
1995eko Gaztela eta Leongo baso mapa, 1:50.000 eskalan, eta lurzoru erabileren
mapa, Corine-LandCover 2000 europar proiektukoa.
Gaztela eta Leongo datu-basea, 2006 urtekoa, osasun etxeei eta lehen mailako
arreta zentroei dagokiena.
Zamora eta Valladolid probintzietan 2001ean gertatutako uholdearen kartografia,
Gobernuaren Gaztela eta Leongo Ordezkaritzak sortua.

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. Hona hemen pentsatuta dagoen
organigrama:
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47. irudia.- Gaztela eta Leongo Uholde Arriskurako Herri Babeseko Plan Bereziaren organigrama (iturria: INUNcyl)

Planak eranskin hauek ditu:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Legedia
Terminoen glosarioa
Arro hidrografikoen lurralde informazioa
Uholdeen analisia
Biztanleguneak biztanleentzako arriskuaren arabera sailkatuta
Abisu sistemak eta deklarazioak
Babes neurriak eta biztanleriarentzako aholkuak
Presen larrialdi planak
Udal eremuko jarduera planak
Kartografia
Baliabide eta eskuarteen katalogoa

INUNcyl planean sartuta dauden udaletatik, lurraldearen zati bat Kantauri EDHkoa eta
UAPGG bat mugatuta duen bakarra Mena Harana da.

7.3 Udal maila
Lehen xehetasunez eman diren larrialdi planetako bakoitzak atal bat dauka udal bakoitzak
uholdeen aurrean jokatzeko plan propio bat, kasuen arabera, eduki behar duela edo
edukitzea komeni dela dioena.Ondoren, labur-labur azalduko da Demarkazioko autonomia
erkidegoetan udal planen uneko egoera eta eman zaien trataera:
Euskal Autonomia Erkidegoa.
EAEko Uholde Plan Bereziak komenigarritzat jotzen du udaletako edo toki erakundeetako
organo eskumendunek uholde-arriskurako berariazko jarduera planak landu eta onartzea,
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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
identifikatzea.



Aurrea hartzeko jarduerak.



Tokiko antolakuntza egitura zehaztea, bai egitura exekutiboa bai operatiboa, eta
larrialdi kasuan jarraitu beharreko prozedurak (operazioak) zehaztea.



Alerta sistemak eta biztanleei jakinaraztekoak zehaztea.



EAEaren Herri Babeseko Lurralde Planean txertatzeko mekanismoak eta goragoko
Operazioak Koordinatzeko Zentroekiko (OKZ) lotura sistemak.



Baliabide eta eskuarteen zerrenda eguneratua.



Mantentzea.

arabera

katalogatzea

eta

elementu

kalteberak

Ondoko taulan, gaur egun Tokiko Plana duten Kantauri EDH barruko EAEko udalerriak
zerrendatzen dira:
UDALERRIAK

BIZTANLERIA (bizt.) ULP

UAPGG

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/URDUÑA

Andoain

14.824

(3)

ANDOAIN

Aretxabaleta

6.712

(4)

Arrasate

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/URRESTILLA

Bakio

2.554

(6)

BAKIO

Balmaseda

7.572

(4)

BALMASEDA

Barakaldo

99.626

(2)

BILBO-ERANDIO/GALINDO/ALONSOTEGI

Basauri

42.205

(2)

BASAURI

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

182.026

(1)

Durango

28.587

(1)

DURANGO

Eibar

27.198

(3)

MALLABI-EIBAR

Elgoibar

11.258

(1)

ALZOLA/ELGOIBAR

Elorrio

7.256

(4)

ELORRIO

Erandio

24.125

(1)

SONDIKA-ERANDIO/BILBO-ERANDIO/LEIOA
MALLABI-EIBAR

IGARA/URUMEA-2/USURBIL/ZUBIETA-ORIA

Ermua

16.256

(3)

Errenteria

39.177

(3)

OIARTZUN

Eskoriatza

4.052

(4)

ESKORIATZA
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UDALERRIAK

BIZTANLERIA (bizt.) ULP

Etxebarri

10.118

(4)

UAPGG
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

Gueñes

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
DURANGO

Iurreta

3.830

(4)

Lantarón

943

(3)

Lasarte-Oria

18.108

(1)

ZUBIETA-ORIA

Laudio

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)

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/ALTZIBAR

Oiartzun

10.013

(4)

Ondarroa

8.788

(2)

GETXO/BILBO-ERANDIO/LEIOA

Oñati

10.951

(3)

OÑATI

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)

BILBO-ERANDIO/GALINDO

Sondika

4.492

(3)

SONDIKA-ERANDIO

Sopela

12.089

(3)

Soraluze

3.942

(4)

Tolosa

18.111

(2)

TOLOSA

Trapagaran

12.181

(3)

GALINDO

Ugao

4.041

(4)

Urduña

4.214

(4)

Urnieta

6.094

(4)

Urretxu

6.892

(4)

Usurbil

6.055

(2)

USURBIL

Villabona

5.755

(4)

VILLABONA

SORALUZE

URDUÑA
ZUMARRAGA-URRETXU

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.
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UDALERRIAK

BIZTANLERIA (bizt.) ULP

UAPGG

(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
16. taula.- Kantauri EDHan 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 nagusia,
gizarte aurrezaintza egitea da, beharrezkotzat jotzen baita, informazio politikan oinarrituta,
lehentasunez eta aldiro Planaren berri bizilagunei emateko.
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 egin beharko dute.
Uholde-arriskurako tokiko larrialdi plan horien oinarrizko xedea uholde-arriskuko eremuetan
kokatuta dauden herrietako udalek eta biztanleriak larrialdi horien aurka informazio,
aurrezaintza, alerta eta jarduera gida iraunkor eta eguneratu bat izatea da, mehatxupean
dagoen biztanleria babesteko gaitasuna izateko eta, ahal den neurrian, ondasunei eta
oinarrizko zerbitzuei egin diezazkieketen kalteak saihestu eta 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 (Herri Babeseko Zuzendaritzaren bitartez)
Kantauri aldeko UAPGGen 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.
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48. irudia.- Biztanleriaren arrisku matrizea (iturria: INUNcyl)

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.
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8 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 huste 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 herri babeseko plan guztietan alerta
hidrometeorologikoko sistemak ezarri beharra jasotzen da, Herri Babeseko 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.

8.1 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, interneten bitartez, erabiltzaile guztien eskura jartzen ditu interes orokorreko
nahiz jarduera jakin baterako berariazko iragarpen meteorologikoak hainbat espazio eta
denbora eskalatan. Eskala nazional, autonomiko, probintzial eta lokaleko iragarpenak
aurkezten dira, bai eta berariazko iragarpenak aeronautika, itsas, mendi eta bestelako
jardueretarako ere. Halaber, AEMet-ek etengabeko zaintzari eusten dio pertsonen
segurtasunari eta ondasun materialei eragin diezaieketen fenomeno meteorologiko
kaltegarrien
gainean.
Esteka
honetatik
ikus
daiteke:
http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion
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49. irudia.- Europako Iragarpen Zentroko prezipitazio probabilitatearen mapak (iturria: www.aemet.es)

50. irudia.- HIRLAM 0,05° bereizmen handiko ereduak 3 orduan metaturik zenbatetsitako prezipitazioen mapak (Fuente:
www.aemet.es)

Fenomeno Meteorologiko Kaltegarrien Iragarpen eta Zaintza Plan Nazionalak (Meteoalerta),
informaziorik xehe eta eguneratuena eman nahi du 60 orduko gehienezko epean Espainiari
eragin diezaioketen fenomeno atmosferiko kaltegarriez, bai eta garatzen hasi ondoren horien
bilakaeraren informazioa etengabe mantendu ere. Horretarako, abisu buletin bakoitza
berehala zabaltzen da Herri Babeseko agintarien artean, eta informazio bideetara, AEMet-en
web orrian etengabe eguneratzeaz gain.
Fenomeno meteorologiko kaltegarria, pertsonei edo gauzei kontuan hartzeko moduko
kalteak eragiteko gai den atmosferako edozein gertakari da. Esanahi zabalagoan, leku jakin
batean giza jarduerari aldaketa garrantzitsuak eragiteko gai den edozein fenomeno ere har
daiteke halakotzat.
Meteoalertan begiratzen diren fenomenoak hauek dira: euriak, elurteak, haizeteak, ekaitzak,
muturreko tenperaturak, kostako fenomenoak (haizea eta itsasoa), esekiduran dagoen
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hautsa, elur-jausiak, galernak, meteotsunamiak, lainoak, urtzeak, berote eta hozteak eta
ekaitz tropikalak.
Kaltegarritasun atalase eta mailei dagokienez, oso garrantzitsua da Meteoalertaren abisuek
ahalik eta argien informatzea aurreikusitako fenomeno kaltegarri baten arrisku potentzialaz.
Arrisku meteorologikoa fenomenoaren arriskugarritasunarekin zuzenean lotuta dago, izan
ere, zenbat eta handiagoa fenomenoaren arriskugarritasuna orduan eta txartoago prestatuta
dago biztanleria haren ondorioei aurre egiteko. Hori zehazteko, AEMet-ek azterketak egin
ditu Espainiako probintzia bakoitzerako, eta, horietatik abiatuta, jorratutako fenomeno
bakoitzerako atalaseak ezarri ditu. Horrekin bat etorrita, oinarrizko lau maila ageri dira
(arriskua goranzko hurrenkeran), 17. taula.- erakusten den bezala:
BERDEA

Ez dago inolako arrisku meteorologikorik

HORIA

Ez dago arrisku meteorologikorik biztanleriarentzat oro har, baina bai jarduera
konkreturen baterako, eta bereziki kalteberak diren eremuetarako.

NLARANJA

Arrisku meteorologiko garrantzitsua 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)
17. taula.- Meteorologia-arrisku mailak

Informazio hau zabal eta eraginkor hedatzeko, abisu buletinak egien dira eta berehala
bidaltzen zaizkie Herri Babeserako estatuko eta erkidegoetako agintariei, AEMet-en web
orrian jasotzen dira eta komunikabideei ematen zaizkie.

51. irudia.- Abisuen bilakaera orduka (iturria: http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos)

Europa mailan, AEMet-ek bere webguneko abisuen atalean Meteoalarmerako esteka dauka
(http://www.meteoalarm.eu/?lang=es_ES). Web orri horretan Europako edozein lekutan
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muturreko eguraldi egoera bati (salbuespenezkoa) aurre egiterakoan garrantzitsuena den
informazioa ematen da.
KKHko Arroa Kontrolatzeko Zentroak (AKZ), sei ordurik behin, HIRLAM 0,16° ereduaren
aurreikuspen txostena prestatzen du, AEMetek ematen dituen datuekin; hor jasotzen dira 6
eta 24 orduko tarteetan metaturiko prezipitazioen pronostikoak sistema hidrologikoen
arabera. Txosten horiek, mapa eta taula formatuan egiten direnak, KKHaren Informazio
Sistema
Automatikoaren
(ISA)
web
orrian
argitaratzen
dira
(http://saih.chcantabrico.es/cantabrico/index.php).

52. irudia.- 24 orduko prezipitazioen zenbatespen txostena HIRLAMen arabera

53. irudia.- 6 orduko eta 24 orduko tarte okerrenetan metatutako euriaren HIRLAM pronostikoak dituen txostenaren laburpena taula
formatuan sistema hidrologikoka

Pronostiko horiei jarraituta, sistema hidrologiko batek ZAINTZA egoera iristen du sistema
horretan batez beste metatu den prezipitazioa pronostikoaren lehen 36 orduetan 35 mm-koa
edo handiagoa denean. Horren arabera, egoera hauek gerta daitezke:
NORMALTASUNA

Sistema hidrologiko batean ere ez da iristen 24 orduan 35 mm-ko
atalasea, pronostikoaren lehen 36 orduetarako

ZAINTZA

Sistema hidrologikoren batean 24 orduan 35 mm-ko atalasea iristen da,
pronostikoaren lehen 36 orduetarako
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Egoera Zaintzakoa bada gorabeherak eragiten dien sistema hidrologikoei atxikitako hartzaile
taldeei abisu ematen zaie posta elektronikoz. Ez da jakinarazten Normaltasun egoeretara
itzultzen denean.
a) Euskalmet:
Euskao 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.
Dokumentu 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.
Biztanleriari zein fenomenok eta kontuan hartutako aldagai meteorologikoen zein kantitate
eta intentsitatek eragin diezaiokeen ezartzen du, eta zein neurritan. Horretarako, hasierako
erreferentzia atalase batzuk zehazten dira, a priori gizartearen sektoreren batean edo
batzuetan arazo txikiak sortzen has daitezkeela iradokitzen dutenak. Maila horiek markatzen
dute meteorologia kaltegarriaren abisuak ematen hasteko unea.
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.

Ondoren jasotzen dira eurietarako ezarritako atalaseak, UAKParen edukiarekin zerikusi
zuzena duen aldagai baita:
Eremua

Mota
Maila

Aut. Erk.

2

24 orduko prezipitazioa (l/m )

2

Ordubeteko prezipitazioa (l/m )

Horia

Laranja

Gorria

Horia

Laranja

Gorria

60-80

80-120

≥120

15-30

30-60

≥60

18. taula.- EUSKALMETen meteorologia-arrisku mailak

Aurreko edukiaren laburpenaz gain, Protokoloak jarraitu beharreko operazio prozedura,
abisu maila bakoitzeko jarduerak eta Protokoloa berraztertzeari buruz kontuan hartu
beharrekoa xehetasunez azaltzen ditu.
LAEMZk sortutako abisuak eskumena duten agintariei bidaltzen zaizkie ohiko bideetatik eta
herritarrek Euskalmeten web orrian ikus ditzakete (http://www.euskalmet.euskadi.net/s0791
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5853x/es/meteorologia/home.apl?e=5)
@112_SOSDeiak)

edo

Twitter

bidez

(@Euskalmet

eta

54. irudia.- EUSKALMENTen abisu meteorologikoak

8.2 Informazio hidrometeorologikoko 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.

55. 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.

92

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako Zatiaren Uholde-Arriskua Kudeatzeko Plana

56. 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.

57.irudia.- ISA estazio automatikoen sarea KKHan

KKHak sare hauen kudeaketa sare bakarrean bateratu du, Informazio Sistema Automatikoa
(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
ISAren web orrian (http://saih.chcantabrico.es/cantabrico/index.php).
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ISAk denbora errealean ematen dituen datuak eremuka banatuta daude. 1. eremua Kantauri
Mendebaldeko Demarkazio Hidrologikoa (Kantauri MDH) da, eta 2. eremua Kantauri
Ekialdeko Demarkazioa Hidrografikoa (Kantauri EDH). Aldi berean, datu horiek mota
bitakoak dira:


Datu hidrologikoak. Kontrol estazioen bidez Demarkazioko ibai nagusien mailari eta
emariari buruzko informazioa ematen da, atalase (jarraipena, aurrealerta eta alerta)
guztien jarraipena egiten duten grafiko erakusgarriak jasotzeko aukera emanaz.

58. irudia.- KKHko ISAk emandako datu hidrologikoak



Datu meteorologikoak. Azken orduan, azken 12 orduetan eta azken 24etan
metatutako prezipitazioari buruzko informazioa ematen da, atalase (jarraipena,
aurrealerta eta alerta) guztien jarraipena egiten duten grafiko erakusgarriak jasotzeko
aukera emanaz.

59. irudia.- KKHko ISAk emandako prezipitazio datuak

Beste alde batetik, ISAren web orriak berak ematen ditu informazio hori xehetasun
handiagoz ematen duten laburpen interesgarriak:


Mailen laburpena.
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60. irudia.- KKHko ISAk emandako mailen laburpena



Plubiometria laburpena.

61. irudia.- KKHko ISAk emandako plubiometria laburpena

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.

95

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako Zatiaren Uholde-Arriskua Kudeatzeko Plana

62. irudia.- Bizkaiko radarraren irudia (iturria: www.aemet.es)

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 EDHaren Euskal Herriko
aldean, Gipuzkoako eta Bizkaiko foru aldundiek, LAEMZk eta URAk jarria eta mantendua.
Gaur egun, sare hori 32 estazio meteorologikok, 41 hidrometeorologikok, 11 emari estaziok
eta 6 ozeanografikok osatzen dute.
Datu transferentzia TETRA (Terrestrial Trunked Radio) teknologiaren bidez egiten da,
WIMAX bidez indartuta, banda zabalera handiagoa izateko. Irrati sistema digital honek
telefonia mugigarriarenaz besteko azpiegitura saretua dauka, eta terminaletik terminalerako
moduan egin dezake lan, komunikazioek huts egiten dutenean, beraz 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.
Ur Agentziak sare korporatibotik atzitzen ditu datu horiek, EAEko Iragarpen eta Alerta
Hidrologikoen Sistemari (UHATE) bide emateko EJIE barruan kokatuta dagoen lotura
zerbitzari baten bidez.
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63. irudia.- EAEko kontrol hidrometeorologikorako sare automatikoko estazioen kokapena Kantauri EDHan

Sare honetako informazioa denbora errealean atzi daiteke internetez.

64. irudia.- Euskalmeten web orriaren bidez informazioa denbora errealean atzitzearen adibidea

Halaber, informazio trukerako behar diren baliabideak jarri dira beste sistema batzuetatik
datozen datuak UHATE sisteman txerta daitezen, eta alderantziz ere bai, zehazki Añarbeko
Uretatik eta Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoak operatzen dituen estazio
batzuetatik datozenak, azken hauek bost minutuko maiztasunekoak.
Denbora errealeko behaketa sistema osatzeko Kapilduiko Doppler radar meteorologikoa
dago; euriaren banaketa espazialaz informazioa emateko gai da.
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65. irudia.- Kapilduiko radarra

b. Nafarroako Foru Erkidegoa
Lurrazaleko baliabideak neurtzeko sareen artean, Nafarroako Gobernuaren sarea dago, 23
emari estazio dituena. Horietako 3 Kantauri EDHko ibaietan daude.
Nafarroako Gobernuaren sareko emari estazioak 3 motatakoak dira:




Gune bideratuan egindako triangelu biko (Crump) isurtegia (edo V formakoa).
Ibaibide naturalekoa.
Ezpain lodiko isurtegia.

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.

66. irudia.- Nafarroako Gobernuaren estazio foronomikoak erakusten dituen web orria (iturria: www.navarra.es)
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Gainera, Nafarroako Gobernuak sare meteorologiko bat dauka, 21 estazio automatikok
osatzen dutena, eta horietako 3 Kantauri EDHan daude kokatuta. Datu hauek denbora
errealean ikus daitezke Nafarroako Gobernuaren web orrian.

67. irudia.- Nafarroako estazio meteorologikoen datuak erakusten dituen web orria (iturria: www.navarra.es)

8.3 EAEko alerta goiztiarreko eta erabakitzen laguntzeko sistema
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 erpin emariak apaltzeko, urtegi batzuetan (Añarben eta
Ibaiederren, besteak beste) uraldietako operazio arauak alda daitezkeela kontuan izanik,
URAk Iragarpen eta Alerta Hidrologikoen Sistema (UHATE) bat ezarri du larrialdi zerbitzuei
EAEko ibai saretik dabiltzan ur emarien eboluzio probableari buruzko informazioa emateko,
euren erabakiak aurreratu ahal 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
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lekuan bete egiten dira eta denboran eta espazioan elkarri lotzen zaizkio, ondoren
erabiltzeko.

68. irudia.- Denbora serieen bista

69. irudia.- Euri balio puntualen IDW interpolazioa

70. irudia.- Pilatutako batez besteko prezipitazioa arroaren
arabera

71. irudia.- Euri datuak denboran elkarri lotuta estazio batean

72. irudia.- Radar irudiaren bista

73. 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. Ibili dabiltzan ur
emarien simulazioari dagokionez, 4 ordurik behin exekutatzen dira etengabeko simulazio
eredu hidrologiko bi arro bakoitzean, lehenengo aldi historikorako eta ondoren iragarpen
aldirako. Valentziako Unibertsitate Politeknikoaren TETIS eredu banatua eta DHIren NAMMIKE-11 agregatua dira. TETIS ereduak orotariko egoera hidrologikoetara hobeto doitzen
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dela erakutsi du kalibratze prozesuan eta sistema operatzean bertan, eta gainera ibai
sarearen edozein puntutan emaitzak sortzeko gai da. Hala ere, Ur Agentziari egoki iruditu
zaio NAM eredua ere sartzea, kontrasteko informazioa izateko eta TETIS ereduak huts
eginez gero sistemaren fidagarritasuna handitzeko.
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, ibili dabiltzan ur emariak mailara aldatzen dira eskura dauden gastu kurben bitartez.

74. irudia.- TETIS ereduaren bidez egindako simulazioa eta maila
bihurketa

75. irudia.- AR zuzenketa algoritmoaren aplikazioa

Kontrol mailen geroko bilakaera aurrez zehaztutako alerta mailekin kontrastatzen dira, behar
diren alertak aurretiaz eman ahal 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).
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76. irudia.- Prezipitazio alerten mapa

77. 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 seiko ordu bitartearekin LAEMZren
jarraibideen arabera.

78. irudia.- Abusuko estazioan erabiltzaileak erantsitako eskuzko euri simulazioaren adibidea

EAEko urtegi nagusien kudeaketari dagokionez, ura errekan behera isurtzea eta
biltegiratutako bolumenen bilakaera automatikoki lor daitezke bakoitzak uraldietarako dituen
ustiapen arauen arabera edo ur askatze batzuk ezar daitezke errekan behera aurreikusitako
emarietan eta urtegi bakoitzean iritsitako maila maximoetan duen eragina ebaluatzeko.
Horrela, UHATE Erabakitzen Laguntzeko Sistema bilakatu da, agintari hidraulikoei errekan
beherako tarteen uholde-arriskua eraldatzeko ahalmena duten urtegien operazioa
optimizatzen laguntzen dielako.

79. irudia.- Uribarriko urtegian ezarritako ur askatze baten egoeraren simulazio adibidea
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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.

80. irudia.- Html txostenaren ikuspegia

Sistema 2012ko irailetik dabil operatzen, eta denbora horretan uraldi batzuetan
kudeaketa eraginkorragoa egiten lagundu du. UAKP honen denbora bitartean, UHATE
etengabeko eguneratze prozesuarekin jarraituko du, funtzionaltasun berriak erantsiaz eta
gaur egun eskura dauden prozesu batzuk hobetuaz, horrela iragarpenen fidagarritasunak
hobetzeko eta horrelako tresnen potentzial guztia aprobetxatzeko.

8.4 Alerta mailak
Gaur egun KKHko AKZak HIRLAM eredu meteorologikoaren (8.1 atala) prezipitazio
pronostikoakatik eta ISA estazio automatikoen sarean maila atalaseak gainditzeagatik baino
ez ditu ematen abisuak.
Ahal den neurrian, maila estazio automatikoetan kota atalaseak ezarri dira (jarraipena,
aurrealerta eta alerta), eta atalase bat gaindituz gero hurrengo goragoko egoerara pasatzen
da. Atalase horiek gertaera konkretuen ezagutza eta analisiaren arabera egokitzen dira.

NORMALTASUNA

Ez dago inolako arriskurik
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JARRAIPENA

Ibaibidea ohikoa baino gorago beteta dago, eta kontrol estazioaren
ingurunean eragina izateko tarte fisiko handi samarra dago.

AURREALERTA

Estaziora konektatuta dauden ibai tarteetan ibaibidea ia beteta dago,
eta uholdeak egongo direla iragar daiteke edota baliteke urak ibaibidetik
gainezka egin izatea, baina eragin handirik sortu gabe.

ALERTA

Estaziora konektatuta dauden ibai tarteetan uholdea eragin
garrantzitsuak sortzeko hurrean da.
19. taula.- Maila atalaseak eta horien esanahia ISA estazioetan.

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.

Uraldi garrantzitsu bakoitzaren ondoren, LAEMZk atalaseak balioztatzeko lan zehatz egiten
du izandako kalteen erregistroa eta lortutako maila maximoak kontuan hartuta, eta behar
izanez gero aurreko atalaseak aldatu egiten dira.
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9 UAPGGen karakterizazioa
Demarkazioko Arriskugarritasun eta Arrisku Mapak egiterakoan sortutako informazioak
UAPGG bakoitzeko uholde-arriskuaren diagnostiko eguneratu bat egiteko tresna egokiak
eman ditu. Analisi horri esker uholdearen mekanismoa hobeto ulertu da eta kausa nagusiak
identifikatu dira, ezinbestekoak aurrezaintza, babes, prestaketa eta lehengoratze/ebaluazio
neurri egokienak erabakitzerakoan.
1. eranskinean analizatutako UAPGGen ezaugarrien fitxak jasotzen dira 3 kategoriatan
egituratuta: ibaiak, trantsiziokoak eta kostaldekoak. Trantsizioko UAPGGei, alde batetik,
itsasaldiak soilik aztertu zaizkie (DGC metodologiaren arabera), eta bestetik, muturreko
itsasaldien eta muturreko uraldien efektuen konbinazioa (URA metodologiaren arabera).
Kostaldeko UAPGGetako eragina olatuen eta itsasaldien ondorio moduan ebaluatu da (DGC
metodologiaren arabera).

9.1 Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Gaztela eta Leongo
Autonomia Erkidegoaren esparrua
Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoaren lurraldeetan
dauden Kantauri EDHko UAPGGak karakterizatzeko metodologiaren oinarria
arriskugarritasuna eta arriskua egotea gehien baldintzatzen duten parametroak izan dira,
baldin, aldi berean, parametro horiez nahikoa informazio badago balioespena egiteko,
azterketa berriak egin beharrik gabe.
Parametro edo aldagai horiek, arriskugarritasunerako, uholdearen mendeko azalera,
sakonerak eta abiadurak, arroaren kontzentrazio denbora, jalkinen garraioa eta ibaibidean
dauden oztopoak dira. Horrela lortutako arriskugarritasun globalari zuzenketa faktore bat
aplikatzen zaio arroaren erregulazio mailaren arabera.
Arriskurako hautatu diren aldagaiak eraginpeko biztanleria, eraginpeko jarduera
ekonomikoak, eraginpeko azalera eta eragindako kalteak bereizita, puntu garrantzitsuak eta
ingurumenerako garrantzia duten eremuak dira.
Parametroetako bakoitza, probabilitate egoera bakoitzerako, bost kategoriako eskala batean
balioesten da, eragina oso larria den, 5 puntu emango litzaizkiokeen kasua, larria den, 3
puntu, moduzkoa, 2 puntu, arina, 1 puntu, edo eraginik gabea den kontuan hartuta.
Eragin maila

Balioespena

5

Oso larria

3

Larria

2

Moduzkoa

1

Arina

0

Eraginik gabea

Egoera bakoitzaren arriskugarritasuna eta arriskua 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
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har, zenbat eta parametroaren zenbatespena ziurragoa izan; hau da, pisu handiagoa ematen
zaio balioespen kuantitatiboa dutenei.
Azkenik, UAPGG 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.

81. irudia.- Arrisku (ezkerrean) eta arriskugarritasun (eskuinean) globalak irudikatzen dituzten irteera grafikoen adibideak. SI: uholdeak
hartutako azalera; Obs: ibaibideko oztopoak; Tr.Sd: jalkin garraioa; H: erregulazio maila; Tc: kontzentrazio denbora

Analisi horren emaitza zehatzak UAKP honen 1. eranskineko fitxetan jasotzen dira.

9.2 Euskal Autonomia Erkidegoaren esparrua
9.2.1 Ibai eta trantsizioko esparruetan
Kudeaketa neurriei ekin aurretik, aurreanalisi moduan, zertzelada hauek ebaluatu dira
Euskadiko barne arroetako ibai UAPGGetan eta trantsiziokoetan:
-

Gainezka egiten zein puntutan hasten den eta gainezka egiteko probabilitatea: identifikatu
egiten dira ahalmen hidrauliko txikieneko ibai tarteak, UAPGGan konponbide globala lortu
nahi bada lehenengo ekin behar zaien tarteak baitira, edo kalte errepikakorrak gertatzen
direnak, gutxituz gero, dagoen urteko arriskua gehiago murriztuko bailitzateke. Kontuan
hartzen dira ibaibidea edo alboko babesa egokitzeko neurri estrukturalak
proposatzerakoan.
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82. irudia.- Gainezka lehentasunez egiten duen eremua Legorretako UAPGGan

-

Uholde orokorraren itzulera aldia: hondamen kalteak gertatzeari lotzen zaionez, lehen
hurbilketa bat da, zein denboratan eta zenbateko neurrian esku hartzea behar duten
kontuan hartuta, UAPGGak kategoriatan sailkatzeko.

-

Etorriaren oztopo nagusiak: errekan gora gehiegizko goratzeak dakartzaten egiturak,
estuguneak edo aldapa aldaketak, dauden arazoetako askoren sorburu izan
daitezkeenak, zein diren jakiteko aukera ematen du. Hori jakitea erabakigarria da defentsa
neurri estrukturalak zehazterakoan, izan ere, oro har, oztopoak kentzea konponbide
efizientea, ekonomikoki errentagarria eta ingurumeneko eragin gutxikoa izaten baita,
beraz hori pentsatu behar da gora handiagoko jarduerak eta ibai ekosistemari gehiago
eragingo diotenak proposatu aurretik.

-

Ura pilatzen den eremuak eta etorri nagusiaren lerroak: sakonerak eta abiadura handiak
konbinatzeagatik arriskua oso handia izatera zein eremutan hel daitekeen identifikatzen
dute, eremu horiek babestea oso gomendagarria izan daiteke eta. Gainera, uraldietan
gainezka egitea eta uholde lautadetako ur etorria nola gertatzen den ulertzen laguntzen
dute, eta hori garrantzi gorenekoa da defentsa lanak pentsatzerakoan.

83. irudia.- Pilatze eremuak (ezk.) eta etorriaren bide nagusiak (esk). Legorretako UAPGGan

-

UAPGGko uraldien jarraipena egiteko kontrol estazioa: UAPGGan sortzen ari diren
kalteen zenbatekoa denbora errealean ebaluatzeko aukera ematen duen estazio
hidrometrikoa identifikatzen du, hurbil dagoelako edo hidrologikoki antzekoa delako, eta
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eskura dauden aurreikuspen hidrologikoen arabera etorkizunean gertatzera irits
daitezkeen kalteen aurreikuspena egiten du.

84. irudia.- Plentziako UAPGGaren diagnostikoa

85. irudia.- Galindoko UAPGGaren diagnostikoa
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86. irudia.- Elgoibarko UAPGGaren diagnostikoa

Dokumentu honen 1. eranskinean UAPGG horietarako prestatu diren diagnostiko fitxak
jasotzen dira. Aurkezten diren datuak garrantzi handikotzat jotzen dira defentsa neurri
efizienteak ezarri ahal izateko, izan ere:
-

Uholdeen zenbaterainokoaren eta maiztasunaren neurri kualitatibo bat ematen dute, esku
hartu beharrak zentzuz hautatzeko.

-

Uraldiak hustea zailtzen duten elementu natural edo artifizialak eta, beraz, kendu edo
aldatu behar direnak identifikatzen dituzte.

-

Ahalmen hidrauliko gutxiagoko ibai tarteak izendatzen dituzte, uraldietan hobeto husteko
jarduerak egin ahal izateko, errekan gora gainezka egitea saiheste aldera.

-

Uholde lautaden barruan emari garraiorik handiena zein eremutan gertatzen den
markatzen dute, geruzatze ahalmenari ahal den neurrian eusteko zaindu beharko baitira.

-

Kontrol hidrologikoko sarean gabeziak salatzen dituzte, neurtzeko puntu berriak non ipini
behar diren jakiteko.

Ondorioz, kontuan hartu dira UAKP honetan neurriak proposatzerakoan eta bihar-etzi egiten
zaizkion eguneratzeen edo administrazio hidraulikoek edo udalbatzek bultzatzen dituzten
antzeko azterketen oinarri izan behar dute.
Diagnostiko honek defentsa estrukturaleko neurriak proposatzeko balio izatea gorabehera,
Kantauri EDHko UAPGGetan diagnostiko hori edukitzea oso prestaketa neurri garrantzitsua
da berez, jendea kontzientziatzea bultzatzen duelako eta larrialdi zerbitzuei tarte bakoitzeko
puntu kritikoak bereizten laguntzen dielako.
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EAEaren esparruari dagozkion Kantauri EDHko UAPGGetan egin den diagnostiko fase
honen ondorio nagusiak hauek izan dira:
-

Kantauri EDHaren barruan dauden EAEko UAPGG gehienetan (% 90) uholdeak
oztopoakatik gertatzen dira, ibaibidearen ahalmen hidrauliko berez ere mugatua murrizten
duten oztopoak daudelako gertatzen dira. Egoera hori okerragotu egiten da uholde
lautadan etxeak eraikitzen direlako.

-

7 UAPGGtan uholdeak ibaibideko oztopo hutsakatik gertatzen dira eta 4tan itsasaldiak
eragin nabaria dauka. Plentzia, Irun-Hodarribia, Deba eta Aia-Orio dira.

-

Hasierako gainezkatzearen itzulera aldiari dagokionez, UAPGGen % 71k puntualki
gainezka egiten du 10 urte baino gutxiagoko itzulera aldietan eta gainerakoek 10 urte edo
gehiagoko aldietan.

-

Uholde orokorren itzulera aldia 500 urtekoa da gehienean (EAEko UAPGGen % 71), eta
kasuen % 21ean 100 urtera laburtzen da itzulera aldia, eta, salbuespen gisa, uholde
lautaden okupazioa gertatze probabilitate handiagoekin jazotzen da (Mungia eta Urumea,
adibidez).

Horrez gain, EAEaren esparruko Kantauri EDHko UAPGGei dagozkien 1. eranskineko
UAPGGkako diagnostiko fitxek dena delako esku hartzea baimentzerakoan kontuan hartu
beharreko ingurumen baldintza nagusien bilduma bat dute erantsita. Zehazki, hauek
jasotzen dira:
-

Espezie (fauna eta landaredi babestua) eta espazio babestuak (Natura Sarea, Interes
Bereziko Guneak, Biosferaren Erreserbak, Eremu Babestuen Erregistroa).

-

Ingurumeneko beste balio garrantzitsu batzuk, hala nola, EAEko korridore ekologikoen
sarea, komunitatearen intereseko habitatak, interes geologikoko guneak, kalitate
laginketarako estazioak, paisaiaren mugarriak eta abar.

-

Kultura ondarea (arkeologikoa eta arkitektonikoa)

-

Lur potentzialki kutsatuetatik ingurumenerako eratortzen diren arriskuak.

9.2.2 Kostaldeko esparruetan
Demarkazioko kostaldeko 9 UAPGGetan, bai trantsizioko UAPGGak (muturreko itsasaldien
kasuan bakarrik ebaluatuak) bai huts-hutsik kostaldekoak diren UAPGGak (olatuen eta
itsasaldien eragina aztertu zaienak) izan, uneko egoera diagnostikatzeko metodologiaren
oinarria itsasaldien eta olatuen eraginez uholdeen. arriskugarritasuna eta arriskua
kuantifikatzeko bereziki giltzarri diren parametroak izan dira, baldin, aldi berean, parametro
horiez nahikoa informazio badago balioespena egiteko, azterketa berriak egin beharrik gabe.
Hortaz, bada, arriskugarritasunari dagokionez kontuan hartu da:
-

Uholdeak harrapatutako azalera eta uholdearen batez besteko irismena

-

Olatuagatiko uholdearen eragin erlatiboa

-

Itsasaldiagatiko uholdearen sakonera

-

Kostako higadura

-

Iragazkortasun gutxiko erabilerak dituen uholdegune erlatiboa

Arriskuaren kasuan, berriz, aldagai hauek hautatu dira:
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-

Eraginpeko biztanleria

-

Eragindako jarduera ekonomikoak, azalera

-

Puntu garrantzitsuak

-

Ingurumenerako garrantzia duten guneak

Parametro horietako bakoitza 0 (eraginik gabe) eta 5 (muturreko eragina) bitarteko balio
batekin kuantifikatu dira 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.
Dokumentu honen 1. eranskinean 9 UAPGG hauetarako prestatu diren diagnostiko fitxak
jasotzen dira. Nabarmentzekoa da, UAPGG horietako 6tan ibaiaren eragina handia denez
(trantsizioko eremuak), Ur Agentziak 9.2.1 kapituluan aurkeztutako metodologiarekin ere
egin dituela diagnostiko fitxak.
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10 Neurri programaren laburpena
10.1 Alderdi nagusiak eta araudiaren aipamena
Neurri programa UAKParen eduki nagusietako bat da. 903/2010 Errege Dekretuaren 11.5
artikuluan ezartzen denaren arabera, globalki demarkazioan eta partikularki UAKPean
identifikatutako UAPGGetan 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 hidrologikoetan edo estatuarteko demarkazio hidrologikoaren 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, herri
babesa, 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 iraunkortasun irizpideak darabiltzan planteamendu estrategikoa.

Neurrien barruan, uholde-arriskuaren kudeaketan duten garrantziagatik neurri ez
estrukturalak nabarmentzen dira, eta, bereziki, lurralde antolamenduarekin eta uholde
eremuetako lurzoru erabileren arauketarekin zerikusia dutenak, izan ere lurrazaleko ur
masen morfologia hondatzea saihesten baitute hiri kokatze berriak masa horietatik nahikoa
urrunduaz.
Lurralde antolamenduko neurri horiek 903/2010 Errege Dekretuaren eranskinaren A parteko
I.h) ataleko 5. puntuan1 daude jasota, eta, horien barruan, Plan Hidrologikoaren araudia
sartzen da. Araudi horrek uholde eremuen erabilera mugak ezartzen ditu eta 2008an
JPHAaren 9. artikuluan lehentasunezko etorriko eremuaz 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 EDHaren Plan Hidrologikoaren araudian jasotakoa dela. Uholde1

“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.”

112

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako Zatiaren Uholde-Arriskua Kudeatzeko Plana

arriskua kudeatzeko plan bietan araudi bera edukitzea bien koordinazio eta integrazioan
urrats bat gehiago da eta gainera 903/2010 Errege Dekretuaren 14. Artikuluan ezarritakoa
betetzen du, izan ere Plan Hidrologikoak, Uholde-Arriskua Kudeatzeko Planean ezarritakotik
abiatuta, uholdeen kalteei aurrea hartzeko azterketei, ekintzei eta lanei buruzko irizpideak
sartu ditu.
Araudiaren alderdi behinenak hauek dira:
-

Lehentasunezko etorriko eremuan 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 etorriko eremuak eragindako lurzoru urbanizatuko orubeetan
salbuespen gisa baimentzen diren etxe eta erabileren betekizunak.

-

Uholde-arriskuko eremuan orokorrean
lehentasunezko etorriko eremutik 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-arriskuko eremuko erabileren antolamendua
koordinatzeko tresnak direnez, ibai bateko edo ibai tarte batzuetako uholdeetan
pertsonak eta ondasunak babesteko, jabari publiko hidraulikoaren egoera zaintzen
laguntzeko, helburu bat baita, uretako ekosistemak hobetuaz hondatzeari aurrea
hartzeko eta ibaibidearen mugakide diren lursailek emariak geruzatzen eta zama
gotor garraiatua jasotzen egiten duten funtzioa bultzatuaz korronte erregimena
babesteko ere balio dezan.

baimentzen

ez

diren

erabilerak,

Hasieran esan den bezala, neurri 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.
Kasu bakoitzean hartu diren neurrien azalpen laburtu bat ematen da atal honetan, eta
uholde-arriskua kudeatzeko aurrezaintza, babes, prestaketa eta lehengoratze/ebaluazio
osagaietan bilduta ematen dira, sailkapen honen arabera:
Neurri mota

Neurria

Kodea
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Neurri mota

Aurrezaintza

Babesa

Prestaketa

Lehengoratzea eta
ebaluatzea

Neurria

Kodea

Lurralde antolamendua eta hirigintza

13.01.01

Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko ezagutza hobetzea

13.04.01

Ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko programa

13.04.02

Kostaldea mantendu eta kontserbatzeko programa

13.04.03

Basoen leheneratze hidrologikoa

14.01.01

Ibaiak leheneratzea

14.01.02

Kostaldea eta itsasertza leheneratzeko neurriak

14.01.03

Urtegien ustiapena kudeatzeko arauak

14.02.01

Azpiegitura linealak hobeto drainatzea

14.03.01

Ibaibideetan fisikoki esku hartzea dakarten neurri estrukturalak

14.03.02

Hiri drainatze iraunkorreko sistemak

14.04.01

Alerta meteorologikoko sistemak hobetzea

15.01.01

Neurtzeko sistemak eta alerta hidrologikokoak ezarri edo hobetzea

15.01.02

Uholdeen larrialdiei erantzuteko plangintza instituzionala

15.02.01

Jarduteko eta komunikatzeko protokoloak ezarri edo hobetzea

15.02.02

Jendea kontzientziatzea

15.03.01

Azpiegiturak konpontzeko larrialdiko lanak

16.01.01

Uholdearen ondoren biztanleriari laguntzea

16.01.02

Aseguratzearen sustapena

16.03.01

Ikasitakoen ebaluazioa

16.03.02

20. taula.- UAKParen neurri nagusiak

Zertzelada nagusiak:


Aurrezaintza neurriek, uholde-arriskuko eremuetan kokatuta dauden erabilerak
muturreko fenomenoaren arriskugarritasunarekin elkargarri eginaz, lurraldearen
kalteberatasuna gutxitzera bideratutako ekintzak hartzen dituzte.



Babes neurriek, bai ibili dabiltzan ur emariak gutxituaz bai eraginpeko lurrazala
gutxituaz, arriskuan dauden gune guztietako uraldien arriskugarritasuna muriztera
bideratutako ekintzak hartzen dituzte.



Prestaketa neurriek, lurraldearen kalteberatasunean aktiboki ekinaz, gertaera
jazotzen ari den bitartean arriskua gutxitzera bideratutako ekintzak hartzen dituzte.



Lehengoratzeko eta ebaluatzeko neurriek eraginpeko lurraldeari normaltasuna
lehenbailehen itzultzera eta arriskuaren kudeaketan hobetu beharrekoak
identifikatzera bideratutako ekintzak hartzen dituzte.

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:
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903/2010 EDaren
neurria
Kodea

Azalpena

Europar Batzordearen
neurria
Kodea

1

2

3

4

Azpiegitura linealak
hobeto drainatzeko
neurriak

Uraldiak iragartzeko
neurriak

Herri babeseko
neurriak

Kodea

Azalpena

13.04.02

Ibaibideak mantendu eta
kontserbatzeko programa

13.04.03

Kostaldea mantendu eta
kontserbatzeko programak

M31

Arroa, jariatzea eta emarien
sorrera kudeatzea

14.01.01

Arroko neurriak: basogintzaren
leheneratze hidrologikoa eta
nekazaritzaren antolamendu
hidrologikoak

M31

Arroa, jariatzea eta emarien
sorrera kudeatzea

14.01.02

Ibaibideko eta uholde lautadako
neurriak: ibaia leheneratzea, urari
eusteko neurri naturalak eta
ibaiertzak basoberritzekoak barne

M31

Ibaibideko, kostaldeko edo uholde
lautadetako lanak

14.01.03

Kostaldea eta itsasertza
leheneratzeko neurriak

M33

Ibaibideko, kostaldeko edo uholde
lautadako lanak

14.03.01

Azpiegitura linealak hobeto
drainatzea: errepideak, burdinbideak

M24

Ibaia leheneratzeko
neurriak eta
nekazaritza eta
basogintza
leheneratzeko neurri
hidrologikoak

Azalpena

UAKParen neurria
(N edo P APHarekin koordinatuta)

Bestelako aurreneurriak

M24

Bestelako aurreneurriak

13.04.01

Uholde-arriskua kudeatzeari buruz
ezagutza hobetzeko azterketak egitea:
emarien maiztasun legeak, klima
aldaketaren eraginak, uholdearriskuen 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

M42

Uholdeen aurka erantzuteko
plangintza: Herri Babeseko Planak

15.02.01

Herri Babeseko Planekin koordinatuta
uholdeen larrialdiei erantzuteko
plangintza instituzionala ezarri edo
hobetzeko neurriak

M42

Uholdeen aurka erantzuteko
plangintza: Herri Babeseko Planak

15.02.02

Jarduteko eta informazioa
komunikatzeko protokoloak ezarri
edo hobetzeko neurriak

15.03.01

Biztanleriaren, gizarte-eragileen eta
ekonomia eragileen uholdearriskuaren pertzepzioa eta
autobabes estrategiena handitze
aldera uholdeetarako prestaketan
jendearen kontzientzia landu edo
hobetzeko neurriak

M43

Administrazioak, gizarte-eragileak
eta herritarrak kontzientziatu eta
prestatzea

M51

Banakoa eta gizartea
lehengoratzea

16.01.02

Herri Babeseko Planak: osasunari
laguntzeko ekintzak, finantza
laguntza, lege laguntza barne, eta
eraginpeko biztanleriari aldi baterako
beste bizileku bat ematea

M53

Lehengoratzeko eta
berraztertzeko bestelako neurriak

16.03.02

Uholde gertaerak kudeatzetik
ikasitakoen ebaluazioa, azterketa eta
diagnostikoa
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903/2010 EDaren
neurria

Lurralde
antolamenduko eta
hirigintzako neurriak

5

Aseguratzea
bultzatzeko neurriak

6

Europar Batzordearen
neurria

Lurralde antolamendua: uholdearriskuko eremuko lurzoru erabileren
mugak, lurraldea urbanizatu
ezinekotzat jotzeko erabiltzen diren
irizpideak eta uholde-arriskuko
eremuetan kokatzen diren etxeei
eskatzen zaizkien eraikitze irizpideak

M21

Lurralde antolamendua eta
hirigintza

M22

Jarduera kalteberak birkokatu,
lekualdatu edo kentzea

Uholdeekin elkargarri egite aldera
uholde-arriskuko eremuetako lurzoru
erabileren berrantolamendua
(jarduera/instalazio kalteberak
birkokatu edo kentzea)

M23

Eragindako ondasunen
kalteberatasuna gutxitzea eta
erresilientzia handitzea

Etxebizitzetan, etxe publikoetan,
sareetan eta abar uholdeen ondorio
kaltegarriak gutxitze aldera uholdearriskuko eremuetan kokatuta dauden
elementuak egokitzeko neurriak

M53

Lehengoratzeko eta
berraztertzeko bestelako neurriak

M32

Ur emarien erregulazioa
optimizatzea

M33

Ibaibideko, kostaldeko edo uholde
ordokiko lanak

13.01.01

Egiturazko neurriak
eta horiek
justifikatzen dituzten
kostu-irabazi
azterketak

7

UAKParen neurria
(N edo P APHarekin koordinatuta)

16.03.01

Pertsona eta ondasunen uholde
aseguruen sustapena, nekazaritza
aseguruena barne

14.02.02

Emariak erregulatzeko neurri
estrukturalak, hala nola presak
uraldiekiko defentsa hutserako
eraikitzea eta/edo aldatzea

14.03.02

Ibaibideetan, kostako uretan eta
uholdeak jasateko joera duten
guneetan esku hartze fisikoa dakarten
neurri estrukturalak (bideratzeak,
lubetak, dikeak eta abar)

M34

Lurrazaleko ura kudeatzea

14.04.01

Gehienetan hirigunean, baina ez
soilik, lurrazaleko uren uholdeak
gutxitzeko esku hartze fisikoa
dakarten neurriak, hala nola drainatze
artifizialaren ahalmen hobekuntza
edo drainatze iraunkorreko sistemak
(SuDS)

M51

Banakoa eta gizartea
lehengoratzea

16.01.01

Eragindako azpiegiturak konpontzeko
larrialdiko lanak, oinarrizko osasun eta
ingurumen azpiegiturak barne

21. taula- Neurrien baliokidetza taula

Bestalde, Planean ezarritako neurriek lurralde esparru ezberdinak dituzte, batzuetan
konkurrentzian daudenak, baina horrek ez du esan nahi administrazio eskumendun bakarra
dagoenik, hauek baizik:


Estatuaren esparrua: estatuaren oinarrizko legedian oinarritzen diren neurriak dira,
esate baterako ULTBaren oinarrizko zehaztapenak, Lurzoru Legearen Testu
Bateratua onartzen duen 2/2008 Legegintzako Errege Dekretuarenak, aseguruei
buruzko legedia eta abar, edota demarkazio eta/edo autonomia erkidego baten
lurraldea gainditzen duen kudeaketa esparrua gainditzen duten neurriak dira, hala
nola uholdeen aurkako Herri Babeseko Estatuaren Planean ezarrita dauden alerta
meteorologikoko sistemak eta Estatuaren Portuen itsas ekaitzen iragarpen sistemak.



Erkidegoen esparrua: neurri multzo honetan autonomia erkidegoen berariazko
legediak ezartzen dituenak, lurralde antolamenduaren eta hirigintzaren baldintzak
eta, funtsezko direnak, autonomia erkidegoko uholde-arriskuaren aurkako herri
babeseko planetan ezarritakoa eta uholdearen aurrezaintza, prestaketa,
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lehengoratze eta ebaluazio arloetan haietatik eratortzen diren zertzelada guztiak
daude.


Demarkazio Hidrografikoaren esparrua: batez ere neurri hidrologikoak dira,
adibidez uholde-arriskuaren aurkako Herri Babeseko Estatuaren Planean sartuta
dauden alerta hidrologikoko sistemak, dauden urtegien ustiapena koordinatzea,
ibaibideak eta kostaldea kontserbatu eta mantentzeko plan orokorra eta abar.



Arrisku potentzial garrantzitsuko gunearen esparrua: ibai edo kosta tarte
konkretu batean jarduteko neurriak dira, funtzionaltasun lokalagoa dutenak, adibidez
ibai tarte bat leheneratzea, jarduera edo instalazio kalteberak birkokatu edo kentzea,
eragindako kalteak konpontzeko larrialdiko lanak eta abar.

Dokumentu honen 2. eranskinean xehetasunez azaltzen dira UAKParen neurri programa
osatzen duten neurrietako bakoitza; neurri horiek aldi berean Demarkazioko Plan
Hidrologikoaren berrazterketako neurri programan daude. Hala ere, atal honetan eta gaia
ahitu gura barik, bakoitzaren laburpentxo bat egiten da jarraian.

10.2 Uholdeen aurreneurrien laburpena
Aurrezaintzarekin zerikusia duten plan honetako neurriak hauek dira:
NEURRI MOTA

Lurralde antolamendua eta
hirigintza

Arriskua kudeatzeari buruzko
ezagutza hobetzea

EE neurri
mota

Neurria / Ekintza

Neurri
kodea

M21

Lurralde antolamendua eta hirigintza. Uholdearriskuko eremuko lurzoru erabileren mugak.
Lurraldea
urbanizatu
ezinekotzat
jotzeko
irizpideak. Uholde-arriskuko eremuko etxeen
eraikitze irizpideak. Plangintza urbanistikoa
egokitzeko neurriak.

13.01.01

M24

Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko ezagutza
hobetzeko azterketak egitea: emarien maiztasun
legeak, klima aldaketaren eragina, uholdearriskuen eredugintza eta ebaluazioa eta abar.

13.04.01

M24

Ibaibideak mantendu
programak.

eta

kontserbatzeko

13.04.02

M24

Kostaldea
programa

eta

kontserbatzeko

Bestelako aurreneurriak
mantendu

13.04.03

22. taula.- Uholdeen aurreneurriak

Horien azalpen bat ematen da ondoren.
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10.2.1 Lurralde antolamendua eta hirigintza. Uholde-arriskuko eremuko
lurzoru erabileren mugak. Lurraldea urbanizatu ezinekotzat jotzeko
irizpideak. Uholde-arriskuko eremuko etxeen eraikitze irizpideak.
Plangintza urbanistikoa egokitzeko neurriak (13.01.01)
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.
a) Uholde-arriskuko eremuko lurzoru erabileren mugak:
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 EDHa uholdeetan lurralde bereziki kaltebera da, bere
ezaugarri orografiko, klimatiko eta hidrografikoakatik eta gizakiaren presio handiagatik, batik
bat ibai nagusien uholde lautadak okupatu izateagatik.
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.
Neurri hori ez da berria, etorri ere, lehenagoko plangintza hidrologikoetan jasotakotik
baitator, hots, urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretuaren bidez JPHAaren 9. artikuluan
egindako aldaketa eta, batez ere, ekainaren 7ko 400/2013 Errege Dekretuak onartutako
plangintza hidrologikoa, uholde-arriskuko jabari publiko hidraulikoaren polizia eremuan
erabilerei mugak ezarri baitzizkien jardun nahi zen lursailek zeukaten oinarrizko lurzoru
izaeraren arabera, hau da, landa lurra edo urbanizatua; muga horiek, bestalde, orain
benetan indartuta daude Plan Hidrologikoaren arau izaerako xedapenei erantsi zaien
zertzelada berriarekin (2015-2021 berrazterketa), hau da, erabileren muga horiek uholdearriskuko eremu osoan ezartzea, baina horrek berez ibaien polizia eremua zabaltzea ekarri
gabe eta, ezinbestean bestalde, lurralde antolamendu eta hirigintza eskumenak dituzten
administrazioek kontrolatzeko baldintzapean.
Euskal Autonomia Erkidegoan, 2003az geroztik, Ur Agentziak eta Ingurumen eta Lurralde
Politika Sailak “Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko irizpideak”
aplikatzen izan dituzte.
Denbora horretan, pertsonak eta ondasunak uraldietan babesteko irizpide horiek tresna
erabilgarria zirela frogatu zuten, alde batetik, 9/2008 Errege Dekretuaren interpretazio
asebetegarria eta, aldi berean, errespetuzkoa, egiten zutelako eta, bestetik, lurralde
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antolamendu arloko eskumenak zeuzkaten administrazioei tresna erabilerraz bat eskuratzen
zietelako, araudi horren edukiak sintetizatzen eta uholde-arriskuko eremuetan etorkizuneko
garapenen analisia egitea errazten zutenez.
Gero, 20/2011 Errege Dekretua onartu izanaren ondorioz EAEko uholde-arriskuaren arloan
egindako harmonizazio lan teknikoei esker, irizpide horiek doitu egin ziren, Demarkazioaren
esparruan uholde-arriskuko eremuetako erabileren antolamendua bat etor zedin uholdearriskuaren aurrezaintzaz eta kudeaketaz indarrean dagoen araubidearekin.
Halaber, EAEaren lurralde eremuan jarraituta, arau horiek azaroaren 19ko 449/2013
Dekretuak onartutako EAEko Kantauriko eta Mediterraneoko isurialdeko Ibaiak eta Errekak
Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planaren 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 itzulera aldiko uraldietan espero daitezkeen
gehienezko sakonerak eta abiadurak kontuan hartuta, eta horietako bakoitzean baimendu
daitezkeen erabilerak ezartzen dira.
UAKP honetan, urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretuaren bidez aldatu den JPHAaren 9.
artikuluaren ondorioz, polizia eremua lehentasunezko etorriko eremuraino zabaltzeko
dosierren instrukzioa sartzen da neurri programaren barruan, berariaz uraldietako korronte
erregimena babeste aldera eta pertsonei eta ondasunei kalte egiteko arriskua murrizte
aldera.
Azkenik, estatuaren ikuspegitik, eraikitze irizpideei buruzko gida teknikoak lantzea
proposatzen da, uholdea denean kalteak minimizatzeko eta gertatu ondoren ahalik eta
arinen lehengoratu ahal izateko, eta, kasua bada, uholde-arriskuko eremuetan esposizioan
dauden elementuen kalteberatasuna gutxitzeko eraikitze irizpideez arauak egiteko. Halaber,
uholde-arriskuko eremuei buruzko kartografiaren zabalkundea egitea proposatzen da.
b) Plangintza urbanistikoa egokitzea:
Kantauri EDHan, uholde-arriskuko eremuen mugaketa egiteko ahalegin jarraituari esker
(“Lurzorua uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko irizpideak” EAE, EAEko Ibaien
LPS, Nafarroako LAP eta abar), uholde-arriskua sistematikoki hartzen da kontuan plangintza
urbanistikoaren tresnetan, eta horri esker eremu kalteberetan eraikuntza berriak egiteagatik
etorkizunean arriskua areagotzea saihesten ari da. Ildo horretan, UAKP hau garatzeko
funtsezkoak diren uholdeen-arriskugarritasun eta arrisku mapek informazio eguneratua
edukitzeko aukera ematen dute bai betetzeko dagoen indarreko plangintza urbanistikoarekin
bai proposatutako plangintzarekin dituen interferentziak ikusi ahal izateko. Eremu arazotsuak
identifikatutakoan, gune bakoitzaren azterketa xeheari ekin dakioke eta kasu bakoitzean
hartu beharreko neurri konkretuak bakoitzaren ordenantzan sar daitezke.
Hirigintzaren plangintza egiterakoan nabarmendu beharreko beste alderdi bat uholdeetan
bideek duten garrantzia da, gerta daitezkeen eten masiboak direla eta. Bidezko
inkomunikazioak ebakuazioa ezinezko bihur dezake eta larrialdiko laguntzak heltzea galaraz
119

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako Zatiaren Uholde-Arriskua Kudeatzeko Plana

dezake, eta horrek arazoak ekar ditzake uraldien mendean geratzen diren eremuak
artatzerakoan eta bertan dauden herritarren salbamendua ezinezko bihur dezake.
Horregatik, uholde eremuetako bide sarearen egoera erabakigarri bilakatzen da uraldien
aurkako defentsa politikan, eta hirigintzaren udal plangintza egiterakoan ere zorrotz aztertu
behar da.
c) Uholde-arriskuko eremuko erabileren berrantolamendua:
UAPGG bateko uholde-arriskuko eremuko erabilera batzuk babesteko, jasan ezin daitekeen
ingurumen eragina edo errentagarria ez den inbestimendua dakarten defentsa lanak egin
behar badira, eta pertsonek eta ondasunek kaltea izateko arrisku maila altua dela jotzen
bada, erabilerak berrantolatu eta birkokatu behar dira indarrean dagoen araudiaren arabera.
d) Hiri erresilientzia hobetzea:
Lurraldearen uholde-arriskua minimizatzeko interes berezikoa da udal plangintza
urbanistikoaren arauetan honelako banako babes neurriak edo eraikitze gomendioak
sartzea:
-

Jabetzak urez betetzearen aurkako babesgarriak: barrera deseraikigarriak irekiguneetara,
haizeberritzeko estalkietara eta tapoietara eta abar egokitzeko. Babesgarri horien
eraginkortasuna uholdea gertatu aurretik jartzearen mendean dago, hau da, aurretiazko
alarma sistema bat eskatzen du.

87. irudia.- Banako babesgarrien adibideak

-

Atalase mailak eta solairua espero diren ur
mailak baino gorago jartzea ere erabilgarria
izan daiteke kalteberatasuna gutxitzeko. Hori
etxe oinak egituraren barruan gorago ipinita
lortu ohi da.

88. irudia.- Garajeetarako konponbidearen
adibidea

-

Etxeak ur etorriaren noranzkoarekiko izan behar duen orientazioaz edo mailarekiko izan
behar duen kokapenaz gomendioak jasotzea interesgarria izan daiteke uraldiaren
arriskugarritasuna gutxitzeko.
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89. irudia.- Etxeak non eta nora begira kokatu, gomendio adibideak

-

Etxearen erresilientzia hobetzeko neurriak (uholdearen ondoren lehengoratzeko
ahalmena da erresilientzia), uholdearen ondoren bizkorrago lehengoratzeko.

90. irudia.- Etxeetan erresilientzia hobetzeko neurrien adibidea

-

Etxe barruko erabilerak antolatzeko neurriak.

91. irudia.- Etxean erabilerak antolatzeko neurrien eragina

Ekintza hauek egin behar dira:
o

Polizia eremua lehentasunezko etorriko eremuraino zabaltzeko dosierren instrukzioa.
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o

Lurralde antolamenduko eta hirigintzako araudi autonomikoa uholde-arriskuetara
egokitu, egokitu behar denean.

o

Administrazio eskumendunekin protokoloak eta/edo hitzarmenak sinatu.

o

Administrazio eskumendunen lurralde informazioko ikusgailu kartografikoetan uholdearriskuaren informazioa koordinatu.

o

Uholde-arriskuko eremuetan esposizioan dauden elementuen kalteberatasuna
gutxitzeko eraikitze irizpideei buruzko gida teknikoak egin eta, kasua bada, araudia egin.

o

Plangintza urbanistikoa egokitzeko begiz jotako neurriak. Konkretuki, Nafarroan
UAPGGen Udal Plan Orokorrak berraztertzea bultzatzeko asmoa dago.

o

Jarduera kalteberak birkokatu edo kentzeko neurriak.

o

Prestakuntza/Informazio kanpainak egin.

o

Lurzoru urbanizatu ezinekoan eraikitze lanak baimentzean eta lurralde antolamenduko
tresnetan araudiaren aplikazioa kontrolatu.

10.2.2 Uholde-arriskua
kudeatzeari
buruzko
ezagutza
hobetzeko
azterketak egitea: emarien maiztasun legeak, klima aldaketaren
eragina, uholde-arriskuen eredugintza eta ebaluazioa, eta abar
(13.04.01)
Plangintza ziklo honetan egindako lanak uneko jakinduriaren eta uneko informazio
eskuragarriaren araberakoak dira. Aldiro berrazter daitezke, beraz, datu berri edo hobeak
dauden neurrian edo azterbide aurreratuagoak asmatzen diren neurrian, arazoak zehatzago
eta errealistago ezagutzeko, 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 hobeto irudikatzea lortzen duten metodologiak aplikatzen diren
neurrian.

-

Uholde-arriskuko eremuen hedadura eta uholdearen ezaugarriak berraztertzea eredu
matematiko hobetuak, simulazio teknika berriak edo gertaera historikoetan behatutako
jokabidea errealistago islatzen duten parametroak aplikatuta.

Ildo horretan, azpimarratzeko da Europar Uholde Zuzentarauak sei urteko
berraztertze/eguneratze zikloak ezartzen dituela, baina, orain arte egindako lanen xehetasun
maila ikusita, ez da aldaketa funtsezkorik egingo hurrengo zikloan.
Bestalde, klima aldaketak, uhartasuna alda litekeelako, uholdeetan izan ditzakeen eraginak
ebaluatu behar dira.
Administrazio hidraulikoen eta herri babesaren baliabide propioak edukitzeaz gain, ikerketa
zentroen eta enpresen arteko informazio truke eta lankidetza esparru bat sortzea
proposatzen da, dauden finantzabide egitarauen barruan ikerketa proiektuak egiteko. Egin
beharreko ekintzen artean nabarmentzekoak dira:
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o

I+G+b eta uholdeei buruzko web edukiak sortzea.

o

CAUMAX eta emari maximoen eta kostako ekaitzen beste ikerketa batzuk hobetu eta
eguneratzea.

o

Klima aldaketak uholdeetan izan ditzakeen ustezko eraginen ebaluazioa.

o

JPH eta UAE mapak egitea UAPGG ez diren arrisku eremuetan.

o

Tarte aldapatsuetako uholde-arriskuko eremuetan kartografia prestatzea.

o

Kostaldeko UAPGGetan berariazko neurri programak aztertu eta garatzea.

o

Uholde-arriskuaren atariko ebaluazioa eguneratzea.

o

Arriskugarritasun eta arrisku mapak berraztertzea.

o

Uholde-Arriskua Kudeatzeko Planak berraztertu eta eguneratzea.

o

Uholdeen arloan I+G+b proiektuak aurkezteari laguntza administratiboa eta teknikoa
ematea.

10.2.3 Ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko programa (13.04.02)
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:


Ezpondak egitea, egitura sendogarri txikiak, ahal den neurrian bioingeniaritzako teknikak
erabilita, eta abar, azpiegituren ondoko higadura eremuak egonkortzeko eta ibaiertzeko
landaredia berreskuratzeko, eta uholdeek eragindako eremuen konponketa.



Landaredi hilaren, jalkinen, tapoien gehiegizko pilaketa kendu eta eramatea, landare
espezie inbaditzaileak ezabatzea eta abar.



Ibaiertzeko landarediaren egoera fitosanitario eta begetatiboa hobetzea: inausketak,
sasi garbitze selektiboa, mehazketa eta bakanketa, landaketak eta abar.



Erabiltzen ez diren edo egoera txarrean dauden egiturak eta/edo barrerak, zeharretara
nahiz luzetara daudenak, kendu eta eramatea eta uholde-arriskuko eremu hezeak
berreskuratzea.



Ibai oheko ekintzak (lohiak kendu, arrabalekuak egokitu, lokatz pilatua kendu eta abar).

10.2.4 Kostaldea mantendu eta kontserbatzeko programa (13.04.03)
Ekintza sorta bat hartzen du, oro har gastu gutxi eskatzen dutenak, kostaldearen egoera
hobetzera eta uholde-arriskua minimizatzera bideratuta daudenak. Tipologia hauek bereizten
dira:
-

Hondartza lehorraren zabalera mantentzeko operazioak: higadurak eragin dien
eremuak bete eta jalkina kendu pilatu den lekuetatik.
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-

Dunak mantentzea: besteak beste, pasaguneak konpontzea, landaredia berriro
landatzea, jalkinak bota eremu higatuetan.
Estuarioetan itsasertzeko landarediaren egora fitosanitario eta begetatiboa hobetu:
inausketak, sasi garbitze selektiboa, mehazketa eta bakanketa, landaketak eta abar.
Erabiltzen ez diren edo egoera txarrean dauden kostako egiturak kendu eta eramatea
eta uholde-arriskuko hezeguneak berreskuratzea.
Uharri naturalak mantentzeko operazioak.
Kostako lanetako konponketak: kostako hormak, itsas pasealekuak, dikeak, kai
muturrak eta abar.

Horrelako konponbideekin olatuen energia xurgatzea lortzen da eta uholdea xurgatzea
korronte erregimena hobetuaz. Gainera ur masen egoera hobetzea lortzen laguntzen dute,
Uraren Esparru Zuzentarauarekin koordinatuta.

10.3 Uholdeen aurkako babes neurrien laburpena
Babes neurriak hauek lirateke:
Neurria / Jarduera

Neurri
kodea

Arroko
neurriak:
basoaren
leheneratze
hidrologikoa eta nekazaritzaren antolamendu
hidrologikoak

14.01.01

Arroko eta uholde lautadako neurriak: ibaia
leheneratzea, urari eusteko neurri naturalak
barne, eta ibaiertzak basoberritzea

14.01.02

M33

Kostaldea eta itsasertza leheneratzeko neurriak

14.01.03

Emariak erregulatzen dituzten
obrak eraiki, optimizatu eta/edo
kentzea, kasu bakoitzean
aztertzekoa

M32

Uraldietan urtegien ustiapena kudeatzeko arauak

14.02.01

Ibaibideko eta/edo uholde
lautadako luzetarako obrak eraiki,
optimizatu eta/edo kentzea, kasu
bakoitzean aztertzekoa

M33

Azpiegitura
linealak
hobeto
errepideak, burdinbideak

14.03.01

M33

Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak
jasateko joera duten guneetan esku hartze fisikoa
dakarten neurri estrukturalak (bideratzeak,
lubetak, dikeak eta abar)

NEURRI MOTA

Emariak gutxitzeko, iragazketa
hobetzeko, ibaiari lekua
berreskuratzeko eta bestetarako
neurriak

Uraldien aurkako defentsa neurri
estrukturalak

EE neurri
mota

M31

drainatzea:

14.03.02
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NEURRI MOTA

Uholdeak harrapatutako azalera
gehiago gutxitzea, adibidez
drainatze iraunkorreko hiri
sistemen bitartez

EE neurri
mota

Neurria / Jarduera

Neurri
kodea

M34

Gehienetan hirigunean, baina ez soilik, lurrazaleko
uren uholdeak gutxitzeko esku hartze fisikoa
dakarten neurriak, hala nola drainatze
artifizialaren ahalmen hobekuntza edo drainatze
iraunkorreko sistemak (SuDS)

14.04.01

23. taula.- Uholdeen aurka babesteko neurriak

Ondoren azaltzen dira.

10.3.1 Arroko neurriak: basoaren leheneratze hidrologikoa
nekazaritzaren antolamendu hidrologikoak (14.01.01)

eta

Basogintza plan hidrologikoek lurren egonkortasun eta emankortasunaren kontserbazio,
defentsa eta berreskuratzea, jariatzeen erregulazioa, ibaibide eta malden sendotzea, jalkin
eta ekarkinei eustea eta, higaduraren aurka oro har, lurraren defentsa lortu nahi duten
ekintzak jasotzen dituzte. Basogintza politikaren barruan, garrantzi handiko ildo bat lurra eta
lur gaineko landare estaldura euslea berariaz babestea da, lurzoruaren higadura, andeapen
biologikoa eta ibaibide eta ibaiertzen eraldaketa edo egongaiztasun prozesuak hasten edo
mantentzen dituzten ur edo elur fenomenoen aurkako defentsarik onena baita.

92. irudia.- Basoetako ekintza hidrologikoen adibideak

Beste alde batetik, uraldi handietan baso masek ur etorriei eusten eta jariatze mailak
gutxitzen dituztenez, aurreneurri efektua izan dezaketela aipatzen da plan horietan. Ibai tarte
batetik dabilen emari erregimena hara isurtzen duen arroaren jokaera hidrologikoaren eta,
kasua bada, ibaian gora dagoen erregulazioaren ondorio da. Beraz, landare estaldura
batzuen lurrazaleko euste ahalmenak eta iragazketa tasak erregimen hidrologikoa aldatzen
lagundu dezakete.
Azkenik, basogintzako praktika batzuk baztertu egin behar dira, esate baterako malda
handiko eremuetan makina astunekin lursaila hurrengo landaketarako prestatzeko lanak edo
zura ustiatzeko pistak modu ezegokian ebakitzea, higadura tasetan gorakada handiak
sorrarazten baitituzte.
Ildo horretan, basogintza politikako planak eta UAKPa elkargarriak izan daitezen, hala behar
baitute, jokoan dauden plangintza tresnek bultzatutako baso kudeaketako ildoak txertatuta
daude.
Hortaz, Kantauri Ekialdeko Demarkazioaren esparrurako:
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-

-

EAEko hiru lurralde historikoen mendien foru arauek, (Gipuzkoako Mendien 7/2006 Foru
Araua; Bizkaiko Mendi eta Babestutako Natur Guneei buruzko 3/2007 Foru Araua;
Arabako Mendiei buruzko martxoaren 26ko 11/2007Foru Araua), Nafarroako oihan
ondarea babestu eta garatzeari buruzko abenduaren 31ko 13/1990 Foru Legeak eta
Gaztela eta Leongo Mendien apirilaren 6ko Legeak higadura prozesuaren aurka lurzorua
babesteko funtsezkoak diren eremuak, arro hidrografikoen iturburuetan daudenak eta
elur-jausiak, uraldiak eta uholdeak saihesten edo murrizten eta herriak, soroak eta
azpiegiturak defendatzen dituztelako erregimen hidrologikoa modu erabakigarrian
erregulatzen laguntzen duten beste guztiak mendi babesle izendatzeko esparrua ezartzen
dute.

Nafarroako, Gaztela eta Leongo eta Euskadiko basogintza planek ere honen kudeaketa ildoak
sartzen dituzte, esate baterako Euskal Basogintza Planarekin gertatzen den bezala, EAEko
lurraldeak higadura handia jasan dezakeela baitio, kostaldean jasotzen diren prezipitazioen
uhartasunagatik, topografia irregularragatik eta mendiko malda gogorrakatik. Ondorioz, baso
estaldura ahal den neurrian babestu egin behar da Erabilgarritasun Publikoko Mendi deklarazioa
bultzatuaz.

93. irudia.- EAEko erabilgarritasun publikoko mendiak

-

Irailaren 16ko 177/2014 Dekretuak onartutako EAEko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde
Plan Sektorialak jarraibide multzo bat jasotzen du higadura arriskuan daudela kalifikatutako
guneetan jarraitzeko; besteak beste, hauek:

o

Basozaintzako Administrazioak ura eta basoak leheneratzen eta babesten lagunduko
du. Lan horiek basoetako lurrak babesteko eta kontserbatzeko, uharrak zuzentzeko
eta lur ezegonkorrak finkatzeko behar diren proiektu eta neurrien bidez beteko dira
helburu honekin: uren erregimena erregularizatzea, urtegiak eta komunikazio-bideak
babesten laguntzea, eta antzeko helburuak betetzea.

o

Basozaintzako jarduerek baliabide edafikoen eta hidrikoen kontserbazioa bermatuko
dute. Horretarako, suaren erabilera estentsiboa, belar-sastraken garbitze estentsiboa
eta lur-mugimenduak ahalik eta gehien mugatuko dira, eta eskuz -ez makinazlandatzea sustatuko da, hala nola mozteko metodo progresiboak erabiltzea (besteak
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beste, mehazketa, arboladiak moztea edo bakantzeak) erabateko mozketaren
gainetik.

-

o

Higadura jasan dezaketen eremuetan zuhaitzik gabeko zonak basotzea, zona
horietan hazkuntza geldo edo ertaineko zuhaitzen ezarpena sustatuaz.

o

Higadura-arriskua duten aldeetan kudeaketa-planak egitea komeni da, erabileren
tratamendu integrala egiteko, eta, orain dauden erabileren ordez beste batzuk
sustatuz gero, hartu beharreko neurriak erabakitzeko.

Gaur egun onartzeko fasean daude autonomia erkidegoen 2014-2020 Landa Garapenerako
Programak (LGP) eta estatuaren programa (PNDR), horiek denak Landa Garapenerako
Europako Nekazaritza Funtsaren bitartez landa garapenari laguntzeko Europar Parlamentuaren
eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko (UE) 1305/2013 Arautegia betetzeko.

Programa horiek, besteak beste, uholde-arriskuaren kudeaketarekin zerikusia duten helburu
hauek besarkatzen dituzte:
o

Nekazaritzarekin eta basogintzarekin zerikusia duten ekosistemak leheneratu, zaindu
eta hobetzea.

o

Nekazaritza, elikadura eta basozaintza sektoreetan baliabideen efizientzia bultzatzea
eta klima aldaketari egokitzeko gai den karbono gutxiko ekonomia baterako aldaketa
sustatzea.

10.3.2 Arroko eta uholde lautadako neurriak: ibaia leheneratzea, urari
eusteko neurri naturalak barne, eta ibaiertzak basoberritzea
(14.01.02)
Denboran zehar, progresiboki uholde lautadak
okupatu
izanak
ibaiertzeko
herrien
kalteberatasuna handitu egin du eta arroaren
geruzatze ahalmen naturala progresiboki murriztu
egin du urari lautadetan eusteko aukera ezabatu
duenez hidrograma moteltzea eta emari erpinak
baretzea galarazten duelako.
Gainera,
ur-etorri
guztia
ibaibidean
kontzentratzeak
ibaiaren
erregimen
morfodinamikoa eraldatzen du, eta ebakidura
fenomenoak eragiten ditu tarte higakorretan,
ibaiertzen eta ondoko azpiegitura eta etxeen
egonkortasuna arriskuan jarrita, eta akrezio
94. irudia.- Alubioi lautaden eragin geruzatzailea
fenomenoak eragiten ditu jalkin-potentzial
handiko tarteetan, ibaibidearen ahalmen hidraulikoa berriro gutxituta eta lubetak handiarazita
(ibaibide esekiak). Uholde lautadak galtzearen beste ondorio kaltegarri batzuk ibai
ekosistemaren egitura pobretzea, uretako komunitateak gutxitzea (makrofitoak eta
makroornogabeak) edo arrain komunitateetako aldaketak dira.
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Kantauri EDHan, uholde lautada ibaibidetik deskonektatzen duten alboko lubetak gutxi
erabiltzen direnez, meandroak edo antzinako hezegune bakartuak berreskuratzen
kontzentratu behar dira ahaleginak, eta, batez ere, gaur egun ukitu gabe irauten duten
uholde lautadak zaintzen. Kontu hau ziurtatzeko, Plan Hidrologikoaren araudia, 10.1 atalean
esaten den bezala Uholde-Arriskua Kudeatzeko Planarena bera den araudia hain zuzen,
erabakigarria dira, uholde eremuko erabileren mugei buruzko lurralde antolamenduko
gainerako neurriak diren modu-moduan.
Alde batetik, lehentasunezko etorriko eremuan ez ezik, 100 urteko itzulera aldiko uraldiak
harrapa dezakeen uholde eremuan ere oinarrizko egoera landa lurra duten lurzoru
esparruetan hirigintza garapenak jartzea galarazten duen erabilera arauketa bat ezartzen
dute, erabilera horiek kalteberak direla jotzen denean, eta, bestetik, lur urbanizatuaren
kasuan, lehentasunezko etorriko eremuaren balizko okupazioa aurretik bazeuden orubeetara
mugatzen da, beti ere, haietan jartzen diren etxe eta erabileretan kautela batzuk betetzen
badira, esate baterako, inguruneko uholde-arriskua asko ez handitzea edo bizitegi erabilerak
500 urteko uraldiaren aurrean babestuta egotea.

10.3.3 Kostaldea eta itsasertza leheneratzeko neurriak (14.01.03)
Kostaldea itsas jatorriko uholdeen aurka babesten duten elementuak ditu kostak
(hondartzak, dunak, barrera uharteak, uharriak…). Kostaldea leheneratzeko neurriei
dagozkien ekintzak egitura natural horiek eraberritzeko edo errepikatzeko dira, dagoen
babes maila hobetzeko. Kostaldea eta itsasertza leheneratzeko neurriak hezeguneak
eraberritzea, dunak eraberritzea, kosta lerroa modu kontrolatuan atzeratzea, hondartzak
lehengoratzea, duna artifizialak eraikitzea eta ostra edo koralen uharriak eraiki eta
eraberritzea.
Bestalde, kostaldea lurzoru erabilera kalteberek okupatuta egoten da askotan itsas jatorriko
uholdeetan (garraio azpiegiturak, etxebizitzak edo soroak), defentsa elementuek lagunduta
(dikeak, kostako hormak edo barrera mugigarriak). Alde horretatik, babes elementu horiek
kentzea eta betelana ere kenduaz kosta lerroa modu kontrolatuan atzera eramatea, ahal
denean, oso mesedegarria da kostaldeko uholdea geruzatzeko leku bat berreskuratzen
delako kosta tarte horietan.
Uholdea dagoenerako sistemaren funtzionaltasuna leheneratzen duten beste esku hartze
batzuk hezeguneak eraberritzea eta kosta ertzak biziberritzea dira, etorriaren abiadura
moteltzen baitute eta ondorioz abiaduraren kalteak ere bai.
MHaren kasuan, 2015-2021 zikloan Kostaren eta Itsasoaren Iraunkortasunerako
Zuzendaritza Nagusiak Estatuaren Aurrekontu Orokorretatik ateratako funtsekin bi ekintza
hauek egitea pentsatu da:



Donostiako Pasealeku Berria hobeto drainatzea.
Txingudi estuarioan ekosistemen konektagarritasuna berreskuratu eta hobetzea.
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10.3.4 Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: errepideak, burdinbideak
(14.03.01)
Urbanizatzeak, azpiegitura linealak egiteak, lurzoruaren erabilerak aldatzeak eta abar uholde
mailak aldatzea ekar dezake, eta ur-etorriaren zirkulazio eskemak ere eralda ditzake. Ekintza
horiek artifizialki aldatzen dute uholde-arriskuko eremuen 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.
Estatu mailan, 1990eko maiatzaren 14ko Ministro Aginduak onartutako “Lurrazala
Drainatzea” 5.2-IC Jarraibideak Estatuaren Sareko errepideen drainatze lanak egiteko
irizpideak, gidalerroak eta zehaztapenak ezartzen ditu. Burdinbide azpiegiturei dagokienez,
Burdinbide Sektorearen Arautegia onartzen duen abenduaren 30eko 2387/2004 Errege
Dekretuan eraikuntza proiektuaren edukia zehazten da. Bertan jasotzen denez, txostenaren
eranskinek proiektua egiteko erabili diren datu, kalkulu eta azterketa guztiak sartu behar
direla, klimatologiaz, hidrologiaz eta drainatzeaz ere informazioa sartuaz (IV. eranskina),
zeharretara drainatzeaz berariazko araudirik ez badago ere, eta hortaz praktikan
dimentsionamendurako erabiltzen da aipatutako “Lurrazala Drainatzea” 5.2-IC errepide
jarraibidea.
Plangintza ziklo honetan, lehenik eta behin, azpiegituren zeharretarako drainatzeari buruzko
araudia eguneratu eta hobetzeko asmoa dago, eraikuntza berrien eraginak minimizatzeko,
eta, bigarrenik, jarduera esparru batzuetan etorriari oztopo garrantzitsua egiten dioten eta
uholde-arriskua baldintzatzen duen drainatze lanak aldatzeko asmoa.

10.3.5 Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten
guneetan esku hartze fisikoa dakarten neurri estrukturalak
(bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar) (14.03.02)
Uraldiak sortu, gertatu eta zabaltzeko mekanismoetan eragiten duten azpiegitura lanak
egitea oinarri duten ekintzak dira neurri estrukturalak; ekintza horiekin uraldien ezaugarri
hidrologiko eta hidraulikoak, olatuenak edo kostaldeko higadurarenak eraldatzen dira.
Honelako neurriak arrisku eta arriskugarritasun handieneko UAPGGetan kokatu diren
ekintza konkretuetan gauzatu dira. Horien laburpentxo bat 10.6.2 atalean egingo da, eta
horien kostu-irabazi azterketak egiteko gida tekniko bat prestatuko da.
Aplikatzen diren egiturazko konponbideen 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 elkargarria den garaiera
eta kokapenarekin, diseinuko uraldiari eusteko.

-

Sestra goratzea: komunikabideena, uraldia datorrenean eten ez dadin, baldin uholde
lautadaren garraio ahalmena zeharo murrizten ez bada.
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-

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 desbideak egitea: uraren etorriari aukerako bideak ematea, bai
ibaiaren sekzioan bertan, terrazak eginaz, bai ibaibide paralelo bat gauzatuaz, ibili
dabiltzan emariek atalase jakin bat gainditzen dutenean aktibatzekotan.

-

Ibaibidea prestatzea: ibaibidearen ahalmen hidraulikoa areagotzea zeharretarako
sekzioa zabalduaz eta/edo luzeratarako malda handituaz. Erdiko bankua duten irtenbide
trapezialak hobetsi ohi 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 jotzen da hormigoizko horma bertikalak eginaz.

Oro har, eta beti, kasua bada, ingurumen ebaluazioa eta kostu-irabazi analisia ikusita,
ekintza proposamena oztopoak eta ertzeko babesak kenduta hasiko da, ingurumenean
gutxien eragiten dutenak baitira eta a priori errentagarrienak, ondoren ibaibidearen ahalmen
hidraulikoa handitzeari ekiteko, irtenbide naturalei lehentasuna emanaz artifizialen gainetik.

10.3.6 Gehienetan hirigunean, baina ez soilik, lurrazaleko uren uholdeak
gutxitzeko esku hartze fisikoa dakarten neurriak, hala nola drainatze
artifizialaren ahalmen hobekuntza edo drainatze iraunkorreko
sistemak (SuDS) (14.04.01)
Hiriguneetako eremu iragazgaitzak gero eta gehiago izateak iragazketa mugatu eta
lurrazaleko jariatzearen igaroaldia luzatu egiten du. Ondorioz uraldi bolumenak zeharo
handitzen direnez eta erantzun denborak azeleratu egiten direnez, uholde-arriskua areagotu
egiten da. Joera hori saihesteko, garapen berrietan hiri drainatze iraunkorreko estrategiak
erabiltzea proposatzen da, ondorengo teknika hauetako bat erabiltzen dutenak:
-

Etxe estalki landaredunak biltzea areagotzeko.

-

Zoladura porotsuak lursaileranzko iragazketa errazteko.

-

Areka berdeak, zerrenda iragazkorrak edo drain frantsesak, etorria geldotzen eta zati
batean iragazten uzten dutenak.

-

Iragazketa biltontzi landaredunak, ondoko lurrazaletan sortutako jariatzea biltegiratu eta
gradualki iragazteko diseinatuak.

-

Ibaian gora sortutako jariatze bolumenak aldi baterako biltegiratzeko euste biltontziak,
emari erpinak geruzatzeko.

-

Euste urmaelak eta hezegune artifizialen erabilera.

Sistema horien eraikuntza errazte aldera, drainatze sistemak egin eta mantentzeko jokabide
tekniko egokien argitalpenak prestatuko dira.
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95. irudia.- SuDS ekintzen adibideak

10.3.7 Uraldietan urtegi ustiapena kudeatzeko arauak (14.02.01)
Ibaian behera dabiltzan ur emarietan urtegiek duten geruzatze 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 lagundu dezake ibaian behera kalteak mugatzen. Urtegien ustiapen
arauak presaren titularrak prestatu behar ditu, Administrazioak onartu eta azkenik ezarri eta
interesdunei jakinarazi behar zaizkie.
Halaber, gertaera bat jazotzen den bitartean, aurrez ezarrita dauden arauak alda ditzakete
geruzatzea maximizatzeko (adibidez isuriak aurreratuaz edo atzeratuaz) Kanturi aldeko ISAk
eta Euskal Herriko Iragarpen eta Alerta Hidrologikoen Sistemak (UHATE) ematen duten
informazioaren arabera: horrela, gerta litezkeen kalteak gehiago gutxitzea lortzen da.
Ildo horretan, 2014ko otsailean idatzi eta onartu dira Añarbeko urtegiaren Ustiapen Arau
berriak. Urtegi honek Urumea arroaren barruan plubiometria handiko eremu batean 64,7
km2-ko lurrazalera kontrolatzen du (guztiaren % 23 g. gb.). Hernani Astigarraga eta Donostia
udalerriak ibai honen behealdean daudenez, uholde-arrisku oso handiarekin, urtegia ahal
den neurrian uraldiak geruzatzeko erabili behar da. Arauen agiri berriak nabarmendu egiten
du hori, eta Maila Maximo Normalaren kota lehen indarrean zegoen 156 m-tik (ezpain
finkoko gainezkabidearen atalase kotarekin bat datorren maila) proposatutako 158,35 m-ra
(atakak irekita egonda T = 50 urteko uraldiaren ebakuazioarekin bat datorren maila) aldatu
du.
Igoera horrek uraldietan atakak operatu behar direla dakar, orain arte beti irekita egoten
baitziren, 3,67 hm3-ko babesgarria lortzeko. Ustiapen normalerako gehienezko maila 156 mko kotan mantenduko da eta uraldia dagoenean bakarrik itxiko dira atakak eta gero gradualki
irekiko, irteerako emari maximoak gutxitu eta atzeratzea lortze aldera, behealdean dabiltzan
emariak gutxitzeko. Atakak eraginkor erabiltzeko, geruzatze optimoa lortuaz hain zuzen,
urtegiko sarrera emarien iragarpena eta Urumearen arroetatik datozen emariena jakin behar
da. Alde horretatik, UHATE erabakiak hartzeko oinarrizko tresna da.
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96. irudia.- Añarbeko presaren husteko atalak

Bestalde, UAKP honen prestalanean Ibaiederko urtegiaren geruzatze ahalmena ee aztertu
da, Urola ibaiaren arroan Urrestilla eta Azpeitiko UAPGGetatik ibaian gora baitago. Urtegiak
guztira 11,3 hm3-ko bolumena du 223,3 m-an dagoen MMN kotan, ezpain finkokoa den
azaleko gainezkabidearen atalasearekin bat datorren kotan hain zuzen. Presak hondo
bikoitzeko hustubide bat dauka, batera 51 m3/s-ko ahalmena ematen duena, eta horrek
oraingoa baino geruzatze handiagoa emango duen uraldietarako babesgarri bat
mantentzeko aukera ematen du.

97. irudia.- Ibaiederko presaren husteko atalak

Beraz, Gipuzkoako Ur Kontsortzioaren proposamena aztertu da, hau da, Maila Maximo
Normala 221 m-ko kotara jaistea, eta horren ondorioz gutxienez 1,4 hm3-ko babesgarria
edukitzea (uraldi jakin baterako babesgarria handiago izan liteke urtegiak bolumen
diferentzia handia duelako urtaroaren arabera). Babesgarri horren efektua aztertuta, eta
ezpain finkoko gainezkabideagatik uraldiaren erpina moteldu eta atzeratzea ere
Arriskugarritasun eta Arrisku Mapak lantzeko garatu den diseinu emariak lortzeko
metodologiaren bidez aztertuta, 100 urteko itzulera aldiko emaria % 42 eta 19 gutxituko
litzatekeela ikusi da Urrestillako eta Azpeitiko UAPGGetan, hurrenez hurren.
Horren ondorioz, MMN berria onartu da eta bere efektua kontuan hartu da ibaian behera
babes estrukturaleko konponbideak proposatzerakoan.
Azkenik, nabarmendu beharra dago aprobetxamendu bakoitzaren titularrak segurtasun
egoerarik onenean mantendu behar dituela azpiegiturak, ibaian behera hondamendia
sortuko lukeen uholderik gerta ez dadin, hausteko edo matxura larria izateko aukerak
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minimizatuta alegia. Administrazio Hidraulikoek horri buruz indarrean dagoen araudia
betetzen dela zaindu behar dute eta, edozein kasutan ere, presen sailkapena eskatu eta
dagozkien larrialdi planak prestatu eta aplikatzen direla eta ustiapen arauak onartzen direla
ikuskatu behar dute.

10.4 Uholdeen aurkako prestaketa neurrien laburpena
Kudeaketa planean sartuta dauden prestaketa neurriak hauek lirateke:
NEURRI MOTA

Iragarpen eta alerta sistemak

Larrialdietan jarduteko planak

Jendea kontzientziatu eta
prestatzea

Neurria / Jarduera

Neurri
kodea

Alerta meteorologikoko sistemak ezartzeko edo
hobetzeko neurriak, itsas ekaitzak neurtu eta
iragartzeko sistemak barne

15.01.01

Neurtzeko sistemak eta alerta hidrologikokoak
ezarri edo hobetzeko neurriak

15.01.02

Herri Babeseko Planekin koordinatuta uholdeen
larrialdiei erantzuteko plangintza instituzionala
ezarri edo hobetzeko neurriak

15.02.01

Jarduteko eta informazioa komunikatzeko
protokoloak ezarri edo hobetzeko neurriak

15.02.02

Biztanleriaren, gizarte-eragileen eta ekonomia
eragileen uholde-arriskuaren pertzepzioa eta
autobabes
estrategiena
handitze
aldera
uholdeetarako
prestaketan
jendearen
kontzientzia landu edo hobetzeko neurriak

15.03.01

EE neurri
mota

M41

M42

M43

24. taula.- Uholdeen aurkako prestaketa neurriak

Taulan ageri diren neurrien azalpena ematen da ondoren.

10.4.1 Alerta meteorologikoko sistemak ezartzeko edo hobetzeko neurriak,
itsas ekaitzak neurtu eta iragartzeko sistemak barne (15.01.01)
Plan honen indarraldian alerta hidrologiko eta meteorologikoen artean eta behaketa eta
iragarpen meteorologikoaren ardura duten erakundeen artean koordinazio egoki bat
bultzatuko da. Gainera, iragarpen tekniken hobekuntzan sakonduko da, ematen diren alerten
fidagarritasuna handitzea lortzeko, eta iragarpenen zabalkunde eta berri ematean ere
sakonduko da.
Hona hemen egin beharreko ekintzak:
o

Fenomeno gehiagoren abisua ematea.
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o

AEMet eta arroko erakundeak, estatuaren herri babesa eta autonomi erkidegoena
hobeto koordinatzea.

o

Iragarpenen zabalkundea eta berri ematea hobetzea.

o

Bere aldetik, LAEMZ, EAEan, neurrien artean, itsas ekaitzak iragartzeko sistemekin
zerikusia duten ekintzak ari da begiz jotzen. LAEMZk, Euskalmeten bidez, kostako hiru
plataforma ozeano-meteorologiko ditu, buia bi ur sakonetan eta maiztasun handiko
radarrak EAEaren aurreko itsas azala arakatzen eta korronteei, olatuei, itsasaldiei eta
sakonera ezberdinetako uraren tenperaturari buruzko informazioa ematen, bai eta
haizearen indarra, airearen tenperatura, atmosferako presioa eta eguzki irrada neurtzen
ere.
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.
Halaber, AZTIrekin lankidetzan, pronostikogintzan sakontzea pentsatu da, itsas ekaitzen
neurria eta esposiziopean dauden kosta eremuetan izango dituzten ondorioak aurretiaz
jakin ahal izateko.

10.4.2 Neurtzeko sistemak eta alerta hidrologikokoak ezarri edo hobetzeko
neurriak (15.01.02)
Iragarpen eta Alerta Hidrologikoko Sistemak hobetzeko neurriak funtsezkoa dira UAKPa
garatzeko. Hor sartzen diren neurrien artetik nabarmentzekoak dira:
a) Administrazio hidraulikoen eta meteorologia zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzea.
b) Neurketa hidrometeorologikoko
balioztatzeko estazio berriak.

sistemak

hobetzea:

datuak

kontrolatu

eta

c) Iragarpen eta alerta hidrologikoko sistemak hobetzea.
d) Uholdeen aurkako prestaketa neurriak, Kantauri Ekialdeko MHan Kantauri aldeko
Konfederazio Hidrografikoaren mendeko iragarpen eta alerta sistema bat instalatuaz.
e) Demarkazio Hidrografikoan emari estazio berriak eraikitzea.
f) Uneko egoeraren analisia eta Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoaren
mendeko sareak modernizatu eta integratzeko proiektua idaztea.
g) Alerta Hidrologikoaren Protokoloa garatzea.
h) Kantauri aldeko Konfederazio Hidrografikoaren mendeko ISA sare integratua
ezartzea.
i)

Bere aldetik, Nafarroan, informazio hidrologikoa eta uraren kalitateko informazioa
emateko uneko sistema eta sare automatiko meteorologikoa mantentzeaz gain, alerta
hidrologikoa dagoenerako Erabakitzen Laguntzeko Sistema bat landuko da.
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Beste alde batetik, 8.3 kapituluan azaldu den bezala, Ur Agentzia 2012 amaieran Euskal
Herriko Aurreikuspen eta Alerta Hidrologikoen Sistema (UHATE) operatzen hasi da. Tresna
honen oinarria, lehenengo eta behin, arroen egoera hidrologikoaren jarraipena denbora
errealean egitea da (erregistratutako prezipitazio eta tenperaturak, ibai saretik dabiltzan
emariak eta bildutako ur bolumenen bilakaera), eta, bigarrenik, 72 orduko denbora mugan
eredu matematikoak eta iragarpen meteorologikoak erabilita kontrol puntu batzuetan espero
daitezkeen uholde mailak zenbatestea.
Gaur egun, UHATE gai da Kantauri EDHko 37 puntutan iragarpen hidrologikoak sortzeko;
horietarako hiru alerta atalase ezarri dira eta UAPGG bat edo gehiago harrapatzen dituzte.
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 erabili, eredu
hidrologiko berriak, denbora errealean zuzentzeko algoritmo berriak, trantsizioko
eremuetan simulazio hidrodinamikoa erantsi, aurreikusitako gehienezko emariekin uholdearriskua dagoen eremuak bistaratu eta abar.

Horrela, atalaseak gaindituko ote diren iragarpen fidagarriagoak eduki nahi dira, 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, UAPGG bakoitzari lotutako aurreabisu denbora tipikoak definitu dira, honela:
jariatze 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 EDHaren barruko EAEko ibai sare guztiko erantzun denbora
irudikatzen da, eskura dauden emari estazioetan bildutako behaketen korrelazioak eta
lurraldearen ezaugarri morfometrikoak kontuan hartuaz kalkulatuta.

98. 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 aplikatuta, LAEMZk larrialdiak kudeatzen jaso duen esperientzia zabalaren
arabera, Kantauri EDHaren barruko EAEan urteko kalte materialak 14,5 M€ gutxitu 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 obren 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 Ur Agentzia lurraldeko UAPGG guztiei zerbitzu emateko
sistema hau aplikatzera eraman duena, neurri estrukturalik gehienak egin aurretik.

10.4.3 Herri Babeseko 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.
Plangintza maila guztiak eta Herri Babeseko Planekin izan behar den koordinazioa kontuan
hartuta, uholdeetan erantzuna emateko edo hobetzeko berariazko ekintzak, indarrean
dagoen berariazko legediaren esparruan Herri Babeseko Planak ezarri, mantendu eta
egokitzea dira, eta, bereziki, eguneratzea, arriskugarritasun eta arrisku mapak eta UholdeArriskua Kudeatzeko Plan honetatik eratortzen diren gainerako ekintzak kontuan hartzeko.
Konkretuki:
-

Herri Babeseko Planak Uholde-Arriskua Kudeatzeko Planean esaten denaren arabera
eguneratuko dira.

-

Estatuaren Plana eta Erkidegoen Planak egingo dira eta autobabes planak bultzatuko
dira.

-

UAPGGetako ekintza plan lokalak egingo dira, kasua bada.

EAEaren kasu konkreturako, 1999az gero Uholdeen ziozko Larrialdiko Plan Berezia zegoen
indarrean, eta udal batzuek prestatu dituzten larrialdi planek osatzen zuten.
UAKP honen garapenaren barruan, Uholdeen Europar Zuzentaraua aplikatzeko lanak egiten
ziren bitartean sortutako informazio berria plan horietan sartu da, konkretuki:
-

Alerta atalaseen egiaztapena
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-

UAPGG bakoitzeko aurreabisu denbora

-

Uholde eremuen mugaketa berria

-

Espero daitezkeen kalte nagusiei buruzko informazioa

-

Ebakuazio bide izan daitezkeen errepideek jasan dezaketen eraginari buruzko
informazioa

Horrekin Plan Berezia berraztertu da, Euskal Herriko Herri Babeseko Batzordeak azaroaren
26an irizpena eman zuen eta Heri Babeseko 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.

10.4.4 Jarduteko eta informazioa komunikatzeko protokoloak ezarri edo
hobetzeko neurriak (15.02.02)
UAKP hau garatzen ari den bitartean, KKH, URA, AEMet, LAEMZ, Nafarroako Herri
Babeseko Zuzendaritza, Gaztela eta Leongo Herri Babeseko Agentzia eta udalak eurak
elkarrekin koordinatzea eta komunikatzea bultzatu egingo da, UHATEk eta Kantauri aldeko
ISAk ematen dituzten alertak eta egin beharreko ekintzak lehenbailehen transmititzeko.
Komunikazioa dagoeneko ezarrita dagoen kasuetan bultzatu egingo da eta aplikazio
informatikoak eta berariazko formularioak erabiliaz sendotu egingo dira, komunikazioa
zuzenekoa izan dadin eta uholde-arriskua zuzen kudeatzeko behar den informazio guztia
eman dezan.
Gaztela eta Leonen kasu konkretuan, uraldien kasuan alerta hidrologikoa komunikatzeko
protokolo bat prestatuko da, une honetan horrelakorik ez baitago eginda.

10.4.5 Biztanleriaren, gizarte-eragileen eta ekonomia eragileen uholdearriskuaren pertzepzioa eta autobabes estrategiena handitze aldera
uholdeetarako prestaketan jendearen kontzientzia landu edo
hobetzeko neurriak (15.03.01)
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 handiago lortzeko helburuz,
bai gertatu ondoren, lehenbailehen lehengoratzea lortzeko xedez.
KKH, URA eta herri babeseko erakunde guztiak, egiteko honen garrantziaz jabeturik,
etengabeko informazio kanpainen egile eta bultzatzaile dira. Horretara, jendeak uholdea
denean nola jokatu ikas dezake. Neurri hori bereziki garrantzitsua da uholde-arrisku handiko
eremuetan kokatuta dagoen biztanleriarentzat.
Bestalde, zabalkunde (triptikoak) eta prestakuntza (mintegiak, hitzaldiak, lantegiak) ekintza
konkretuak egiten ari dira jende guztiari irekita, uholde-arriskuaz, gutxienez puntu hauek
jorratzeko:
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-

Oinarrizko hidrologia kontzeptuak (esate baterako, itzulera aldiei dagokiena).

-

Muturreko gertaeren eta klima aldaketaren gaineko ezagutzak.

-

Dauden neurri estrukturalen eraginkortasuna eta iraunkortasuna ulertaraztea, diseinua
itzulera aldi luzeko uholdeetarako efizientea ez delako kostu/irabazi erlazioan.

-

Uholde-arriskua minimizatzeari eta kontrolatzeari buruzko ezagutza.

-

Uholdearen aurreko, bitarteko eta ondorengo jardunbideak.

Horrela, uholdearen ondorioak zeharo gutxitu daitezke (batez ere, biktima kopuruan)
ebakuazio prozedurak ondo beteaz.

10.5 Uholdeen ondoren lehengoratzeko eta ebaluatzeko neurrien
laburpena
Lehengoratzeko eta ebaluatzeko neurriei dagokienez, planean sartutakoak hauek lirateke:
NEURRI MOTA

EE neurri
mota

Neurria / Jarduera

Neurri
kodea

Kalte materialak lehengoratzea

M51

Eragindako azpiegiturak konpontzeko larrialdiko
lanak, oinarrizko osasun eta ingurumen
azpiegiturak barne

16.01.01

M51

Herri Babeseko Planak: osasunari laguntzeko
ekintzak, finantza laguntza, lege laguntza barne,
eta eraginpeko biztanleriari aldi baterako beste
bizileku bat ematea

16.01.02

Pertsona eta ondasunen uholde aseguruen
sustapena, bereziki nekazaritza aseguruena

16.03.01

Uholde gertaerak kudeatzetik ikasitakoen
ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa

16.03.02

Giza kalteak eta kalte materialak
berreskuratzea, biktimen arreta
sistemak, aseguruak eta abar

Ikasitakoen ebaluazioa

M53

25. taula.- Uholdeen ondoren lehengoratu eta berraztertzeko neurriak

Ondoren honelako neurriak azaltzen dira.

10.5.1 Eragindako azpiegiturak konpontzeko larrialdiko lanak, oinarrizko
osasun eta ingurumen azpiegiturak barne (16.01.01)
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.
Lehengoratzeko denbora laburtzeko eta horrela normaltasunera lehenbailehen itzultzeko
ekintza urgenteenetako bat oinarrizko osasun eta ingurumen azpiegiturak konpontzea da:
etenda edo kalte handiekin geratu diren bide azpiegiturak konpondu (errepideak, zubiak,
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burdinbidea eta abar); eraikinak, etxebizitzak, osasun zentroak eta abar konpondu eta,
beharrezkoa bada, behin-behineko instalazioak ipini; ohiz kanpoko ur emariaren indarrez
garraiatutako hondakin eta lupetz pilatuak eta abar garbitu; husteko sekzioak berreskuratu;
informazio hidrologikoaren jarraipena egiteko behar diren instalazioak konpondu; eraginpeko
pertsonei osasun laguntza eman, laguntza psikologikoa barne, gaixotasunen aurka babestu
eta, eskuratu daitezkeen laguntzak eskatzerakoan, aholkua eta informazioa eman; oinarrizko
hornidurak berriro ezarri (argia, ura, saneamendua, arazketa eta abar); material arriskutsuak
biltzeko edukiontziez hornitu, eta abar.
Uholde baten ondoren beharrezkoak diren beste jarduera batzuk, esan bezala, ohiz kanpoko
ur emariaren indarrez garraiatutako hondakin eta lupetz pilatuak eta abar garbitzea, husteko
sekzioak berreskuratzea eta abar izango lirateke.
Jarduera horiek, Neurri Programan bost bloketan taldekatu dira:
-

Larrialdiko lanen bidez uholdeetatik lehengoratzeko neurriak

-

Larrialdiko lanak egiteko jarduera protokoloak idaztea.

-

Kalteen behin-behineko ebaluazioa eta behar diren jardueren koordinazioa.

-

Larrialdiaren deklarazioa eta lanak egitea.

-

Burututako jardueren eta erabilitako aurrekontuen azken dokumentazioa.

10.5.2 Herri Babeseko Planak: osasunari laguntzeko ekintzak, finantza
laguntza, lege laguntza barne, eta eraginpeko biztanleriari aldi
baterako beste bizileku bat ematea (16.01.02)
Hondamendia eragin duen uholdea gertatu ondoren urgentziaz egin behar dira zenbait
ekintza, gizartea gertaeraren aurreko normaltasun egoerara itzultzeko. Besteak beste,
hauek:
-

Eraginpeko biztanleriari osasun laguntza eman. Ekintza hauek biztanle kaltedunei osasun
laguntza eta laguntza psikologikoa ziurtatzen diete, eta horretarako behar diren baliabide
eta eskuarteen erabilera eta esku hartzea Herri Babeseko Planen bitartez koordinatzen
da. Gauzatu beharreko neurri nagusiak hauek lirateke: zaurituak sailkatu, ebakuatu eta
tratatu; sendagaiak erosi eta banatu; epidemiak eta intoxikazioak saihesteko neurri
profilaktikoak hartu; eta jendearentzako osasun arauak prestatu.

-

Biztanleei finantza eta legezko laguntza eman. Diru laguntzak eta bestelako laguntzak
ezartzen dira, aseguru sistemekin batera kalteak konpontzeko eta normaltasunera
itzultzeko.

-

Eraginpeko biztanleriari aldi baterako beste bizileku bat eman. Herri Babeseko Planen
bidez, arrisku larrian dauden pertsonak eta bakartuta geratu diren biztanleak arin
ebakuatzea bermatzen duten sistemak ezartzen dira, eta herritarrei janaria, aterpea eta
gizarte laguntzako oinarrizko premiak betetzeko behar dutena ematen hasteko ahaleginak
koordinatzen dira, eragina jasan duen lekuko biztanleei buruzko informazioa eta laguntza
psikologikoa barne (osasunari laguntzeko neurriekin zuzen lotuta).

Administrazio hidrauliko biek eta Herri Babeseko hiru administrazioek laguntza zuzena
emango diete kaltedunei eta informazio hitzaldiak antolatuko dituzte, alde batetik,
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fenomenoa azaltzeko eta sortutako estresa arintzeko eta, bestetik, herritarrek egin
ditzaketen banako ekintzarik onenen inguruan orientazioa emateko.

10.5.3 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.
Ondorioz, oso komenigarritzat jotzen da aseguruak kontratatzea uholde-arriskuko eremuetan
kokatuta dauden erabileretarako. Aseguruen Konpentsazioko Partzuergoaren erantzukizuna
da, 2014-2016 Hirurtekoko Ekintza Programaren bitartez (HEP), eta ekintza hauek
gailentzen dira:
-

Asegurudunen eta gizartearen informazio orokorreko iturriak hobetzea eta AKParen
jarduera komunikabideetan zabaltzea.

-

Asegurudunei eta ezbeharretan kaltedun direnei zuzeneko informazioa ematea.

-

Ohiz kanpoko ezbehar tasa duten eremuetan aseguratzera bultzatzea eta uneko
estaldura aseguratuak hobetzea.

-

Geoerreferentzia prozeduren bidez uholdeen kalteen datuen tratamendua eta ustiapena
hobetzea.

-

Sektore publiko eta pribatuko instituzioekin lankidetzan jardun.

-

Aseguruaren estalduraren prezioa merkatzea, AKParen tarifa Ohiz Kanpoko Arriskuen
Aseguruan berraztertuaz.

Nekazaritza Aseguruen Estatuaren Erakundearen (ENESA) eskumen esparruan, Estatuak
urtero onartzen dituen Nekazaritza Aseguru Konbinatuen Urteko Planen arabera, aplikatu
beharreko neurriak hauek izango dira:
-

Herritarren informazio orokorra sustatzeko eta aseguratzera bultzatzeko neurriak.

-

Uneko aseguratze baldintzak hobetzeko neurriak.

Hala ere, neurri honek ez du gutxitzen ez arriskua ez hertsiki kalteberatasuna, baizik eta
eragiten diren kalteen ondorio ekonomikoak arintzera baino ez daude bideratuta, beraz
gomendioak selektiboa izan behar du. Neurri hau egokitzat jotzen da kasu hauetan:
-

Uholdearen irismena gutxitzeko ahalmena duten aurreikusitako neurriak ezartzen diren
bitarteko aldi iragankorretan.
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-

Arrazoi ekonomikoak, ingurumen arrazoiak, ondarea babestekoak edo hirigintzakoak
direla eta, kaltea beste konponbide batzuen bitartez babesteko behar diren neurrien
kostua espero den kaltearena baino handiagoa den kasuetan.

-

Bestelako neurriek estaltzen ez duten hondar arriskua estaltzeko.

Nolanahi ere, normaltasunera lehenbailehen itzultzeko, esate baterako oinarrizko zerbitzuak,
laguntzak eta kalte-ordainak jasotzea eta jarduera ekonomikoaren hasiera ziurtatuko dituen
egoerara itzultzeko, Agintaritza Hidraulikoek eta Herri Babesekoek jarraitu behar diren lehen
urratsak argitaratuko dituzte eskuliburuetan eta arrisku eremuetan bizi direnen artean
bananduko.

10.5.4 Uholde gertaerak kudeatzetik ikasitakoen ebaluazioa, azterketa eta
diagnostikoa (16.03.02)
Arriskua gutxitzea eta ondoriozko galera gutxitzea zeregin funtsezkoa da uholdearen
arriskuaren kudeaketan. Arriskua ulertzea, zer gerta daitekeen, zein bizkor edo bakoitzaren
erantzukizuna zein den jakitea, uholdearen arriskua kudeatzearen 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.

10.6 Lehentasunak ezartzea eta egiturazko jarduerak hautatzea
Kontuan hartuta, beti, Demarkazioaren esparru osorako, orokorrean, uholdeen aurkako
defentsa neurri ez estruktural guztiak aplikatu behar direla, Plan Hidrologikoaren Araudian
bertan nagusiki jasota eta UAKP honetan ere jasota daudenak alegia, bai eta alerta
hidrologikoko (UHATE eta SAI) sistemen operazioa, 903/2010 EDaren A eranskineko g)
puntuaren arabera, UAKPak han jasotzen diren neurrien lehentasunak ezartzen ditu.
Lehentasunak ezartzerakoan, UAAEan identifikatutako UAPGGak urgentzia mailaren
arabera sailkatzen lagundu duen aurre analisi bat egin behar izan da, lehen aurrekontu
ahaleginak eraginkorragoak izan daitezkeen eremuetara eta arrisku murrizketa globala
lehenago lortuko den eremuetara eramateko.
Bestalde, uholdeek hirietan gogor eragiten duten lurraldeetan, izan ere Kantauri EDHko
eremu kontsolidatuan espero diren batez besteko kalteak handiak baitira, neurri
estrukturalen zeregina, nahiz eta beste ekintza ez estrukturalekin konbinatuta, ezinbestekoa
da dagoen arriskua maila onargarriagoetaraino gutxitzeko. Hori agerian geratu da orain arte
egin diren azterlan eta ikerlan ugarietan, eta horien emaitza indarrean dagoen Plan
Hidrologikoaren Neurri 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
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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 betetzeari buruz, inbestimenduen efizientzia printzipioak aurre analisi bat
egitea eskatzen du UAAEan identifikatutako UAPGGak urgentzia mailaren arabera
sailkatzeko, lehen aurrekontu ahaleginak eraginkorragoak izan daitezkeen eremuetara eta
arrisku murrizketa globala lehenago lortuko den eremuetara eramateko, esan bezala.
Kantauri EDHko UAPGGetarako egin den ariketa honek UAKP honen indarraldian defentsa
estrukturaleko neurriak kontzentratuko dituzten eremuak hautatzea ekarri du emaitza gisa.
Kantauri EDHaren esparruan prozedura bi erabili dira, ondoren jasotzen den moduan.

10.6.1 UAPGGen kategorizazioa
NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA ETA GAZTELA ETA LEONGO AUTONOMIA ERKIDEGOA
Nafarroako Foru Erkidegoaren eta Gaztela eta Leongo Autonomia Erkidegoaren lurraldean
kokatuta dauden UAPGGetarako, beti ere Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren
Espainiako zatian, 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, uholdearen mendeko azalera,
sakonerak eta abiadurak, arroaren kontzentrazio denbora, jalkinen garraioa eta ibaibidean
dauden oztopoak dira. Horrela lortutako arriskugarritasun globalari zuzenketa faktore bat
aplikatzen zaio arroaren erregulazio mailaren arabera.
Arriskurako hautatu diren aldagaiak eraginpeko biztanleria, eraginpeko jarduera
ekonomikoak, eraginpeko azalera eta eragindako kalteak bereizita, puntu garrantzitsuak eta
ingurumenerako garrantzia duten eremuak dira.
Parametroetako bakoitza, probabilitate egoera bakoitzerako, bost kategoriako eskala batean
balioesten da, eragina oso larria den, 5 puntu emango litzaizkiokeen kasua, larria den, 3
puntu, moduzkoa, 2 puntu, arina, 1 puntu, edo eraginik gabea den kontuan hartuta.
Eragin maila

Balioespena

5

Oso larria

3

Larria

2

Moduzkoa

1

Arina

0

Eraginik gabea

Egoera bakoitzaren arriskugarritasuna eta arriskua 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.
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Azkenik, UAPGG 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.

99. irudia.- Arrisku (ezkerrean) eta arriskugarritasun (eskuinean) globalak irudikatzen dituzten irteera grafikoen adibideak SI: uholdeak
hartutako azalera, Obs: ibaibideko oztopoak, Tr.Sd: jalkin garraioa, H: erregulazio maila, Tc: kontzentrazio denbora.

UAPGGen arriskugarritasunaren eta arriskuaren balio haztatu hauekin arriskugarritasunarrisku sakabanatze diagramak egingo lirateke. Hurrengo irudian ikusten dira
kategorizazioaren emaitzak.

100. irudia.- Nafarroako eta Gaztela eta Leongo UAPGGen kategorizazioa irudikatzen duen sakabanatze diagrama

Atera dugun sakabanatze diagrama, era berean, lau koadrantetan zatitzen da:
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I.

Muturreko arriskugarritasuna eta muturreko arriskua: koadrante honetan bai
arriskugarritasuna bai arriskua balio altuetan dituzten UAPGGak agertzen dira.
Biztanleria zati handi bat dago eraginpean eta/edo jarduera ekonomikoen kalteak oso
handiak dira. Sektore honetan dauden UAPGGek lehentasuna izango dute uholdearriskua gutxitzeko neurriak aplikatzerakoan. Gainera, berehala ekin behar litzaioke
neurri estrukturalen bidez babesteari.
Arriskugarritasun garrantzitsu oso larria eta muturreko arriskua: koadrante
honetan dauden UAPGGak, 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-arriskuko eremuan. Eremu horietan, uholde-arriskuko eremu
normalaren neurria 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, herri babeseko planak, biztanleria kontzientziatzea,
aseguruak eta abar erabiliaz.
Muturreko arriskugarritasuna eta arrisku garrantzitsu oso larria: koadrante
honetan dauden UAPGGak, nahiz eta uneko ezaugarriak arrisku handikoak ez
dituzten eremuetan kokatuta egon, arriskugarritasunaren karakterizazioa handia dute:
uholdeak hartutako lurrazala, erantzun denbora eta abar.
Arriskugarritasun garrantzitsu oso larria eta arrisku garrantzitsu oso larria:
koadrante honetan dauden UAPGGek arriskugarritasun eta arrisku balio ertain apalak
dituzte. Eremu hauetan aurreneurriek lortu behar dute arriskua ez handitzea, batez
ere hirigintzak. Era berean, ibaibideak kontserbatu eta mantentzeko lanek eta ibaiak
leheneratzeak arriskugarritasuna gutxitzen, edo gutxienez ez handitzen, lagundu
behar dute.

II.

III.

IV.

Emaitzak:
Lehen azaldutako metodologia aplikatu ondoren, ibaietako UAPGGak taula honen
arabera sailkatuta geratu dira:

TALDEA

UAPGGa

I

ES017-NAV-2-1, ES017-NAV-5-1, ES017-NAV-8-1, ES017-NAV-11-1

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-9-1, ES017-NAV-10-1, ES017-NAV-12-1, ES017-NAV-12-2

IV

26. taula.- Nafarroako eta Gaztela eta Leongo UAPGGen sailkapena n
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA
IBAI ETA TRANTSIZIOKO ESPARRUA:
a) Metodologia:
UAPGG baten lehentasuna zehaztea ez da berehala egiten den zerbait, izan ere hainbat
faktoreren mendean dago, besteak beste birgertatze aldia eta kalte historiko edo
potentzialen zenbatekoa, larrialdi zerbitzuen erantzun ahalmena, etxeen erresilientzia,
herritarren kontzientziatze maila edo lurraldearen arrisku globala dira faktore horiek. Denak
daude ados, ordea, oreka bat lortu behar dela, alde batetik, babes beharren eta, bestetik,
Administrazio Hidraulikoaren esku hartzeko ahalmenaren artean; eta horrek esan nahi du
identifikatu egin behar direla arrisku unitario handieneko tarteak, hau da, kalte kantitaterik
handiena ahalik eta luzerarik txikienean biltzen dituztenak.
Printzipio hori abiapuntu hartuta, eta dagoeneko UAAEan egin denaren antzera, UAPGGak
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, besarkatutako
kalte guztia ez den modu esanguratsuan handitzen, hau da, esku hartzeko muga bat izango
litzateke, izan ere, hortik aurrera, uholdeen ondorioak moteltzeko egin behar den esfortzuak
bere eraginkortasuna modu ikusgarrian galduko bailuke. Atalase balio hori EAE osorako
(isurialde mediterraneoa barne) arriskuaren balio metatuaren % 85 ezarri da. Muga horrek
bereiziko du arrisku handi bata dagoen. Azpimarratzekoa da UAPGG bat arrisku handikotzat
katalogatu dela kontuan hartu diren arrisku osagai bietako bakar batean gutxienez hala
sailkatu bada, hau da: giza osagaian nahiz osagai ekonomikoan.
Arrisku metatuen kurbak, giza osagaia eta osagai ekonomikoa hartuta, % 85 eta 99,5
atalaseen kokapenarekin batera, jarraian aurkezten dira:
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101. irudia.- Eragindako biztanleriaren kurba metatua eta EAEko UAPGGetako ibaibide luzera

102. irudia.- Kalte ekonomikoaren kurba metatua eta EAEko UAPGGetako ibaibide luzera

% 85eko atalasetik kanpora geratzen diren UAPGGek jarraitzen dute kalteak izaten, baina
besteen aldean txikiagoak dira. Horien artean arrisku handikotzat har daitezkeenak,
etorkizunean neurri estrukturalen bidez konpentsatzeko interesa izan dezaketenak, eta
arrisku marjinala dutenak bereiz daitezke. Azken hauek UAAEan eskura zegoen
arriskugarritasunari buruzko informazio sinplifikatuaren arabera UAPGG moduan katalogatu
ziren tarteak dira, eta, arriskugarritasun eta arrisku mapak egiteko behar izan den analisi
xehearen ondoren, kalte txikiak sortzen direla egiaztatu da eta a priori defentsa lanik behar
ez dutela ondorioztatu da.
Arrisku garrantzitsua eta marjinala duten UAPGGak bereizteko, arrisku guztiaren % 99,5
hartu da atalase baliotzat, hortik aurrera arriskuaren metatze kurba moteldu egiten delako
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eta ia horizontala izatera pasatzen delako. Praktikan, horrek esan nahi du eremu horiek ez
direla UAPGG izango hurrengo UAAEan.
Aurreko atalaseek arrisku unitario (ibaibide luzeraren km-ko) oso ezberdineko UAPGGen
kategoriak bereizten dituzte (g. gb. magnitude ordena bat), jarraian ikus daitekeenez.

103. irudia.- EAEko UAPGGen sailkapenaren araberako batez besteko arrisku unitarioa

Beste alde batetik, % 85eko atalasearen barruan geratzen diren UAPGGak, hau da, arrisku
unitario handiagoa dutenak, era berean berriro bereiz daitezke, alde batetik, oso arrisku
handia dutenez epe laburrean ekin beharra dutenak eta, bestetik, arrisku handia izan arren
urgentzia gutxiago dutenak, hau da, esku hartzeko lehentasun apalagoa dutenak.
Horretarako analisi xeheagoa egin da oinarri hauek hartuta:
-

o

100 urteko itzulera aldirako UAPGG 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:

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.

104. irudia.- Ekintza proposamenak Tolosako UAPGGan
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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.

105. irudia.- Espero den onura Tolosako UAPGGan

o

Behar den inbestimendu kostua zehaztea, oinarrizko unitateetako neurketetatik
abiatuta benetako proiektuetatik ateratako prezioekin, maiorazio koefiziente bat
aplikatuaz elementu tipifikagaitzak kontuan hartu ahal izateko.

o

Ekintzaren errentagarritasunaren kalkulua, Uneko Balio Garbiaren (UBG) eta irabazikostu ratioaren bidez (I/K indizea). Urteko kontserbazio kostua hasierako
inbestimenduaren % 0,75 hartu da, 100 urteko amortizazio epea eta % 3ko deskontu
tasa.
-

Esku hartzearen errentagarritasun sozialaren zenbatespena. 100 urteko uraldirako
eraginpeko biztanleria hartzen da, hori izango litzatekeelako neurrien onuraduna arrisku
mapetan kalkulatutakoaren arabera.

106. irudia.- Eraginpeko biztanleriaren murrizketa Tolosako UAPGGan

-

Osagai ekonomiko eta sozialen algai biko konparazioa. Analisi honetan kontuan hartu
diren UAPGGetako 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 arrisku gutxitze handiena eragiten dutela ziurtatzen du, eta,
bestetik, errentagarritasun gutxiagoko baina arriskuan dagoen biztanleria gehiagoko
UAPGGak lehenago konpon daitezkeela.
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Arriskuaren handiagatik gaur egun ekiteko konpromisoa hartuta duten eta kasu batzuetan
zati batean eginda dituzten UAPGGen kasuan, irabazi-kostu indizearen balioa eta UBG
urteko balio garbia proiektu bakoitzean dauden datuetatik kalkulatu dira.
Hurrengo grafikoetan arrisku handikotzat katalogatutako UAPGGen konparazioa islatzen da
errentagarritasun ekonomiko eta sozialaren arabera.

107. irudia.- Irabazi/kostu indizearen eta T = 100erako EAEko eraginpeko biztanleriaren grafikoa

108. irudia.- UBGaren eta T = 100erako EAEko eraginpeko biztanleriaren grafikoa

Grafikoetan marra etenekin markatutako lerroak I. eta II. taldeen arteko banaketa ezartzen
du eta UAPGG bati arrisku handia esleitzea dakar, baldintza hauek betetzen badira:
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-

Ehun urteroko uraldiak eragindakoak 1.000 biztanle baino gehiago dira, hau da, eragina
hondamendia da.

-

Irabazi-kostu indizea 1,5 baino handiagoa da edo UBG 2 M€ baino handiagoa da, hau da,
errentagarritasun moduzkoa du.

Aurreko grafikoetako puntu gorriak obrak egiten edo egiteko konpromisoa hartuta duten
UAPGGak dira. Ikus daitekeenez, UAPGG horiek lehentasun handieneko eremuan kokatuta
daude, horrek balioztatu egiten ditu orain arte egindako lanak eta defentsa lan horiek
indarrean dagoen Plan Hidrologikoan sartzea.
b) Emaitzak:
Aurreko metodologia aplikatuta, UAPGGak kategoria hauetan sailkatu dira:
-

I. taldea. Gertatze probabilitate txikiko gertaerak jazoz gero arrisku oso handikoak diren edo
kalteek potentzialki hondamendia ekarriko luketen UAPGGak. Dagoeneko obrak martxan edo
konpromisoa hartuta eta epe laburrean hastekotan dituzten UAPGGak dira. % 85eko
atalasearen barruan daude eta errentagarritasun ekonomikoaren eta errentagarritasun
sozialaren grafikoaren eskuinerantz eta gorantz kokatzen dira.

-

II. taldea. Arrisku handiko UAPGGak, hauen babes estrukturalari nahiko laster ekin behar
zaio. % 85eko atalasearen barruan daude eta errentagarritasun ekonomikoaren eta
errentagarritasun sozialaren grafikoaren ezkerrerantz eta beherantz kokatzen dira.

-

III. taldea. Arrisku garrantzitsuko UAPGGak, I. eta II. taldeetakoen arazoak konpondu ostean
hauen babes estrukturalari ekin behar zaio. Arrisku osoaren % 85 eta % 99,5 atalaseen artean
daude.

-

IV. taldea. Arrisku marjinala dutenez, UAPGG hauek ez dute egiturazko neurririk behar.
Arrisku osoaren % 99,5 atalasearen gainetik daude.

I. TALDEA

AZPEITIA, BALMASEDA, BASAURI, BEASAIN-ORDIZIA, BILBO-ERANDIO, DURANGO,
GALINDO, GETXO, GORDEXOLA-SODUPE, IRUN-HONDARRIBIA, LAUDIO, MUNGIA,
GERNIKA, TOLOSA, URUMEA-1, URUMEA-2, VILLABONA, ZALLA-GUEÑES

II. TALDEA

AIA-ORIO, ALONSOTEGI-1, ALTAMIRA, ANDOAIN, BERGARA, IGARA, EA, ELGOIBAR,
ELORRIO, IGORRE, LEGORRETA, LIZARTZA, ORDUÑA, SONDIKA-ERANDIO,
SORALUZE, USURBIL, ZARAUTZ, ZUBIETA-ORIA

AIARA, ALEGIA-ALTZO, ALONSOTEGI-2, ALTZIBAR, ALZOLA, AMEZKETA,
AMOREBIETA, AMURRIO, ARRASATE, ARRIGORRIAGA, ATAUN, ATXONDO,
III. TALDEA AZKOITIA, BAKIO, BARBADUN, DEBA, ESKORIATZA, ETXEBARRIA, GALDAKAO,
LAZKAO, LEGAZPI, LEMOA, MARKINA-XEMEIN, MENDARO, OIARTZUN, OÑATI,
PLENTZIA, URRESTILLA, ZEANURI, ZUMAIA, ZUMARRAGA-URRETXU
IV. TALDEA BOLUNBURU, GATIKA, LEIOA, MALLABI-EIBAR, MUNDAKA
27. taula.- UAPGGen sailkapena EAEko Kantauri EDHan (letra etzanean trantsizioko UAPGGak)
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109. irudia.- Ibaietako UAPGGen azken kategorizazioa EAEko Kantauri EDHanl

Kantauri EDHaren barruan EAEn 340 km UAPGG daude, horietatik 160 km I. taldean
sailkatutako UAPGGenak dira (18), 60 km II. taldeko UAPGGenak (18), 90 km III. taldeko
UAPGGenak (31) eta gainerako 30 km-ak IV. taldeko UAPGGenak dira (5).
UAKParen ziklo honetan uholdeen aurka egin litezkeen babes neurri estrukturalen analisi
nagusiak I. taldean jarri du arreta, UAPGG horiek xehe aztertu dira; hala ere, beste talde
batzuetako UAPGGetan ekintza puntualak, horien eraginkortasun indibidualagatik, lehenago
egitea badago, baina kalte guztiak kentzea geroagoko plangintza zikloetarako utzita.
Horrez gain, osagai bakarra kosta duten 3 UAPGGetan (Ondarroa, Zarautz-Kosta eta
Donostia-Kosta) Kostaren eta Itsasoaren Iraunkortasunerako Zuzendaritza Nagusiak
prestaturiko arriskugarritasun eta arrisku mapen emaitzen balioespena eta 2014ko neguko
itsas ekaitzek eragindako kalteen zenbatekoa nahikoa dira hiru eremu horiek itsas uholdearrisku garrantzitsukoak direla adierazteko, beraz II. taldean sartu dira.

KOSTA ESPARRUA:
9.
kapituluan
garatutako
karakterizazioaren
arabera
kostako
UAPGGetako
arriskugarritasunaren eta arriskuaren balio haztatuetatik abiatuta, arriskugarritasun-arrisku
sakabanatze diagramak egin daitezke, UAPGGak 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 UAPGGak
agertzen dira. Biztanleria zati handi bat dago eraginpean eta/edo jarduera
ekonomikoen kalteak oso handiak dira. Sektore honetan dauden UAPGGek
lehentasuna izango dute uholde-arriskua gutxitzeko neurri guztiak aplikatzerakoan.
Gainera, berehala ekin behar litzaioke neurri estrukturalen bidez babesteari.

II.

Arriskugarritasun garrantzitsu oso larria eta muturreko arriskua: koadrante
honetan dauden UAPGGak, nahiz eta uneko ezaugarriak arriskugarritasun
berezikoak ez diren eremuetan kokatuta egon (normalean uholdeak azalera handia
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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-arriskuko eremuan. Eremu horietan, uholde-arriskuko eremu
normalaren neurria 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, herri babeseko planak, biztanleria kontzientziatzea,
aseguruak eta abar erabiliaz.
III.

Muturreko arriskugarritasuna eta arrisku garrantzitsu oso larria: koadrante
honetan dauden UAPGGak, nahiz eta uneko ezaugarriak arrisku handikoak ez
dituzten eremuetan kokatuta egon, arriskugarritasunaren karakterizazioa handia dute:
uholdeak hartutako lurrazala, erantzun denbora eta abar.

IV.

Arriskugarritasun garrantzitsu oso larria eta arrisku garrantzitsu oso larria:
koadrante honetan dauden UAPGGek arriskugarritasun eta arrisku balioak 3 baino
gutxiagokoak dituzte. Eremu hauetan aurreneurriek lortu behar dute arriskua ez
handitzea, batez ere hirigintzak. Era berean, ibaibideak kontserbatu eta mantentzeko
lanek eta ibaiak leheneratzeak arriskugarritasuna gutxitzen, edo gutxienez ez
handitzen, lagundu behar dute.

Demarkazioko 9 UAPGGen kasu konkretuan, kategorizazio horren emaitzak hurrengo
irudian jasotzen dira. Kostakoak soilik diren UAPGGak, itsasaldiak eta olatuak dituztenak,
bereizi egin dira trantsiziokoetatik, itsasaldiek eta ibaiak eragiten baitiete. Ikus daitekeenez,
UAPGG horiek guztiak IV. taldean sartuko lirateke, beraz neurri estrukturalen premiarik
gabe. Hala ere, trantsizioko 6 UAPGGetan (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).
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PELIGROSIDAD
110. irudia.- Kostako eta trantsizioko UAPGGen kategorizazioa irudikatzen duen sakabanatze diagrama (erronbo beltza: itsasaldien
eragina duen trantsizioko UAPGGa; zirkulu grisa: itsasaldien eta olatuen eragina duten kostako UAPGGak) arriskugarritasun eta arrisku
globalen arabera lau taldetan (I, II, III eta IV)

10.6.2 Izan litezkeen egiturazko neurrien zehaztapena
I. taldean sartuta dauden UAPGGetarako, 10.6.1 atalean esandakoaren arabera, UAKP
honetan babes neurri estrukturalak aztertu dira.
Plangintzaren une honetan, aukera egingarrien artean uholdeen aurkako defentsarako
ekintza estrukturalen ezaugarrietara hurbilketa bat egitea da azterketa hori. Jakina, ez analisi
teknikoak ez, are gutxiago, ingurumen analisiak, ez dute inola ere baldintzatu ez ordeztu
nahi proiektu bakoitzean eta administrazioko izapideetan aplikatu beharreko araudi guztien
aginduz egin behar dena.
Atal honetan Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoan 2015-2021 plangintza ziklorako
kontuan izan diren babes neurri estrukturalen aurrerapen bat aurkezten da, hain zuzen,
UAKParen 3. eranskinean dauka garatuta edukia.
Era berean, 10.6.1 atalean jarri diren lehentasunen ondorioz, baina 2027ko plangintzaren
eperako, UAPGG batzuetarako a priori ikusten diren jarduera estruktural batzuk ere
zirriborratzen dira, nahiz eta esan beharra dagoen aldaketak izango dituztela, Uholdeen
Europar Zuzentaraua betetzeko, lanen ziklo berriei dagozkien eguneratzeen arabera.
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NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA
Jarraian ES018-NAV-8-1 UPAGGan plangintza ziklo honetan egin beharko liratekeen babes
neurri estrukturalen laburpen bat aurkezten da:
Lesakako UAPGGa (ES018-NAV-8-1), Lesaka. Inbestimendua: 2,0 M€



Onin
ibaiaren
hidraulikoa handitu.



Ibaibidearen
zeharretarako
igarobideen sekzio hidraulikoa
hobetu.



Defentsarako elementu gisa
alboetan dauden pasealekuen
sestra goratu.

ahalmen

Beste alde batetik ondorengo UAGPPetan azterketak egingo dira dagozkien proiektuak
zehazteko:

Doneztebeko UAPGGa (ES018-NAV-5-1), Doneztebe



Baztan ibaiaren ezkerraldean
defentsarako lubeta bat eraiki.



Ibaibidearen
zeharretarako
elementuen sekzio hidraulikoa
hobetu.



Ezkurra ibaiaren ibaibidearen
sekzioa zabaldu.
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Leitzako UAPGGa (ES018-NAV-11-1), Leitza



Ibaibidearen zabalera areagotu
eta/edo
ezponda
horma
emendatu
Leitzaran
eta
Gorriztaran ibaietan.



Ibaibidearen
zeharretarako
elementuen sekzio hidraulikoa
hobetu.

Elizondoko UAPGGa (ES018-NAV-2-1), Baztan



Ibaibidearen zabalera areagotu
eta/edo ezponda hormak goratu
Baztan ibaian.



Ibaibidearen
zeharretarako
elementuen sekzio hidraulikoa
hobetu.



Defentsarako albo elementuak
Baztango
hondakin
uren
araztegian.
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EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA
I. taldean sartzen diren UAPGGetarako, 10.6.1 atalean esandakoaren arabera, UAKP honen
barruan babes 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, itzulera aldia
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 elkargarriak 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
identifikazioa, oztopo nagusiak, ur-etorriaren bideak eta abar; horrela UAPGGaren arazoak
argitzen dira eta neurri eraginkorrenak proposatzen dira.

111. irudia.- Uholde mekanismoaren analisi fitxa baten adibidea. Gernikako UAPGGa

Aplikatutako inbestimenduaren emaitza maximizatu guran, arazoa etapa hauetan jorratu da:
-

Babestuko den itzulera aldia 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 manuzko eraikuntza proiektuetan, aldaketak ere ekar baititzakete pentsatutako
obrak egiteko.
Jarraian, etapa bakoitzean jarraitu den prozesu metodologikoa laburbiltzen da:
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a) Babestuko den itzulera aldia hautatzea:
Indarrean dagoen Plan Hidrologikoan 100 urteko babes aldi orokorra ezartzen bada ere,
UAKPean helburu horri eustea komeni den ebaluatu da. Horretarako, UAPGGei
lehentasunak jartzeko fasean egin den 100 urteko babes aldirako finantza
errentagarritasunaren analisia osatu egin da 50 urteko itzultze aldirako antzeko analisi
batekin, eta T 100erako obrak oso errentagarriak ziren kasuetan 500 urteko itzulera aldirako
batekin.

Probabilitatearen eta T 50 kalte balioespenaren kurba

Probabilitatearen eta T 100 kalte balioespenaren kurba

Probabilitatearen eta T 500 kalte balioespenaren kurba
112. irudia.- Diseinuko itzulera aldi onenaren analisia. Tolosako UAPGGa

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
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gutxitzea ere. Ondorio orokor modura, 500 urteko itzulera aldira jotzeak hirigunean eta/edo
ibai ekosisteman eragin handiko obrak egitera garamatza, bai eta gehiegizko inbestimendu
kostuak jasatera ere, eta multzoan hartuta ez dugu lortzen babes maila hori. Bestalde, 50
urteko diseinu aldia ezarri da ehun urteko uraldiaren aurka UAPGGa 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 UAKParen etorkizuneko zikloetan obra osagarriak
egitea irabazi-kostu baldintzak hobetzen badira.
b) Esparruak zehaztea
UAPGG bakoitzaren barruan arrisku kontzentrazio handiagoa duten eremuak daude, eta
lehenago konpon daitezke, enparaua garai urrunagoetarako utzita. Horrela, inbestitze
ahalegin 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.

113. irudia.- Urteko batez besteko kalteak eta esparru hautaketa Beasain-Ordizian

Ahal den neurrian hurrengo etapan konponbide independenteak planteatu ziren esparru
hautatu bakoitzerako, horrela a priori errentagarrienak ziren 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 itzulera
aldirako kalteak saihesteko. Ikuspegi hidraulikotik denak berdin eraginkorrak diren arren
(hondar arriskuan diferentzia batzuk badaude ere), bakoitzak obra ezberdinak behar ditu eta
kostu eta gizarte- eta ingurumen-eragin ezberdinak ditu.
Aplikatzen diren konponbide estrukturalen katalogoak tipologia hauek hartu ohi ditu:
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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 elkargarria 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 desbideak egitea: uraren etorriari aukerako bideak ematea,
bai ibaiaren sekzioan bertan, terrazak eginaz, bai ibaibide paralelo bat gauzatuaz,
ibili dabiltzan emariek atalase jakin bat gainditzen dutenean aktibatzekotan.
Ibaibidea prestatzea: ibaibidearen ahalmen hidraulikoa areagotzea zeharretarako
sekzioa zabalduaz eta/edo luzeratarako malda handituaz. Erdiko bankua duten
irtenbide trapezialak hobetsi ohi 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 jotzen 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, itzulera aldia ezarri ondoren, progresiboki ekintzak erantsi
ziren, ingurumenari erasorik txikiena egiten diotenetatik hasi (oztopoak kendu eta ertzak
babestea) ustez ingurumenarekiko eragin handiagoa eta kostu ekonomiko handiagoa
zutenetaraino. Ahal den neurrian, ingurumenarekin elkargarriak diren diseinuetara jo da, eta
lekuan modu selektiboan jokatu da, behar den babes maila ahalik eta esku hartze
txikienarekin lortzen zela bermatzeko.

114. irudia.- A eta B aukerak Galindoko UAPGGko Retuertoko esparrurako

Aukera guztien eraginkortasuna, ikuspegi hidraulikotik, Arriskugarritasun eta Arrisku Mapak
egiteko erabili ziren eredu hidrauliko berberen bitartez egiaztatu da, eta bihar-etziko uholdearriskuko guneen mugaketa ere egin da.
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d) Konponbide onenaren atariko aukeraketa:
UAPGGetako bakoitzean, aukera egingarri gisa proposatzen diren ekintzen ezaugarrien
hurbilketa bat sartu da, plangintzaren une honetan egin litekeen eta balizko esku-hartze
sortaren tipologiak uzten duen neurrikoa. Hurbilketa horrek ingurumenean espero daitezkeen
eraginen eta kostuen eta errentagarritasunaren analisi oso atariko bat ere gehitzen du, eta
plangintza maila honetan inbestimenduen lehentasunak begietsi 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:
-

Obraren
errentagarritasun
ekonomikoaren
zenbatespena.
Europar
Uholde
Zuzentarauaren 7. artikuluak uholde-arriskuaren kudeaketa egokia arriskua gutxitzen izan
diren kostuak eta espero diren onurak kontuan hartuta egin behar dela dio. Ondorioz,
desiragarriagoak dira inbestitutako euro bakoitzeko espero daitezkeen kalteak gehien
gutxitzen dituzten konponbideak. Alderdi hori ebaluatzeko aukera bakoitzaren
irabazi/kostu indizea eta UBGa atera dira.

-

Ingurumenean izan dezakeen eraginaren zenbatespena. Obrek ingurumenean duten
eragina, alderdi guztietakoa, zenbatetsi egin da eta lehentasuna eman zaie a priori eragin
txikiagoa zekartenei. Gainera, aurreikusitako neurri guztiak elkargarriak 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 aplikazio faserako, obren ingurumen eragina minimizatzeko.
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Urumeako UAPGGak (ES017-GIP-17-1 eta ES017-GIP-URU-01)
Txominenea, Martutene eta Ergobia

Inbestimendua: 39 M€
(3 M€ 2015ean)

 Txomineneko zubia aldatu, ibaian gora
ezkerraldean ibai parke bat sortu (bi
ibaibide) eta ibaian behera bideratutako
zatia atzera sartu.
 Urumearen ibaibidea egokitu Martutene
parean.
 Martuteneko zubia eta Pilar auzoko
pasabide aldatu.
 Añarbeko
Uren
hodia
airetik
gurutzatzeko egitura eraitsi.
 Eustormak Antzietan, Txominenean,
Lorategi Hirian, Martutenen, Ergobian
eta Hernaniko Karabel auzoan.
 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.
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Villabonako UAPGGa (ES017-GIP-15-1)
Zubimusu zubia

Inbestimendua: 2,9 M€
(0,8 M€ 2015ean)

 Zubimusu zubitik ibaian gora eta behera
eskuinaldean defentsarako horma bat
eraiki, eta horretarako ibaibidearen aldea
zabalagotu behar da.
 Zubimusu zubia zabaldu, erdiko arkua

gordeta.
Eskuinaldeko
arkua
eta
ezkerraldekoa eraitsiko dira eta ibaibidea
ezkerraldetik zabalduko da.

Zalla-Gueñesko UAPGGa (ES017-BIZ-6-1)
Mimetiz

Inbestimendua: 6,5 M€

 El Charco-ko zubitik errekan gora
ezkerraldean
ibaibidearen
sekzioa
zabaldu.
 Ezkerraldetik uraldien ibaibide bat
sortuko litzateke (ezkerreko babes
lubeta), ibaian goragoko tartean izan
ezik,
eskuinaldetik
zabalduko
bailitzateke.
 Uneko El Charco-ko zubiaren ordez bao
bakarreko beste bat ipini.
 El

Charco-ko zubitik ibaian behera
uraldietarako
ibaibide
bat
sortu,
meandroaren barrualdetik. Trazatua
Aretxagako kirolgunetik joango litzateke,
eta oraingo belodromoa eraitsi beharko
litzateke. Sollano erreka ebakidura
honetara etorraraziko litzateke.

 Ebakiduraren gainean igarotzeko egitura

bat sortu.
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Durangoko UAPGGa (ES017-BIZ-9-1)
Abadiño (Traña-Matiena)

Inbestimendua: 3,0 M€

Sarria ibaia:
 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 ibaia:
 Ekarkinak han-hor-hemen kendu.
 Ibaizabal eta Sarria batzen diren lekuan

babes obrak egitea proposatzen da, hala
nola hormak eta lubetak eta Arzubia
kaleko bidearen sestra goratzea.
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Tolosako UAPGG (ES017-GIP-15-2)
Alde zaharra eta erdigunea

Inbestimendua: 3,9 M€

 Arrameleko zubitik ibaian behera ibai ohea
erregularizatu, ibaiertzeko 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
etxeetaraino; Zumalakarregi pasealekuan
merkatuaren eta Zubiberriaren artean eta
Lizardi plazaren eta zezen plazaren
artean.

Laudioko UAPGG (ES017-BIZ-10-1)
Hirigunea

Inbestimendua: 7,8 M€

 Ibaibidearen hondoa induskatu, Vidrala eta Guardianen ondoko presatxoaren eta Fleming
etxearen artean, eta ibaian gora 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 osteko
presatxoraino, eta aldi berean ur behereen ibaibidea zabaldu.

164

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako Zatiaren Uholde-Arriskua Kudeatzeko Plana

Basauriko UAPGG (ES017-BIZ-12-1)
Bengoetxeko presatxotik Basozabal auzoko zubiraino

Inbestimendua: 10,6 M€

 Ibaibidea gutxi gorabehera 1.600 m-ko
luzeran egokitu.
 Bengoetxeko presatxoa eraitsi.
 Bengoetxe
zubiaren
ingurunean
ezkerraldetik ibaibide paralelo bat sortu,
eta, horren gainetik, igarotzeko egitura.
 Plazakoetxeko
azpiberritu.

zubiaren

pilareak

 Torrezabalgo zubia egokitu, eskuin
begian dituen metakinak kenduaz.
 Ezkerraldean eta eskuinaldean luzetara
hormigoizko horma bi egin beharko dira,
Basozabal inguruko etxe industrial
batzuk babesteko.
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Mungiako UAPGG (ES017-BIZ-BUT-03)
Hirialdea

Inbestimendua: 6,4 M€

 Ibaibidea egokitu (sekzioa eta profila),
BI-631
errepidearen
pasagunearen
ingurunean.
 Geltokiko pasabidea aldatu, etxe bi
eraitsi eta uneko bideratzea zabalagotu.
 Ezkerraldean,
pasabide
ingurunean, horma bat egin.

horren

 Horma txikiak edo lubetak eskuinaldean
dauden etxe batzuk babesteko.
 Hondakin uren araztegia
perimetro horma.

babesteko
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Azpeitiko UAPGG (ES017-GIP-URO-02)
Hirigunea, Ibaieder eta Errezil ibaien inguruneak Azpeitian eta
Urbitarte auzoa
Urola ibaian:
 Enparan
egokitu.

Inbestimendua: 3,1 M€

Ibaieder ibaian:
eta

Julian

Elortza

zubiak

 Madalena auzoko pasabidea eraitsi.
 Ertzeko hormak tarte batzuetan luzetara.

 Ibai ohea erregularizatu, ur bateratzearen
estaldurapean eta Landeta hiribideko zubitik
ibaian behera.
 Presatxo bi eta ibaiaren gaineko antzinako
egitura bat eraitsi.
 Landeta hiribidetik ibaian behera dagoen
oinezkoen pasabidea eraitsi eta beste bat ipini
horren ordez.
 Ertzeko hormak ipini
ezkerraldean luzetara.

zenbait

tartetan

Errezil ibaian:
 Ibaiederrekin bat egiten duen lekutik
ibaian gora dauden presatxoa eta
pasabidea eraitsi.
 Ertzeko hormak eraiki.
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Gernikako UAPGGa (ES017-BIZ-OKA-01)
Herrigunea eta Txaporta industrialdea

Inbestimendua: 3,6 M€

 Urbietako presatxoa eraitsi eta ibai
ohearen
malda
erregularizatu,
saihesbideko zubiraino.
 Sekzioa egokitu, BI-2238 errepidearen
pasagunearen eta San Bartolome kaleko
zubiaren artean.
 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.
 Horma, Txaporta industrialdean, BI-635
errepiderako sarbidearen paralelo.

e) 2027 epemuga:


Urumeako UAPGGa (ES017-GIP-17-1). Begiz jota Astigarraga, Hernani eta Donostia
udalerrietan Urumearen beheko tartea 500 urteko itzulera aldirako babestea lortzeko
behar diren obrak amaitzea. Bete beharreko neurri nagusiak hauek lirateke:
o

Egiako zubia kendu eta baldintza hidrauliko hobeak dituen beste bat ipini.

o

Ur goitien ibai parke bat egitea Antzietan ezkerraldean, Txomineneko
eremuari jarraibidea emango diona Martuteneraino.

o

Martutene-Ergobia tartean bi ibaibide egitea.

o

Akarregiko meandroaren ebakidura sortzea.

o

Eziago industrialdean ibai eskuinaldetik uraldietarako ibaibide bat egitea.

o

Zenbait eustorma.
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Akarregiko ebakidura

Antzietako antolamendua

Begiz jotako inbestimendua 21,9 M€ da.


Bilbo-Erandioko UAPGGa (ES017-BIZ-12-1). UAPGG honek oso uholde-arrisku larria
du, 1983ko abuztuan egiaztatu zenez. Arazo horregatik, egin beharreko defentsa
obrak Estatuaren interes orokorrekoak dira.
Funtsean desbideratzeko tunel bat egitea litzateke, Abusun ahoa eta Olabeagan
irteera leukakeena. Sekzioak 12 metroko garaiera leukake eta 18 metroko zabalera,
eta gehienez 1.000 m3/s-ko emaria garraia lezake. Gainera, 1 m garai izango
litzatekeen ertzeko babesa proposatzen da Atxuritik Bilboko Udaletxeraino
itsasadarraren eskuinaldean. Ekintza horretarako inbestimendua 210 M€ litzateke eta
babes aldia 500 urtekoa.
Beste alde batetik, Erandioko hirigunea babesteko, eskuinaldean itsasadarreko
errepidearen ondoan 1 m garai izango liratekeen ertzeko hormak ipintzea
proposatzen da. Ekintza horretarako inbestimendua 0,7 M€ litzateke eta babes aldia
100 urtekoa.

Abusu-Olabeaga desbideratze tunela



Erandioko babesak

Irun-Hondarribia UAPGGa (ES017-GIP-BID-01). Bidasoa ibaiak bokalean eta
Behobiaren ondoan eta Jaitzubia errekak azken tartean gainezka egitea saihesteko,
lubetak eta ertzeko babesak emendatzea proposatzen da, muturreko itsasaldietan
ere T = 100 urteko babes maila lortzeko. Bestalde, Urdanibiaren esparruan ibaibidea
ezkerraldetik egokitzea 4 zubi aldatzea eta lubetak ipintzea aurreikusten da, 50
urteko babes aldia lortzeko.
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Behobiako babesak

Urdanibiako jarduerak

Begiz jotako inbestimendua 3,4 M€ da.


Sodupe-Gordexola UAPGGa (ES017-BIZ-7-1). Sodupeko hirigunean FEVEren
geltokiaren esparruan bakarrik jardutea proposatzen da, bertan kontzentratzen baitira
kalteak eta defentsarako obrak bertan egitea da errentagarriena. Horretarako, 50
urteko babes aldia lortzen da La Conchita lantegi zaharreko presatxoa eraitsiz,
Gallarragako zubia aldatuz eta Cadaguaren ibai ohea presatxotik ibaian gora
erregularizatuz gero.

Gallarragako zubia

Aurreikusitako jarduerak

Gainera ibai ezkerraldeko aparkalekuaren ondoan ertzeko babesa egingo da. Begiz
jotako inbestimendua 1,7 M€ da.


Balmasedako UAPGGa (ES017-BIZ-5-1). Hiri esparrua 50 urteko itzulera aldirako
babesteko ekintza hauek zehaztu dira:
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o

Zubi Zaharretik ibaian behera: Favio lantegien ondoan eta Geltokiko zubitik ibaian
gora dauden presatxoak eraitsi eta dragatu, ibaian gora bertan dagoen pasabidea
aldatu, hondoa erregularizatu, San Lorentzoko presatxoa jan eta hormen bidez
babestu Geltoki zubitik ibaian behera.

o

Zubi Zaharetik ibaian gora: ibai alde bietan alboko hormak egin, horrek dakarren
gaineraikitzea onartuta, eta ibai eskuinaldea egokitu, ibaiko pasealekuaren zati
batean ibaibidea zabalduaz eta metalezko pasabidea luzatuaz. Trameinsa
ondoan dagoen presatxoa eraitsi.

Zubi Zaharretik ibaian beherako jarduerak

Zubi Zaharretik ibaian gorako jarduerak

Begiz jotako inbestimendua 5,8 M€ da.


Beasain-Ordiziako UAPGGa (ES017-GIP-14-1). Beasain eta Ordiziako bizitegi
eremuak 100 urteko itzulera aldirako babesteko, ertzeko hormak eraikitzea
proposatzen da. Industria esparruetarako, 50 urteko diseinuko itzulera aldia hatzen
da.
CAF lantegiaren esparruan Oriaren ibai ohearen malda erregularizatzea eta sekzioa
ibai ezkerraldetik zabaltzea proposatzen da, etxe batzuk eraitsiaz eta, argi berrira
egokitzeko, oraingo bi pasabide aldatuaz.
Aramako eta Zaldibiako industrialdeen kasuan, Zaldibierrekaren gaineko pasabide
bat aldatzea eta, eskuinaldean betegarri bat kenduaz, sekzioa zabaltzea proposatzen
da. Azkenik, lubeta bat eraikiko da kokagune atzeratuago batean eta ertzeko horma
bat eraikiko da.
Begiz jotako inbestimendua 7,6 M€ da.
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CAF lantegiaren inguruko jarduerak



Arama eta Zaldibiako industrialdeetako jarduerak

Durangoko UAPGGa (ES017-BIZ-9-1). Ibaizabal ibaian eta Iurreta udalerrian soilik
jardutea proposatzen da. Urganeko presatik ibaian gora metaturiko hondakinak
kentzea, Durangoko saihesbideko zubiaren eta Frai Joan Zumarragakoaren kaleko
zubiaren artean ibai eskuinaldetik uraldietarako ubide sekundario bata prestatzea,
azken zubi horren azpian eta Santa Apoloniako meandroan presatxoak eraistea,
presatxoaren inguruan hondoa erregularizatzea eta Landako kiroldegiaren parean
ibai ezkerraldean sekzioa zabaltzea proposatzen da. Bestelako hondar kalteak
saihesteko, ibai ezkerraldean horma bat egitea proposatzen da, Baqué kafe
lantegiaren instalazioak babesten, eta saihesbidearen eta Frai Joan
Zumarragakoaren kalearen artean ibai eskuinaldean lubeta bat egitea, eta beste bat
Santa Apoloniako meandroan.

Iurreta inguruneko jarduerak

Begiz jotako inbestimendua 4,2 M€ da.
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o

Galindoko UAPGGa (ES017-BIZ-IBA-02). UAPGG honek urteko batez besteko kalte
oso handia du uraldia denean instalazio industrial askori eragiten dielako. Horregatik
eta giza osasunerako arriskua ere kontuan hartuta, 100 urteko babes aldia
proposatzen da, obra horiek guztiarekin ere errentagarritasun handia dutelako.
Konkretuki hau proposatzen da:
Galindo ibaiaren azken tartea: hondoaren malda erregularizatu. Tarte batzuetan kota
jaitsierak ibaiaren aldea egokituaz egonkortzera behartzen du. A-8 autobidearen
pasagunearen ingurunean hormak eta lubetak ipini.

o

Granada erreka: estaldurak kendu eta bideratze berria egin, gainetik pasagune berri
bi eraikiaz. Estalduretatik errekan behera eta gora erreka egokitu, erreka ohea
erregularizatuaz, eta Salcedilloko zubitik errekan behera eta gora ere bai. Trapaga
auzoko zubia aldatu, oinezkoen pasabide bat, eta San Bizente kaleko zubia.
Errekaren ondoko instalazio industrialak eta oinezkoen pasabide bat eraitsi. Ertzeko
babesak etxebizitza bakartu bat babesteko.

o

Ballonti erreka: ertzeko babesak eraiki.

Galindoren azken tarteko jarduerak

Erregularizatu beharreko ibilgua
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Granada errekako jarduerak

Ballonti errekako jarduerak
Begiz jotako inbestimendua 19,8 M€ da.



Laudio/Arakaldoko UAPGGa (ES017-BIZ-10-1).
o

Laudio: Malkuartu errekan jardutea proposatzen da, errekaren zabalera areagotzea hain
zuzen. Halaber, Zumalakarregiko eta Goiko plazako zubiak ere aldatuko lirateke zabalera
berrira egokitzeko eta zenbait horma eraikiko lirateke.

Begiz jotako inbestimendua 2,1 M€ da.
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Soraluzeko UAPGGa (ES017-GIP-DEB-06). Errekaldetik Santa Ana kalera doan
pasabidea eta Gabolasko zubia aldatzea aurreikusten da, Igeretako eta
Olabarreneko presen garaiera gutxitzeaz gain. Ekintza horiek ertzeko babesekin
osatuko dira, nahi den defentsa maila lortzeko.

Begiz jotako inbestimendua 1,3 M€ da.



Bergarako UAPGGa (ES017-GIP-DEB-07). GI-2632 errepideko zubia, Amillaga
auzoan dagoena, aldatzea proposatzen da, ezaugarri hidrauliko hobeak dituen beste
bat ipintzeko.

Begiz jotako inbestimendua 1,0 M€ da.
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10.7 Aurrekontua eta administrazio arduradunak
Ondoren, ekintza konkretuen zerrenda bat jasotzen da, datozen plangintza aldi bietan
egitekoen zerrenda, eta administrazio arduradunak eta laguntzaileak ere adierazten dira:
Berariazko jarduerak

2016-2021
2021-2027
inbestimendua inbestimendua
(M€)
(M€)

Erantzukizuna duten
administrazioak edo
eragile arduradunak

Administrazio
laguntzaileak

13.01.01 – Lurralde antolamendua eta hirigintza: uholde-arriskuko eremuetako lurzoru erabileren mugak, lurraldea urbanizatu
ezinekotzat jotzeko irizpideak eta uholde-arriskuko eremuetako etxegintzarako eraikitze irizpideak. Plangintza urbanistikoa egokitzeko
aurreikusitako neurriak
1

Polizia eremua lehentasunezko
etorriko eremuraino zabaltzeko
dosierren instrukzioa

2

ULTBaren 25.4 artikuluan, Uren
ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7
artikuluan eta Kosta Arautegi
Orokorraren 222 eta 227 artikuluetan
aurreikusten diren txostenak egiteko
efizientzia hobetzea

--

0,3

--

KKH eta URA

-

MAGRAMA (Kostaren
eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak eta arroko
erakundeak) eta URA
Aut. erk. Herri Babeseko
kontseilaritzak,
Administrazio
Hidraulikoak eta
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak

3

Lurralde antolamenduko eta
hirigintzako araudi autonomikoa,
behar denean, uholde-arriskuetara
egokitzea

--

--

Autonomia
erkidegoetako Lurralde
Antolamenduko
kontseilaritzak,
Nafarroako Gobernua
(Sustapen Saila)

4

UAPGGen Udal Plan Orokorren
berrazterketa bultzatzea (Nafarroa)

--

--

Nafarroako Gobernua
(Sustapen Saila)

5

Administrazio eskumendunen artean
protokoloak eta/edo hitzarmenak
sinatzea

--

--

Denak

Todas

6

Administrazio eskumendunen lurralde
informazioko ikusgailu
kartografikoetan uholde-arriskuaren
informazioa koordinatzea

--

MAGRAMA (UZN,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak eta arroko
erakundeak) eta URA

Autonomia
Erkidegoetako Lurralde
Antolamenduko eta
Herri Babeseko
kontseilaritzak

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak)
estatuaren lurralde
osorako

Sustapen Ministerioa
(Arkitektura, Etxebizitza
eta Lurzoru ZN).
Autonomia
Erkidegoetako Lurralde
Antolamenduko
kontseilaritzak.
Aseguruen
Konpentsazioko
Partzuergoa

Eraginpeko udalak

Autonomia
erkidegoetako Lurralde
Antolamenduko
kontseilaritzak

Eraginpeko udalak

Autonomia
erkidegoetako Lurralde
Antolamenduko
kontseilaritzak

7

Uholde-arriskuko eremuetan
esposizioan dauden elementuen
kalteberatasuna gutxitzeko eraikitze
irizpideei buruzko gida teknikoak
prestatzea eta, behar bada, arauak
prestatzea

8

Plangintza urbanistikoa egokitzeko
aurreikusitako neurriak

9

Jarduera kalteberak birkokatzeko edo
kentzeko neurriak

--

0,07

0,30

--

--

--
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10

Prestakuntza jarduerak / informazio
kanpainak egitea

11

Lurzoru urbanizatu ezinekoan eraikitze
jarduerak baimentzean eta lurralde
antolamenduko tresnetan araudia
aplikatzen dela kontrolatzea

--

--

--

Autonomia
erkidegoetako Lurralde
Antolamenduko
kontseilaritzak

--

Aut. erk. Lurralde
Antolamenduko
kontseilaritzak,
Nafarroako Gobernua
(Sustapen Saila)

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa).
MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

13.04.01 – Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko ezagutza hobetzeko azterketak egitea: emarien maiztasun legeak, klima aldaketaren
eragina, uholde-arriskuen eredugintza eta ebaluazioa eta abar

12

I+G+b eta uholdeei buruz web edukiak
sortzea

13

CAUMAX eta uraldien eta kostako
ekaitzen emari maximoen eta
neurrien beste ikerketa batzuk hobetu
eta eguneratzea

14

Klima aldaketak uholdeetan dituen
eraginen ebaluazioa

15

JPH eta UAE mapak egitea UAPGG ez
diren arrisku eremuetan

16

Tarte aldapatsuetako uholdearriskuko eremuetan kartografia
prestatzea

17

18

19

Uholde-arriskuaren atariko ebaluazioa
eguneratzea

Arriskugarritasun eta arrisku mapak
berraztertzea

Uholde-Arriskua Kudeatzeko Planak
berraztertu eta eguneratzea

--

0,5

0,1

1

1,1

0,35

0,45

0,5

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

--

KKH, URA, eta Kostaren
eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak

HLAEZ eta LAEMZ

--

KKH, URA, Klima
Aldaketaren Espainiako
Bulegoa, Klima
Aldaketaren Euskal
Bulegoa eta Eusko
Jaurlaritzaren
Ingurumen eta Lurralde
Politika Saila

HLAEZ eta IHOBE

--

MAGRAMA (UZN eta
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak)

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

--

MAGRAMA (UZN, eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)
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20

21

Uholdeen arloan I+G+b proiektuak
aurkezteari laguntza administratiboa
eta teknikoa ematea

Kostaldeko UAPGGetan berariazko
neurri programak aztertu eta garatzea

--

0,5

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

--

MAGRAMA (Kostaren
eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak)
estatuaren lurralde
osorako

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

13.04.02 – Ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko programa
22

KKHaren ibaibideak mantendu eta
kontserbatzeko programa

2,40

2,40

KKH

23

URAren ibaibideak mantendu eta
kontserbatzeko programa

6,92

6,92

URA

24

Ibaibideak kontserbatzeko jokabide
onen eskuliburuak prestatu eta
zabaltzea

0,03

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak) eta
URA

13.04.03 – Kostaldea mantendu eta kontserbatzeko programa

25

Itsaso eta lehorraren arteko jabari
publikoa kontserbatu eta hobetzeko
programa garatzea

MAGRAMA (Kostaren
eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak)

2,40

14.01.01 – Arroko neurriak: basoen leheneratze hidrologikoa eta nekazaritzaren antolamendu hidrologikoak

26

Basogintzako administrazioen, landa
garapenekoen eta administrazio
hidraulikoen arteko koordinazioa
hobetzea

--

--

MAGRAMA (UZN eta
Landa Garapeneko eta
Baso Politikako
Zuzendaritza Nagusia)
eta Aut. Erk. eta FAen
Ingurumen
kontseilaritzak

27

UAPGG hautatuetan basoen
leheneratze hidrologikoko proiektuak
idaztea

--

--

Aut. Erk. eta FAen
Ingurumen
kontseilaritzak

Administrazio
hidraulikoak

28

Herri administrazioekin, erakunde
pribatuekin eta norbanakoekin
hitzarmenak sinatzea

--

Aut. Erk. eta FAen
Ingurumen
kontseilaritzak

MAGRAMA (Landa
Garapeneko eta Baso
Politikako Zuzendaritza
Nagusia eta arroko
erakundeak) eta URA

29

UAPGG hautatuetan basoen
leheneratze hidrologikoko proiektuak
izapidetu eta betetzea

--

Aut. Erk. eta FAen
Ingurumen
kontseilaritzak

MAGRAMA (Landa
Garapeneko eta Baso
Politikako Zuzendaritza
Nagusia eta arroko
erakundeak) eta URA

--

--

Administrazio
hidraulikoak

14.01.02 - Ibaibideko eta uholde lautadako neurriak: ibaia leheneratzea, urari eusteko neurri naturalak eta ibaiertzak basoberritzekoak
barne

30

Ibaiak leheneratzeko proiektuak
idaztea

31

Ibaiak leheneratzeko proiektuak
izapidetu eta betetzea

0,19

0,82

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak),
Nafarroako Gobernua
eta URA

Autonomia
Erkidegoetako
Ingurumen
kontseilaritzak

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak),
Nafarroako Gobernua
eta URA

Autonomia
Erkidegoetako
Ingurumen
kontseilaritzak
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32

UAPGG hautatuetan herri
administrazioekin, erakunde
pribatuekin eta norbanakoekin
hitzarmenak sinatzea

33

Donostiako Pasealeku Berria hobeto
drainatzea

0,2

34

Txingudi estuarioan ekosistemen
konektagarritasuna berreskuratu eta
hobetzea

1,65

--

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak) eta
URA

Autonomia
Erkidegoetako
Ingurumen
kontseilaritzak

14.01.03 – Medidas de restauración de la franja costera eta de la ribera del mar
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
--

Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN

14.02.01 - Erregimen hidrologikoan eragin garrantzitsua duten urtegien ustiapena kudeatzeko arauak
35

Estatuaren titulartasuneko presak
ustiatzeko arauak berraztertu eta
eguneratzea

--

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak)

36

Emakiden presak ustiatzeko falta diren
arauak onartzea

0,5

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak) eta
URA

37

Emakiden presak ustiatzeko falta diren
arauak presen titularrek idaztea

--

--

Emakiden presen
titularrak

14.03.01 - Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: errepideak, burdinbideak
38

Zeharretarako drainatzearen
diseinuari buruzko araudia
eguneratzea

--

--

Sustapen Ministerioa

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak) eta
URA

39

Zeharretarako drainatze gutxiegi
duten tarteen eta ur-etorriaren
oztopo larria diren beste azpiegitura
batzuen identifikazioa, berrazterketa
eta xehetasun azterketa

--

--

Azpiegituraren titularra

Administrazio
hidraulikoak

40

Behar diren egokitzapen lanak egitea

--

--

Azpiegituraren titularra

Administrazio
hidraulikoak

14.03.02 - Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten guneetan esku hartze fisikoa dakarten neurri estrukturalak
(bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar)

41

Uholdeen aurkako defentsa
azpiegituren kostu-irabazi azterketak
egiteko gida teknikoak prestatzea

0,07

--

MAGRAMA (UZN,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak eta arroko
erakundeak) estatuaren
lurralde osorako

42

Basauriko uholdeetarako defentsa:
Bengoetxeko presatxotik Basozabal
auzoko zubiraino

10,6

--

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

43

Abadiñoko (Traña-Matiena)
uholdeetarako defentsa

3,0

--

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

44

Zallako uholdeetarako defentsa:
Mimetiz

6,5

--

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

45

Laudioko uholdeetarako defentsa:
hirigunea

7,8

--

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

46

Bilbo-Erandioko uholdeetarako
defentsa: Abusu-Olabeaga tunela eta
ertzeko babesak

10

200,7

MAGRAMA (URAren
lankidetza Erandion)

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

47

Sodupeko uholdeetarako defentsa:
hirigunearen esparrua

--

1,7

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

48

Balmasedako uholdeetarako defentsa:
hirigunearen esparrua

--

5,8

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak
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49

Durango-Iurretako uholdeetarako
defentsa: hiriguneen esparrua

--

4,2

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

50

Galindoko uholdeetarako defentsa:
UAPGGan sartutako hiriguneen
esparrua

--

19,8

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

51

Laudioko uholdeetarako defentsa:
Malkuartu errekaren esparrua

--

2,1

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

52

Mungiako uholdeetarako defentsa:
hirigunea

6,4

--

URA

Eraginpeko udalak

53

Gernikako uholdeetarako defentsa:
hirigunea eta Txaporta industrialdea

3,6

--

URA

Eraginpeko udalak

54

Soraluzeko uholdeetarako defentsa:
hirigunearen esparrua

--

1,3

URA

Eraginpeko udalak

55

Bergarako uholdeetarako defentsa:
GI-2632 errepidearen zubia aldatzea

--

1,0

URA

Eraginpeko udalak

56

Azpeitiko uholdeetarako defentsa:
hirigunea, Ibaieder eta Errezil ibaien
eta Uribitarte auzoaren inguruneak

3,1

--

URA

Eraginpeko udalak

57

Tolosako uholdeetarako defentsa:
alde zaharra eta erdigunea

3,9

--

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

58

Villabona eta Zizurkilgo uholdeetarako
defentsa: Zubimusu zubia

2,1

--

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

59

Beasain-Ordiziako uholdeetarako
defentsa: hiriguneen esparrua

--

7,6

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

60

Urumeako uholdeetarako defentsa:
Martutene, Txominenea eta Ergobia

36

--

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

61

Urumeako uholdeetarako defentsa:
Martutene-Ergobia, Akarregiko
meandroa, Hernani eta Eziago
industrialdea

--

21,9

URA / Donostia Udala

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

62

Irun-Hondarribiko uholdeetarako
defentsa: hiriguneen esparrua eta
Urdanibia

--

3,4

URA

Arroko beste erakunde
batzuk, eraginpeko
udalak

63

Lesakako uholdeen aurkako babes
proiektuaren garapen azterketa,
ingurumen- eta ekonomiabideragarritasun analisia eta
zehaztapena (Nafarroa)

0,06

--

MAGRAMA (UZN)

64

Lesakako uholdeen aurkako babes
neurri estrukturalak (Nafarroa)

1,94

--

MAGRAMA (UZN)

Autonomia erkidegoak
eta toki erakundeak

65

Lehentasuna duten beste ibai
UAPGGetako uholdeen aurkako babes
proiektuaren garapen azterketa,
ingurumen- eta ekonomiabideragarritasun analisia eta
zehaztapena (UAKP): Doneztebeko
UAPGGa (ES017-NAV-5-1), Leitzako
UAPGGa (ES017-NAV-11-1),
Elizondoko UAPGGa (ES017-NAV-2-1).

0,24

--

KKH

Autonomia erkidegoak
eta toki erakundeak

14.04.01 - Gehienetan hirigunean, baina ez soilik, lurrazaleko uren uholdeak gutxitzeko esku hartze fisikoa dakarten neurriak, hala nola
drainatze artifizialaren ahalmen hobekuntza edo drainatze iraunkorreko sistemak (SuDS)
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66

Drainatze iraunkorreko sistemak ezarri
eta mantentzeko jokabide onen
argitalpenak prestatzea

67

Hirigune jakinetan SuDS sistemak
ezartzea

0,03

--

--

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak) eta
URA
Eraginpeko udalak

Autonomia
erkidegoetako Lurralde
Antolamenduko
kontseilaritzak

15.01.01 - Alerta meteorologikoko sistemak ezarri edo hobetzeko neurriak, itsas ekaitzak neurtzeko eta iragartzeko sistemak barne

68

69

Fenomeno gehiagoren abisua ematea

arroko erakundeak, estatuaren herri
babesa eta autonomi erkidegoena eta
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN hobeto
koordinatzea

--

--

--

--

AEMet eta LAEMZ

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

AEMet eta LAEMZ

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak),
Estatuaren Herri Babesa
eta URA

70

Zabalkundea eta berri ematea
hobetzea

--

--

AEMet eta LAEMZ

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

71

EAEan itsas ekaitzak iragartzeko
sistema

--

--

LAEMZ

URA

15.01.02 - Neurtzeko sistemak eta alerta hidrologikokoak ezarri edo hobetzeko neurriak
72

AEMet, LAEMZ eta
Iraunkortasunerako ZN hobeto
koordinatzea

--

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak) eta
URA

73

EAEko uraldien jarraipena eta
kudeaketa

0,1

--

LAEMZ eta URA

74

Neurketa hidrometeorologikoko
sistemak hobetzea: datuak kontrolatu
eta balioztatzeko estazio berriak

0,5

--

LAEMZ eta URA

75

EAEko iragarpen eta alerta
hidrologikoko sistemak hobetzea

0,5

--

LAEMZ eta URA

76

Uholdeen aurkako prestaketa
neurriak, Kantauri Ekialdeko
Demarkazio Hidrografikoan iragarpen
eta alerta sistema bat instalatuaz

3,2

--

KKH

77

Demarkazio Hidrografikoko emari
estazioak hobetzea

1,2

--

KKH

78

Demarkazio Hidrografikoan emari
estazio berriak eraikitzea

1,2

--

KKH

79

Alerta hidrologikoa dagoenerako
Erabakitzen Laguntzeko Sistema bat
lantzea (Nafarroa)

1,2

--

Nafarroako Gobernua
(Ingurumen Saila)

80

Nafarroako uneko IHSA mantentzea

0,36

--

Nafarroako Gobernua
(Ingurumen Saila)

81

Uneko egoeraren analisia eta
modernizatu eta integratzeko
proiektua idaztea

--

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak)

82

Alerta Hidrologikoaren Protokoloa
garatzea

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak)

AEMet eta LAEMZ

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa) eta URA
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83

ISA sare integratua ezartzea

--

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak)

84

Nafarroako uneko sare automatiko
meteorologikoa mantentzea

1,86

--

Nafarroako Gobernua
(Ingurumen Saila)

85

Nafarroako uneko UKISA mantentzea

0,93

--

Nafarroako Gobernua
(Ingurumen Saila)

15.02.01 - Herri Babeseko Planekin koordinatuta uholdeen larrialdiei erantzuteko plangintza instituzionala ezarri edo hobetzeko
neurriak

86

Herri Babeseko Planak UholdeArriskua Kudeatzeko Planean esaten
denaren arabera eguneratzea,
kostaldeko uholdeei buruzko
berariazko atalak barne

--

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

87

Estatuaren Plana eta Erkidegoen
Planak egitea eta autobabes planak
bultzatzea

--

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

88

UAPGGetako ekintza plan lokalak
egitea

--

--

Eraginpeko udalak

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

15.02.02 - Jarduteko eta informazioa komunikatzeko protokoloak ezarri edo hobetzeko neurriak
MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

89

Lehengoratze fasean eta ikasitakoen
ebaluazio fasean uraldien eta/edo
kostaldeko ekaitzen kasuetarako
komunikazio protokoloak eguneratzea

--

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

90

Uraldi kasuetan alerta komunikatzeko
protokoloak ezartzea (GeL)

--

--

Herri Babeseko Agentzia
(GeL)

91

Uraldiaren eta/edo kostaldeko
ekaitzaren ondorengo lehengoratze
faseko komunikazio protokoloak
idaztea

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

92

Uholdearen ondoren ikasitakoen
diagnostiko fasean jarduteko
protokoloak idaztea

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

--

--

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

93

94

Informazio kanpainen bidez
herritarrei, gizarte-eragileei, eragile
ekonomikoei eta, bereziki, tokiko
eragileei zabalkundea egitea

Uholdeek eragindako kalteei buruzko
datuen argitalpena eta interneteko
eta komunikabideetako zabalkundea
hobetzea

--

--

--

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak), URA
Aseguruen
Konpentsazioko
Partzuergoa, ENESA

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak),
Aseguruen
Konpentsazioko
Partzuergoa, ENESA
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95

Ezarritako komunikazio kanalen bidez
iragarpen meteorologikoen eta
portaerazko jarraibideen zabalkundea
hobetzea

--

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoak)

AEMet eta LAEMZ

16.01.01 - Eragindako azpiegiturak konpontzeko larrialdiko lanak, oinarrizko osasun eta ingurumen azpiegiturak barne
96

Ibaietako uholdeak larrialdiko obren
bidez lehengoratzeko neurriak

97

Kostaldeko uholdeak larrialdiko obren
bidez lehengoratzeko neurriak

4,8

6,0

--

KKH

--

Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
estatuaren lurralde
osorako

98

Larrialdiko obrak egiteko ekintza
protokoloak idaztea

--

--

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

99

Kalteen hasierako ebaluazioa eta
beharrezko ekintzen koordinazioa

--

--

Eraginpeko guztiak

100

Larrialdi deklarazioa eta obrak egitea

--

--

Eraginpeko guztiak

101

Egindako jardueren azken
dokumentazioa eta erabilitako
aurrekontuak

--

--

Eraginpeko guztiak

Eraginpeko guztiak

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

16.01.02 - Herri Babeseko Planak: osasunari laguntzeko ekintzak, finantza laguntza, lege laguntza barne, eta eraginpeko biztanleriari
aldi baterako beste bizileku bat ematea
102

Eraginpeko biztanleriaren osasunari
laguntzea

--

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

103

Biztanleriari finantza eta lege laguntza
ematea

--

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

104

Eraginpeko biztanleriari aldi baterako
beste bizileku bat ematea

--

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

16.03.01 - Pertsona eta ondasunen uholde aseguruen sustapena, nekazaritza aseguruena barne

105

Herritarrei informazio orokorra
ematea indartzeko neurriak

--

--

Aseguruen
Konpentsazioko
Partzuergoa

106

Asegurudunei eta ezbeharretan
kaltedun direnei zuzeneko
informazioa ematea

--

--

Aseguruen
Konpentsazioko
Partzuergoa

107

Aseguratzera bultzatzea eta uneko
aseguru estaldurak hobetzea

--

--

Aseguruen
Konpentsazioko
Partzuergoa

108

Uholdearen datuen tratamendua eta
ustiapena hobetzea

--

--

Aseguruen
Konpentsazioko
Partzuergoa

109

Sektore publiko eta pribatuko
instituzioekin lankidetzan jardun

--

--

Aseguruen
Konpentsazioko
Partzuergoa

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)
MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)
MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

183

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako Zatiaren Uholde-Arriskua Kudeatzeko Plana

110

Aseguru estalduraren prezioa
merkatzea

--

--

Aseguruen
Konpentsazioko
Partzuergoa

111

Nekazariei informazio orokorra
ematea indartzeko neurriak.
Aseguratzearen sustapena

--

--

Nekazaritza Aseguruen
Estatuaren Erakundea
eta foru aldundiak

112

Uneko aseguru estaldurak hobetzea.
Uholde eta guztiko ohiz kanpoko
arriskuen estaldurak dituzten
nekazaritza moduluei edo nekazaritza
aseguruaren abeltzaintza lerroetako
aukerei Estatuak ematen dien
laguntza mantentzea

--

--

Nekazaritza Aseguruen
Estatuaren Erakundea
eta foru aldundiak

16.03.02 - Uholde gertaerak kudeatzetik ikasitakoen ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa

113

114

115

Metodologia eta txosten pilotuak
sortzea

--

Uholde gertaera baten ondorengo
ebaluazio txostena egitea

Ikasitakoei buruzko jardunaldi
teknikoak antolatzea

--

--

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

--

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

Herri Babesa
(estatuarena eta
autonomikoa)

MAGRAMA (UZN eta
arroko erakundeak,
Kostaren eta Itsasoaren
Iraunkortasunerako ZN
eta bere ordezkaritza
probintzialak) eta URA

--

28. taula- UAKParen aurrekontua eta neurrien ardura duen erakundea

Hona hemen aurreikusitako inbestimenduen laburpena tipologiaren eta plangintza epearen
arabera:
NEURRI TIPOLOGIA

2015-2021
INBESTIMENDUA (M€)

2021-2027
INBESTIMENDUA (M€)

Aurreneurria

16,59

9,32

Babesa

98,73

269,5

Prestaketa

11,05

--

Lehengoratzea eta
ebaluazioa

10,8

--

29. taula.- Aurreikusitako inbestimenduen laburpena

10.8 Planaren finantza iturriak
Plan hau ezartzeko aurreikusi den finantzaketa estrategia administrazioek eta uholdearriskua kudeatzeko ardura duten gainerako antolakundeek dituzten aurrekontuetan
oinarritzen da.
184

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Espainiako Zatiaren Uholde-Arriskua Kudeatzeko Plana

Oro har, estatu mailako eta erkidego mailako neurri gehienetarako, finantzaketa
Administrazio arduradunek eta Administrazio laguntzaileek emango dute datozen
urteetarako dituzten planen esparruan, Planean proposatzen diren ekintzetako batzuk
dagoeneko jasota baitituzte. 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, uholdearriskua 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
bermatu behar da hala ere. Beste kasu batzuetan, berariazko ekintzetako batzuk hasita
daude eta batzuk beste batzuk baino aurreratuago, arroko erakunde bakoitzaren ahalbideen
eta Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioaren beraren ahalbideen arabera, eta
uholde-arriskua kudeatzeko planean sartzeak emango liekeen bultzada behar dute.
UAPGGen esparruko neurriak berariazkoak dira, tarte/arroadar konkretuetako arazo
bereziak konpontzeko dira eta horietako gehienak obra 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.
Aurrekoa kontuan hartuta eta planak hartzen dituen ekintzen tipologia diferentearen arabera,
administrazioen (estatuarena, autonomikoa eta tokikoa) aurrekontuen osagarri izango diren
finantza iturri hauek identifikatu dira. Finantzaketa iturri horiek Administrazio hidraulikoen
aurrekontuetatik eta Europar Batasunaren funtsetatik etorriko dira Europako politiken
garapenerako laguntza programen barruan eta bereziki Europa 2020 estrategiaren
helburuak lortzeko.
Ildo horretan, uholdeak fenomeno natural bat dira gehiago edo gutxiago jarduera sektore
guztiei eragiten diena eta, alderantziz ere, sektore askok eragiten dute uholdearen arriskua
kudeatzen. Sinergiak bilatzea da kontua, Planaren helburuak lortzeak hobekuntzak ekar
ditzan, esate baterako, ingurumenean, landa garapenean, herri babesean eta abar, eta, aldi
berean, planean aurreikusten diren ekintzek jarduera sektore guztietatik abiarazitako
ekinbideen onura jaso dezaten.
Batasunaren eskualde politikaren esparruan, 2014-2020 programazio aldian, Europako
egitura eta inbestimendu funts (Europako EIF) hauek daude Espainiarako eskuragarri:
Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF), Europako Gizarte Funtsa (EGIF), Landa
Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa (LGENF) eta Europako Itsas eta Arrantza
Funtsa (EIAF). Funts horiek 2013ko abenduaren 17ko Europako Parlamentuaren eta
Kontseiluaren 1303/2013 Arautegiaren arabera koordinatzen dira. Funts horien inbestimendu
estrategia eta lehentasunak Espainiarako Elkartze Akordioan ezartzen dira funtsak
identifikatzen dituzten helburu tematiko eta inbestimendu esparruetan; hauetan, hain zuzen:
1. Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza indartzea.
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2. Informazioaren teknologien erabilera eta kalitatea hobetzea eta teknologia horien
erabilmena zabaltzea.
3. Enpresa txiki eta ertainen, nekazaritza sektorearen (LGENFaren kasuan) eta arrantza
eta akuikultura sektorearen (EIAFaren kasuan) lehiakortasuna hobetzea.
4. Karbono gutxiko ekonomia batera pasatzea sektore guztietan bultzatzea.
5. Klima aldaketara egokitzea eta arriskuen aurrezaintza eta kudeaketa bultzatzea.
6. Ingurumena babestea eta baliabideen efizientzia bultzatzea.
7. Garraio iraunkorra bultzatzea eta oinarrizko sare azpiegituretan estuguneak kentzea.
8. Enplegua sustatzea eta langileen mugigaitasuna bultzatzea.
9. Gizarteratzea sustatzea eta pobreziaren aurka borroka egitea.
10. Hezkuntzan , gaitasunen garapenean eta etengabeko ikaskuntzan inbestitzea.
11. Instituzioen ahalmena eta herri administrazioaren efizientzia hobetzea.
Elkartze Akordioan ezartzen dira administrazio hartzaile bakoitzerako esleitutakoak helburu
tematikoen arabera.
LGENFari dagokionez, 2014-2020 Landa Garapeneko Programa Nazionalaren ingurumen
ebaluazio estrategikoaren kontsulta publikoa egina dago, eta horretan uholde-arriskuak eta
uholde-arriskua kudeatzeko planen helburuak eta neurriak egoki jasotzea espero da,
askotan bat etortzen baitira Europar Batasunaren landa garapenaren lehentasunekin,
Arautegiak ezartzen dituen laguntzak eskuratu ahal izateko. Gainera, Landa Garapeneko
Plan autonomikoek horretaz jasotzen dutena kontuan hartu beharko da, neurrietako asko
autonomia erkidegoek hartu beharko baitituzte euren eskumen esparruan.
Ingurumen politikari dagokionez, aldi honetan LIFE instrumentua daukagu, bere bi
azpiprogramekin, klimaren aldeko ekintza eta ingurumena, eta, aurreko aldiari
dagokionez, proiektu integratuen albistea, Europako legediak eremu askotan, besteak
beste ur arloan, eskatzen dituen plan, programa eta estrategiak aplikatzen laguntzeko, eta
horien filosofia oso ondo dator uholde-arriskua kudeatzeko planaren garapenarekin neurri
asko baititu, esate baterako, koordinazioa eta prestakuntza, herritarren kontzientzia
areagotzeko neurriak eta arroan eta ibaibidean garatutako babes neurriak, hala nola,
basoaren leheneratze hidrologikoa, nekazaritzaren antolamendu hidrologikoak, ibaiak
leheneratzea, azpiegitura berdeak, presio hidromorfologikoak kentzea eta abar. Proiektu
horien beste ezaugarri bat, are interesgarriago bihurtzen dituena, katalizatzaile gisa jokatzen
dutela da, hots, beste dirubide publiko nahiz pribatu batzuetatik datozenak LIFEra mugitzen
dituela.
Azpiegitura berdea: Europaren kapital naturala hobetzeko (COM (2013) 249) estrategia
aplikatzetik datozen dirubideak ere nabarmendu behar dira. Batzordeak, estrategia honen
bitartez, Europar Batasunaren mailan azpiegitura berdeko proiektuei laguntza ematea du
pentsatuta, eta horretarako Europako Inbestimendu Bankuarekin lankidetzan finantzabide
bat sortuko du dirubideak izan ditzaten.
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Uholdearen ondorengo larrialdi egoerarekin lotuta, Europako Batzordeak, eskualde
politikaren esparruan, hain zuzen 2002an Europa erdialdean jasan ziren uholde larriei
erantzuteko, Europar Batasunaren Elkartasun Funtsa (EBEF) sortu zuen urte horretan,
hondamendi natural larrietan esku hartzeko eta Europan ezbeharra izan duten eskualdeei
europarren elkartasuna emateko. Elkartasun funts hau, eskaerak aurrera eginez gero, osatu
egin liteke, estatuan, apirilaren 13ko 477/2007 Errege Dekretuak aldatutako martxoaren
18ko 307/2005 Errege Dekretuak araututako larrialdi egoeran sortutako kalteei aurre egiteko
laguntza lerroarekin eta horri, kasua bada, Gobernuak lege dekretuz arautzen dituen neurri
urgenteen laguntza gehitu behar litzaioke.
Horrez gain, Herri Babeseko finantza instrumentua har liteke kontuan; honen deialdiak
Europako Batzordearen Herri Babesaren 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 dituen 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.
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11 Jarraipen programa
Neurri programak betetzea eta UAKParen zikloan zehar garatzea Uholde-Arriskuak ebaluatu
eta kudeatzeko uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretuaren 17. artikuluan jasotzen da, eta
bere eranskinaren A parteko II. atalean, 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 hartzen ditu:




Estatuaren, autonomia erkidegoaren eta demarkazioaren esparruko neurri orokorren
jarraipena.
UAPGGaren esparruko berariazko neurrien jarraipena.
Planaren berrazterketa, hurrengo zikloko lanetarako oinarri izango den guztia
jasotzeko: azken txostenean agertu beharreko jarraipen lanen emaitza, egon
litezkeen desbideratzeen azalpena, aldaketak eta abar.

11.1 Adierazleak zehaztea
Planaren helburuen lorpena ebaluatzeko, proposatutako neurriak ebaluatuko dira, eta
horretarako adierazle kuantitatibo eta kualitatiboak identifikatu dira, Planaren aurrerapenaren
berri emango duten adierazleak alegia. Hasieran pentsatutako adierazleak ondoren
aurkezten dira:
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Adierazlea

Azalpena

Unitatea

Uneko balioa
(2015)

Espero den balioa
(2021)

13.01.01 - Lurralde antolamendua eta hirigintza: uholde-arriskuko eremuetako lurzoru erabileren mugak, lurraldea urbanizatu ezinekotzat jotzeko irizpideak eta uholde-arriskuko eremuetako
etxegintzarako eraikitze irizpideak. Plangintza urbanistikoa egokitzeko aurreikusitako neurriak
Uholdeekin koordinatuta dagoen autonomia erkidegoetako araudiaren
ehunekoa

Uholde-arriskuaren irizpideak txertatu dituzten MHko
autonomia erkidego kopurua / MHaren esparruko autonomia
erkidego kopurua

%

67

100

Plan honetan zehaztutakoaren arabera berraztertutako eta/edo
eguneratutako hirigintza-plangintza kopurua

UAKParen zehaztapenetara egokitzen edo egokituta dauden
plangintza-instrumentu kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

ULTBaren 25.4 artikuluaren, Uren ekainaren 23ko 1/2006 Legearen 7.
Artikuluaren eta Kosta Arautegi Orokorraren 222 eta 227 artikuluen
arabera Administrazio Hidraulikoek eta Kosta Administrazioek emandako
hirigintza-txosten kopurua

Uholde-arriskuko eremuko erabileren baimenei buruzko
txosten kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Uholde-arriskuko eremuetan kentzeko/birkokatzeko jarduera kopurua

Administrazio eskumendunek uholde-arriskuko eremuan
jarduera edo ondasunekin egin duten birkokatze/kentze
kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Uholde-arriskuko eremuetan kentzeko/birkokatzeko aurrekontua

Administrazio eskumendunek uholde-arriskuko eremuan
jarduera edo ondasunak birkokatzeko/kentzeko
aurrekontuaren batura

M€

Ez dagokio

Ez dagokio

Administrazio eskumendunekin sinatutako protokolo, hitzarmen eta
akordio kopurua

Uholde-arriskuko eremuetan arriskua gutxitzeko eta
ibaigunea babesteko administrazio eskumendunen artean
egiten den lankidetza-hitzarmen berri kopurua

Unitatea

0

4

Uholde-arriskuko eremuetan esposizioan dauden elementuen
kalteberatasuna gutxitzeko eraikitze irizpideei buruz prestatutako gida eta
eskuliburu tekniko kopurua

Prestatu eta jendearen esku ipinitako dokumentu kopurua

Unitatea

0

1

Uholde-arriskuko eremuetan esposizioan dauden elementuen
kalteberatasuna gutxitzeko eraikitze irizpideei buruzko araudiaren
aplikazio egoera

Araudiaren administrazio izapideen aurrerapen mailari
buruzko adierazle kualitatiboa
(hasteko/prestatzen/jendaurrean/onartuta)

--

Hasteko

Onartuta

13.04.01 - Uholde-arriskua kudeatzeari buruzko ezagutza hobetzeko azterketak egitea: emarien maiztasun legeak, klima aldaketaren eragina, uholde-arriskuen eredugintza eta ebaluazioa eta abar

Uholdeei buruzko I-G+b deialdietara aurkeztutako proiektu kopurua

Interes taldean identifikatutako deialdietan aurkeztutako
proiektu kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Uholdeei buruzko I-G+b deialdietan hautatutako proiektu kopurua

Hautatutako proiektu kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio
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Adierazlea
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Unitatea

Uneko balioa
(2015)

Espero den balioa
(2021)

Uholdeen eta itsas ekaitzen handitasuna eta maiztasuna zehazteko
azterketen egoera

Egitea pentsatu den azterketen izapide egoera erakusten
duen adierazle kuantitatiboa: kontratazio fasean
(prestalanak), kontratatuta, egiten, amaituta

--

Ez dagokio

Ez dagokio

Uholde-arriskuko eremuen kartografia duen ibaibide km

Dauden kartografia ikusgailuetan uholde-arriskuko eremuen
kartografia duten ibaibide km

km

411

1000

Uholde-arriskuko eremuen kartografia duten kosta km

Dauden kartografia ikusgailuetan uholde-arriskuko eremuen
kartografia duten kosta km

km

17,72

Ez dagokio

Uholdeetan klima aldaketak duen eraginari buruzko azterlanen egoera

Klima aldaketaren eraginei buruzko sakontze azterketen
egoera

--

Hasteko

Amaituta

13.04.02 – Ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko programa
Ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko jarduera kopurua, erakunde
arduradunaren arabera

Administrazio eskumendunen programen esparruan bete den
jarduera fisiko kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Jarduera egin den ibaibide km

Jardun den ibaibide tarteen luzeren batura

km

Ez dagokio

Ez dagokio

Ibaibideak mantendu eta kontserbatzeko inbestimendua

Jarduerak egiteko erabilitako aurrekontua

M€

1,1

1,1

Jokabide Egokien Eskuliburuaren idazketa eta aplikazio egoera

Adierazle kualitatiboa: hasteko, idatzita, jendaurrean edo
aplikatuta

--

Hasteko

Aplikatuta

13.04.03 – Kostaldea mantendu eta kontserbatzeko programa
Erakunde arduradunaren mantentzeko eta kontserbatzeko jarduera
kopurua

Administrazio eskumendunen programen esparruan bete den
jarduera fisiko kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Jarduera egin den kosta km

Jardun den kosta tarteen luzeren batura

km

Ez dagokio

Ez dagokio

Kosta mantendu eta kontserbatzeko urteko inbestimendua

Jarduerak egiteko erabilitako aurrekontua

M€

Ez dagokio

Ez dagokio

Kostako birlandatze eta basoberritzeen jarduera kopurua

Kostako birlandatze eta basoberritzeen egindako jarduera
kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Hondartza edo dunetan ekarritako edo eroandako jalkinen m3

Aldian hondartza edo dunetan ekarritako eta/edo kendutako
jalkinen m3 batura

m3

Ez dagokio

Ez dagokio

Ez dagokio

Ez dagokio

14.01.01 – Arroko neurriak: basoen leheneratze hidrologikoa eta nekazaritzaren antolamendu hidrologikoak
Nekazaritzaren eta basoen leheneratze hidrologikorako proiektu kopurua

Aldian basoen leheneratze hidrologikorako egindako proiektu
kopurua guztira

Unitatea
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Adierazlea

Azalpena

Unitatea

Uneko balioa
(2015)

Espero den balioa
(2021)

Nekazaritzaren eta basoen leheneratze hidrologikorako inbestimendua

Aldian basoen leheneratze hidrologikoko proiektuetarako
erabili den urteko aurrekontua

M€

Ez dagokio

Ez dagokio

Nekazaritzaren eta basoen leheneratze hidrologikoa egin den lurzoru
azalera

Basoen leheneratze hidrologikoko jarduerak egin diren
arroaren azalera (basoberritzeak, basoen tratamenduak,
lurzorua kontserbatzeko lanak eta abar)

ha

Ez dagokio

Ez dagokio

14.01.02 - Ibaibideko eta uholde lautadako neurriak: ibaia leheneratzea, urari eusteko neurri naturalak eta ibaiertzak basoberritzekoak barne
Ibaiak leheneratzeko proiektu kopurua, erakunde arduradunaren arabera

Aldian UAPGGen esparruan hasitako ibaiak leheneratzeko
proiektu kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Urari eusteko neurri naturalak hartzen dituen ibaiak leheneratzeko
proiektu kopurua, eginda/egiten

NWRM duten horietako proiektu kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

UAPGGetan ibaiak leheneratzeko jarduerak egiten diren ibaibide km

Ibaiak leheneratzeko proiektuan sartuta dauden ibaibide
tarteen luzeren batura

km

Ez dagokio

Ez dagokio

Arrainen migraziorako egokitutako barrera kopurua

Arrainetarako pasagune erabilgarria duen edo iragangarria
izateko beheratuta dagoen (presatxoa, urtegia) barrera
kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Zeharretarako barrerak egokitu/kendu direlako konektatutako ibai km

Oztopo eraitsitik/iragankortutik ibaian gora neurtutako
hurrengo oztopora neurtutako ibai tarte konektatu guztien
luzeren batura (km); ibaiadarrak zenbatu barik, UEZaren ur
masak ez badira

km

Ez dagokio

Ez dagokio

Presioen Inbentarioan identifikatutako luzetarako defentsetan kendu
diren km

Kendutako lubeta motako (hormak edo dikeak ere bai)
luzetarako defentsa egituren luzera (km). Ibaiaren alde
bakoitzean bereizita neurtuko da

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Presioen Inbentarioan identifikatutako luzetarako defentsetan atzeratu
diren km

Atzeratutako lubeta motako (hormak edo dikeak ere bai)
luzetarako defentsa egituren luzera (km). Ibaiaren alde
bakoitzean bereizita neurtuko da

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Antzinako ibaibideen trazatu berreskuratuen km

Egin diren ekintzei esker berriro funtzionalak diren antzinako
ibaibideen, beso itsuen, meandro deskonektatuen eta
bestelakoen km

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Berreskuratutako ibai-ohe km

Ibai ohetik betegarri artifizialak kendu diren edo arrabalekuak
berreskuratu diren ibaiaren luzera (km)

km

Ez dagokio

Ez dagokio

Ibaien leheneratzea egiten den ibai tipologiako ur masen luzera

Ibaien leheneratze proiektuak sartzen diren ur masen luzeren
batura

km

Ez dagokio

Ez dagokio

UAPGGetan ibaiak leheneratzeko sinatutako hitzarmen/akordio kopurua

Ibaiak leheneratzeko Administrazioen/Erakundeen/Elkarteen
arteko lankidetzarako instrumentu kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Ibaiak leheneratzeko inbestimendua

Aldian ibaiak leheneratzeko jardueretan egin den urteko
inbestimendua

M€

Ez dagokio

Ez dagokio
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Adierazlea

Azalpena

Unitatea

Uneko balioa
(2015)

Espero den balioa
(2021)

14.01.03 – Kostaldea eta itsasertza leheneratzeko neurriak
Kostaldea leheneratzeko proiektu kopurua

Aldian hasitako kostaldea leheneratzeko proiektu kopurua
guztira

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

UAPGGetan kostaldea leheneratzeko sinatutako hitzarmen/akordio
kopurua

Kostaldea leheneratzeko
Administrazioen/Erakundeen/Elkarteen arteko lankidetzarako
instrumentu kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

UAPGGetan kostaldea leheneratzeko urteko inbestimendua

Aldian kostaldea leheneratzeko proiektuetarako erabili den
urteko aurrekontua

M€

Ez dagokio

Ez dagokio

Kostaldea birlandatu eta basoberritzeko jarduera kopurua

Aldian egindako jarduera kopurua guztira

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

%

14

25

14.02.01 - Erregimen hidrologikoan eragin garrantzitsua duten urtegien ustiapena kudeatzeko arauak
Ustiapen arauak onartuta dituzten emakiden presa handien ehunekoa

Ustiapen arauak onartuta dituzten Demarkazioko emakiden
presa handien kopurua/Demarkazioko emakiden presa
handien kopurua guztira

14.03.01 - Azpiegitura linealak hobeto drainatzea: errepideak, burdinbideak

Zeharretarako drainatzearen araudia eguneratzearen egoera

Lurrazala drainatzeko 5.2-IC jarraibidearen egokitzapen
egoeraren adierazle kualitatiboa: idazten, jendaurrean edo
aplikatuta

--

Idazten

Aplikatuta

Zeharretarako drainatzea hobetzeko obra kopurua, eginda/egiten

Arriskugarritasun eta arrisku kartografian identifikatutako
puntu gatazkatsuetan hobeto drainatzeko proiektuetan aldian
hasitakoen kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Zeharretarako drainatzea hobetzeko obretan guztira inbestitu dena,
administrazio eskumendun bakoitzaren arabera

Arriskugarritasun eta arrisku kartografian identifikatutako
puntu gatazkatsuetan hobeto drainatzeko proiektuen
aurrekontua

M€

Ez dagokio

Ez dagokio

14.03.02 - Ibaibideetan, kostako uretan eta uholdeak jasateko joera duten guneetan esku hartze fisikoa dakarten neurri estrukturalak (bideratzeak, lubetak, dikeak eta abar)
Uholde-Arriskuaren Kudeaketa Planean sartutako bideratze berrien km
(egiten edo eginda)

Bideratzeen luzera

km

Ez dagokio

Ez dagokio

Uholde-Arriskua Kudeatzeko Planean sartutako lubeta edo dike berrien
km (egiten edo eginda)

Ibaiaren alde bietan bereizita neurtuko diren lubeten/dikeen
luzera

km

Ez dagokio

Ez dagokio

Aurreikusitako obretarako erabiltzen den inbestimendua

Luzetarako defentsa obrak eraikitzeko erabiltzen den
inbestimendua (proiektuan, egiten, desjabetzen,
kontserbatzen…)

M€

98

295

14.04.01 - Gehienetan hirigunean, baina ez soilik, lurrazaleko uren uholdeak gutxitzeko esku hartze fisikoa dakarten neurriak, hala nola drainatze artifizialaren ahalmen hobekuntza edo drainatze
iraunkorreko sistemak (SuDS)
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Adierazlea

Azalpena

Unitatea

Uneko balioa
(2015)

Espero den balioa
(2021)

UAPGGak dauzkaten udalerrietan Administrazio eskumendunek bultzatu
dituzten jokabide onen gidaliburu edo xedapen arautzaile kopurua

UAPGGak dauzkaten udalerrietan Administrazio
eskumendunek bultzatu dituzten jokabide onen gidaliburu
edo xedapen arautzaile kopurua

Unitatea

0

1

SuDS sistemak ezarrita dauden hirigune kopuruaren bilakaera, UAPGGei
eta uholde-arriskuari lotuta

SuDS sistemaren bat daukaten UAPGGetan sartuta dagoen
hirigune kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

15.01.01 - Alerta meteorologikoko sistemak ezarri edo hobetzeko neurriak, itsas ekaitzak neurtzeko eta iragartzeko sistemak barne
Behaketa eta iragarpen meteorologikoko sistemen eguneratze eta
hobetze egoera

Aurreikusitako hobekuntzen aplikazio maila erakusten duen
adierazle kualitatiboa: hasita/egiten/osatuta

--

Ez dagokio

Ez dagokio

Ondorio hidrologiko kaltegarriak izan ditzaketen abisu meteorologikoen
protokoloa zenbat bider aktibatu den

Aldian protokoloa zenbat bider aktibatzen den

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Alerta hidrologikoko sistemekiko koordinazio egoera

Agente eta sistema bakoitzaren lotura maila erakusten duen
adierazle kualitatiboa

--

Egiten

Hobetuta

15.01.02 - Neurtzeko sistemak eta alerta hidrologikokoak ezarri edo hobetzeko neurriak
Eskura dauden neurtzeko eta kontrolatzeko puntu kopurua

Neurtzeko eta kontrolatzeko puntuetatik zenbat dauden
operatzen eta funtzional

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Sarea integratzeko, ustiatzeko eta mantentzeko urteko inbestimendua

Aldian integratzeko lanetara eta sarea mantentzera
bideratutako urteko aurrekontua

M€

2,6

2,6

Alerta Hidrologikoko Alertaren aktibazio kopurua

Aldian protokoloa zenbat bider aktibatzen den

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

15.02.01 - Herri Babeseko Planekin koordinatuta uholdeen larrialdiei erantzuteko plangintza instituzionala ezarri edo hobetzeko neurriak
UAKParen edukiaren arabera eguneratuta dauden Herri Babeseko Plan
kopurua

UAKParen arabera eguneratuta dauden Demarkazioaren
esparruko Herri Babeseko Plan kopurua

Unitatea

1

3

Prestatutako tokiko ekintza-plan kopurua

Demarkazioaren esparruan prestatutako tokiko ekintza-plan
kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

0

3

15.02.02 - Jarduteko eta informazioa komunikatzeko protokoloak ezarri edo hobetzeko neurriak
Komunikazio protokoloan inplikatutako erakunde kopurua

Komunikazio protokoloan zenbat erakunde dauden
inplikatuta

Unitatea

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
Uholdeen arriskuaz jendea kontzientziatzen inplikatutako administrazio
eta gizarte-eragile guztien prestakuntza kanpaina eta jardunaldi kopurua

Identifikatutako eragileek Demarkazioaren esparruan
egindako jardunaldi kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio
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Adierazlea

Azalpena

Unitatea

Uneko balioa
(2015)

Espero den balioa
(2021)

16.01.01 - Eragindako azpiegiturak konpontzeko larrialdiko lanak, oinarrizko osasun eta ingurumen azpiegiturak barne
“Uholde larritzat” jotako zenbat gertaldi egon diren

Aldian kalte larriak edo oso larriak eragin dituen gertaera
kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Zenbat larrialdi ekintza egin diren

Aldian hasitako larrialdiko obra kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Emandako laguntzen aurrekontua (Herri Babeseko eta Larrialdietako
Zuzendaritza Nagusia)

477/2007 EDak aldatutako 307/2005 EDaren esparruko
urteko laguntza aurrekontua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Larrialdiko ekintzetan inbestitutako urteko aurrekontua

Egindako jardueretan inbestitutako aurrekontua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Laguntza eskaera kopurua (Herri Babeseko eta Larrialdietako Zuz. Nagusia)

477/2007 EDak aldatutako 307/2005 EDaren esparruko
laguntza-eskaera kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

16.01.02 - Herri Babeseko Planak: osasunari laguntzeko ekintzak, finantza laguntza, lege laguntza barne, eta eraginpeko biztanleriari aldi baterako beste bizileku bat ematea
Uholdeetarako Herri Babeseko planei jarraituaz egin den biztanleen
birkokatze kopurua

Uholde baten ondoren aldi baterako bizitegi bat eman behar
izan zaion pertsona kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Aldian gertatutako uholdeek eragindako pertsona kopurua

Gertaerak zuzenean eragin diola zenbatetsitako pertsona
kopurua

Unitatea

Ez dagokio

Ez dagokio

Aldian gertatutako uholdeetan izandako kalteak

Uholdeek eragindako kalteen balioespena guztira

M€

Ez dagokio

Ez dagokio

16.03.01 - Pertsona eta ondasunen uholde aseguruen sustapena, nekazaritza aseguruena barne
Ohiz kanpoko arriskuetan aseguratutako kapitalen bilakaera

MHaren esparruan aseguratutako kapitalaren zenbatekoa

Milioi €

251.963

267.464

Asegurudunen asebetetasun mailaren bilakaera

Uholde gertaldi bakoitzerako asegurudunen asebetetasun
mailari buruzko inkesten emaitzak. Urteko balioa
kalkulatzeko, urtean jazotako gertaera bakoitzari esleitutako
balioen batez bestekoa aterako da

De 0 a 10

8,00-8,57

8,00-8,57

Uholdeetan urtean ordaindutako ezbehar tasaren bilakaera

Uholdeek eragindako galeren kalte-ordainak

Milioi €

Ez dagokio

Ez dagokio

Nekazaritza aseguruen poliza berrien kopuruaren bilakaera

Demarkazio Hidrografikoan dauden probintzietan sinatutako
poliza kopurua

Unitatea

--

Ez dagokio

ENESAk nekazari eta abeltzainei nekazaritza aseguruak sinatzeko
emandako diru-laguntzen urteko zenbatekoa

ENESAk ordaindutako diru-laguntzen zenbatekoa

Milioi €

199,18

Ez dagokio

Uholdeetan urtean ordaindutako ezbehar tasaren bilakaera

Uholdeek nekazariei/abeltzainei eragindako galeren kalteordainak

Milioi €

Ez dagokio

Ez dagokio

0

Ez dagokio

16.03.02 - Uholde gertaerak kudeatzetik ikasitakoen ebaluazioa, azterketa eta diagnostikoa
Egindako ebaluazio-txosten kopurua

Lantaldean ezarritako metodologiaren arabera uholde
bakoitzari buruz egindako ebaluazio-txosten kopurua

Unitatea
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Unitatea

Uneko balioa
(2015)

Espero den balioa
(2021)

Ikasitakoen zabalkundea egiteko egin den jardunaldi tekniko kopurua

Emaitzak eta ikasitakoak elkarri jakinarazteko egiten den
jardunaldi tekniko kopurua

Unitatea

0

3

30. taula.- UAKParen jarraipen adierazleak

195

Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

11.2 Planaren aplikazioari jarraipena egiteko metodologia
Planaren jarraipen jarduerak garatzeko, mailak ezartzen dira. Alde batetik, estatu mailako
neurrien jarraipena eta jarraipenaren koordinazio orokorra Uholde Zuzentarauaren aplikazioa
koordinatzeko Espainiako lantaldearen barruan garatuko dira. Bestetik, autonomia erkidego
mailan, demarkazio mailan edo UAPGG mailan garatzen direnean, neurri horiek jarraipena
izango dute Agintari Eskumendunen Batzordearen esparruan, Demarkazioko erkidego
arteko arroetan, edo Ur Agentziaren Erabiltzaile Batzarrean, Euskadiren barruko 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 Ur Agentziaren 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.
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