
EGITEN EDO LIZITATZEN

Lana Urtea Enpresa Xedea Zenbatekoa
Gauzatze 

epea
Egoera Esteka

Mundakako itsasadarreko ezkerraldeko 

kolektore nagusia eraikitzeko proiektua, 

Gernika-Busturia tartea

2017
UTE ACCIONA AGUAS /LEANDRO 

GOMEZ/LOROÑO

Lan-hitzarmenak aurreikusten dituen lanon artean honakoak 

daude: Mundakako itsasadarreko ezkerreko ertzeko kolektore 

nagusiaren atal desberdinak eraikitzea. Zehazki, Gernika-Lumo 

eta Busturia arteko tartea (Murueta auzoko hondakin-URAk 

biltzeko bigarren mailako kolektore eta hodi biltzaile batzuk 

barne), Muxika Gernika tartea eta Sukarrietatik Lamiarango 

HuArainoko tartean ponpaketarako azpiegitURA egitea barne.

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

ukarrieta/u81-000351/eu/

Aguraingo HAE berriaren eraikitze-proiektua, 

lanak egikaritzea eta abian jartzeko probak
2018 UTE AQUAMBIENTE-BYCAM

Proiektu honen xedea da Aguraingo (Araba).  Hondakin-Uren 

Araztegia zehaztu eta baloratzea.
6.352.293,17 € 28 hilabete Egiten

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

000351/eu/contenidos/informacion/2018_obra_agurain/

eu_def/index.shtml

Donostiako Martutene auzoa Urumea 

ibaiaren uholdeetatik babesteko proiektua 

(2. fasea)

2017 UTE CAMPEZO/IZA

Donostiako Martutene auzoa urumea ibaiaren uholdeetatik 

babesteko proiektuaren 2. Fase honek helburu du Martuteneko 

auzoa hasi diren bideratze lanekin jarraitzea, Martuteneko zubi 

berritik ibaian behera

Egiten

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

ako-martutene-auzoa-urumea-ibaiaren-uholdeetatik-

babesteko-proiektua/u81-000351/eu/

Nerbioi-Ibaizabal ibaia bideratzeko 

proiektua, 3. fasea: Bengoetxe-Plazakoetxe 

tartea (Bizkaia)

2018 UTE VIUDA DE SAINZ /TECIMASA

Bideratzen lan honen bitartez Nerbioi eta Ibaizabal ibaien funtzio 

hidraulikoa eta hustukera ahalmena hobetu nahi dira, modu 

errepikakorrean aldian-aldian uholdeak pairatu dituen eremu 

batean. Lan hau Nerbioi-Ibaizabalen bideratzen lanen 3. Fasea da, 

Bengoetxeko presa txikitik Torrezabaleko zubiraino ibaian behera.

Proiektua 

prest

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

000351/eu/contenidos/informacion/obras_ibaizabal/eu_

def/index.shtml

Laudioko hirigunea Nerbioi ibaiaren 

uholdeetatik babesteko proiektua  (Araba / 

Álava)

2016 /

El objeto del presente proyecto es dotar de suficiente capacidad 

hidraulica a la seccion del rio Nervion para contener la avenida de 

100 años de periodo de retorno. La solucion definida actua sobre 

una longitud de rio de 1338 metros, entre la calle Baias y la calle 

Caminos Viejos aproximadamente.

Proiektua 

prest

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

acion-publica-proyecto-de-defensa-contra-inundaciones-

del-rio-nervion-a-su-paso-por-el-casco-urbano-del-

municipio-de-llodio-araba-alava/u81-000351/es/

Hegoaldeko ibaien hitzarmena: Gasteizko 

udal-barrutian Batan eta Zapardiel ibaien 

uholdeen kontrako defentsa egiteko 

proiektua

2010 /

2009ko abenduaren 17an sinatutako hitzarmenak "Eskibel, 

Torrogiko, Mariturri, Ali, Batan, Zapardiel, Olarizu eta Errekaleor 

ibaien hobekuntza hidrologiko eta hidraulikorako plana" delakoan 

jasotako proiektuak eta obrak egiteko eta finantzatzeko 

baldintzak zehaztu zituen.

Proiektua 

prest

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

000351/eu/contenidos/informacion/2020_obra_batan_z

apardiel/eu_def/index.shtml

Adunako ibarrean Oria ibaiaren ingurumen-

egokitzapena eta egokitzapen hidraulikoa 

egiteko proiektua

2018 /

Proiektuaren xedea da Adunako ibarrean zenbait jarduketa 

definitzea, Oria ibaiaren ingurumen-hobekuntza eta hobekuntza 

hidraulikoa lortzeko proiektuaren helburu den tartean. Horrela, 

T=100 urteko emarientzako dagoen uholde-arriskua murriztea 

lortzen da eremu horretan.

Proiektua 

prest

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

000351/eu/contenidos/informacion/2018_obra_aduna/e

u_def/index.shtml

Vitoria-Gasteizko udalerrian Forondako 

aireportua Zalla ibaiaren uholdeetatik 

babesteko Proiektua.

2016 /

Proiektu honek xede du lur-muino bat egitea Forondako 

aireportua Zaia ibaiaren 100 eta 500 urteko errepikatze-

denborako URAldietatik babesteko. Horrela aireportuko 

eremuaren segurtasuna bermatuko da, gaur egun oso babes gutxi 

baitauka uholdeen aurrean.

Proiektua 

prest

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

zio-publikoa-vitoria-gasteizko-forondako-aireportua-zaia-

ibaiaren-uholdeetatik-babesteko-proiektua/u81-

000351/eu/

URAREN LANAK
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Lana Urtea Enpresa Xedea Zenbatekoa
Gauzatze 

epea
Egoera Esteka

Mallabia udalerriko saneamenduaren 

proiektua 
2019 GAIMAZ

Proiektuaren xedea da Mallabia udalerriko beharrezko 

saneamendu-lanak egitea, Mallabia udalerriko hondakin-urak 

Apraizeko EDAReraino eramatea errazteko. Aurrez ikusitako 

jarduerek jasotzen dute orain dagoen EDARaren ondoan ponpatze-

estazio berri bat, sare orokorrera bulkada eta hirigune guztia 

jasotzeko beharrezko kolektoreko adarrak.

Egiten

http://www.uragentzia.euskadi.eus/informazio-publikoa-

mallabiako-udalerriaren-saneamenduaren-proiektua/u81-

00014/eu/ 

Urumea ibaiaren uholdeen aurkako 

proiektua Akarregi-Ergobia tartean
2018 /

Proiektu honen xedea da Ibaiondotik (Akarregiko meandrotik 

ibaian gora) Ergobiako zubira doan tartean Urumea ibaiaren 

uholdeetatik babesteko obrak egikaritzea. Lanok Ergobiako 

zubiaren ahalmen hidraulikoa hobetzera datoz, azpiegitura 

honetatik ibaian gora zein behera plataforma bat sortuz 

uholdeetako urak ezker ertzera bideratzeko zubiaren hirugarren 

begira. Plataforma hau ibaian behera 210 metrora handituko da.

Proiektua 

prest

http://www.uragentzia.euskadi.eus/urumea-ibaiaren-

uholdeen-aurkako-proiektua-akarregi-ergobia-

tartean/u81-0003771/eu/

Altzarrateko zubia eraikitzeko proiektua 

Laudion (araba)
2021 /

Proiektu honen xedea da Laudioko (Araba) Altzarrateko zubia 

egiteko beharrezkoak diren obrak zehaztea, eraikuntza-mailan.
Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.eus/webura00-

contents/eu/contenidos/informacion/2021_obra_altzarr

ate/eu_def/index.shtml

Ajangiz-eko hondakin-uren ponpatze 

estazioa eta hodibiltzaileak eraikitzeko 

proiektua

2021 /

Proiektuaren xedea da Ajangizko ponpaketa-estazioa, udalerriko 

industria- eta hiri-isuriak biltzen dituzten kolektoreak eta 

Gernikako saneamendu-sarerainoko bultzada-hodia zehaztea, 

eraikuntza-proiektuaren mailan.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.eus/ajangiz-eko-

hondakin-uren-ponpatze-estazioa-eta-hodibiltzaileak-

eraikitzeko-proiektua/webura00-contents/eu/

Usurbilgo Aginaga auzoaren 

saneamenduaren proiektu berritua
2021 /

Egungo saneamendu-sarearen funtzionamendua eta, batez ere, 

haren izaera unitarioa kontuan hartuta, planteatutako irtenbidea 

da egungo sareak ahalik eta gehien bereiztea, kolektore 

orokorrean sartu aurretik. Horrela, proiektu honetan bigarren 

mailako kolektoreak planteatzen dira Txiñorta Izagirre-1, Izagirre-

2, Oroitzapena eta Mayozen. Ez dira bereizgarriak, baina 

nabarmen murrizten dute kolektore orokorrerako euri-uraren 

ekarpena.

Egiten

https://www.uragentzia.euskadi.eus/usurbilgo-aginaga-

auzoaren-saneamenduaren-proiektu-berritua/webura00-

contents/eu/

Abadiñoko Trañapadura industrialdera 

sartzeko zubiaren egokitze-lanen proiektua.
2022 /

N-634 errepidetik Abadiñoko (Bizkaia) Trañapadura industrialdera 

sartzeko zubia eraikitzeko obrak. Zubi berriak sekzio nahikorik ez 

duen zubi bat ordezten du, 20,20 m-ko argia izango du, eta 

bateragarria izango da Sarria ibaiari, hura egokitzen denean, 

emango zaion ibilgu-zabalerarekin, inguruan uholde-arriskua 

murrizteko, haren sekzioa zabalduz.

Lizitazioan

https://www.uragentzia.euskadi.eus/abadinoko-

tranapadura-industrialdera-sartzeko-zubiaren-egokitze-

lanen-proiektua/webura00-contents/eu/

Laudioko San Juan errekastoaren egokitze 

hidraulikoa eta eremuko ingurumena 

hobetzeko proiektua (Araba(

2022 /

Proiektuaren helburua jarduketa global bat diseinatzea da, San 

Juan errekaren funtzio hidraulikoa eta husteko ahalmena 

hobetzeko eta uholdeek eragindako kalteak saihesteko.

Lizitazioan

https://www.uragentzia.euskadi.eus/laudioko-san-juan-

errekastoaren-egokitze-hidraulikoa-eta-eremuko-

ingurumena-hobetzeko-proiektua/webura00-

contents/eu/

Donostian Anoeta guneko saneamendua, 1. 

Fasea
2022 /

Proiektu horretan aurreikusitako guztien artean, lehenengo 

jarduketa gisa, Donostiako Anoeta aldeko saneamenduaren 

proiektu eguneratua gauzatzen hasiko da, 1. fasea. Proiektu 

honetan Loiolako Anoeta-HUAren azken zatia egitea aurreikusten 

da. Hormigoi armatuzko eta 1600mm-ko diametroko kolektore 

baten tinkatze bat egitean datza lana, barnean saneamenduko 

kolektore nagusia izango duena, PRFVkoa eta 600mm-ko 

diametrokoa. Kolektore hori Anoetako kirol-eremuko putzu 

batean hasiko da, eta Loiolako hondakin-uren araztegiko 

instalazioetako iritsiera-obraren eraikinaren aurreputzuan 

amaituko da.

Lizitazioan

https://www.uragentzia.euskadi.eus/donostian-anoeta-

guneko-saneamendu-proiektua-1-fasea/webura00-

contents/eu/
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