
LARRIALDI PLANA, URUMEA IBAIAK GAINEZ 
EGITEAN SORTZEN DITUEN UHOLDEETARAKOA 

 
 
Planerako sarrera moduan, jasota daude Gipuzkoako Aldundiko Obra Hidraulikoetako 
Zuzendaritza Nagusiak uholdeen gainean eginiko azterlanak, 10, 100 eta 500 urteko itzulera 
aldietarako uholde arriskuko guneak ere adierazita. Gainera, 2011ko azaroan izandako azken 
uholdeek eragindakoen gaineko datuak ere jasotzen ditu, batez ere lortutako mailei eta euri 
kantitateari buruzkoak. 
 
Planaren beraren edukira sartuta, gainez egiteari aurpegi emateko erantzuna aurrez 
antolatzea nabarmentzen du batez ere, ondoko hauek jasota: 
 
- Antolakuntza Hierarkiak ondokoak hartzen ditu: 
• Plan Zuzendaritza alkatearen ardura da. Besteak beste, alkateak larrialdirako zuzendari 
tekniko bat izenda dezake, baita ere baliabide pribatuak abiarazi, herritarrentzako informazioa 
koordinatu eta maila handiagoko plan bat indarrean jartzeko eskatu, larrialdiak tokiko 
planifikazio esparrua gaindituz gero edo udalarenak ez diren ohiz kanpoko baliabideak behar 
izanez gero.  
• Jarraipenerako Mahai Teknikoa, planaren zuzendariari erantzunak eta aholku emateko 
organoa, kide dituela gertatzen den larrialdian eskudun diren udal teknikariak, larrialdietako 
teknikariak eta beharrezko jotzen dituzten bestelakoak, adibidez, eragindako aldeetako auzotarren 
ordezkariak.  
• Informazio Kabinetea. Organo honen ardura dira plana aditzera ematea, herritarrak 
jakitun jartzea eta hedabideen aurrean bozeramale bakarra izatea. 
• Koordinazio Zentroa. Horri dagokio eragindako aldean gauzatu beharreko ekintza 
operatiboak koordinatzea. Hartarako, Txomin eta Martutene auzoetako Aginte Postu 
Aurreratuekin jardungo du, alde bakoitzean parte hartzen duten ekintza taldeen arduradunek 
osatzen baitituzte. 
 
- Antolakuntza Funtzionalak honako ekintza talde hauek ditu osagaitzat:  
• Alarma eta Komunikazio Taldea. Talde honen ardura izango da, bateko, plana osatzen 
duten talde eta mekanismo guztiak alertan eta ekiteko moduan jartzea, oinarri hartuta iragarpena 
(Eguraldi gaiztoaren gaztiguak) edo antzemandako egoera (Ereñozuko eta Martuteneko mailak, 
plubiometria erregistroak), besteko, alerta eta alarma deiak egitea biztanleei egungo SMS sistema 
bidez eta etorkizunean soinu sirenen eta abisu balizen bidez, aurrez zehazturiko alerta eta alarma 
mailak oinarri.  
Prentsa Kabineteak eta Prebentzio eta Sute Zerbitzuak eratzen dute. 
 
 
• Gizarte Ekintzako Taldea. Hari dagokio uholdearen ondorioz sortutako konfinamendu, 
urruntze edo ebakuazio egoerek eragindako pertsonen eta kolektiboen babesgabetasun egoerak 
artatzea; kaltedunak taldekatu, sailkatu, garraiatu, artatu eta aterpetzeko lanak eginda. Gizarte 
Ongizateko Alorrak gobernatuta, laguntzaile izango ditu hainbat erakunde (DYA, Gurutze Gorria 
eta abar) eta beste udal alorretako funtzionarioak. Mahai Teknikoaren bitartez eragindako 



garraio prozedurak (taxiak, mikrobus sozialak eta Dbus autobusak) indarrean jarriko dira, baita 
aldi baterako aterpe moduan egokituko ere kirol guneak (Gaska kiroldegia eta Bidebieta, 
larrialdietan berehala erantzuteko Gurutze Gorriaren taldeekin elkarlanean) eta gune berezietako 
plazak.  
• Suhiltzaileen Esku-hartze, Salbamendu eta Erreskate Taldea zuzenean arduratuko da 
erreskate eta salbamendu ekintzez, eta, prebentzioaren alorrean, ebakuazio eta urruntze lanez, 
laguntzaile dituela Gurutze Gorria, DYA eta Ertzaintza.  
• Osasun Taldea. Hala behar duten herritar kaltedunei osasun arreta emango die, tokian 
bertan, baita garraiatuko ere osasun arreta aurreratua behar dutenak. DYA eta Gurutze Gorria 
erakundeek nahiz Osakidetzako Larrialdi sareko anbulantziek osatuko dute, azkenaren 
tutoretzapean. Talde horren eskumen izango dira kalte hartutako aldeak desinfektatzea eta osasun 
aldetik kontrolatzea, Osasun Publikoaren Zerbitzuaren bitartez.  
• Euskarri Logistiko eta Aholkularitza taldeak. Uholdearen ondoren esku hartuko duen 
ekintza talde honek helburu izango du eragindako aldeak berreskuratzea. Hartarako, ondoko 
lanak beteko ditu: azpiegiturak eta eraikinak ikuskatzea, bideak txukundu eta erabilgarri jartzea, 
ura hustu eta lehentasunezko azpiegiturak (transformazio guneak, ponpa tegiak eta abar) 
berreskuratzea. Hartarako, udal zerbitzuetako teknikarien laguntza nahiz Suhiltzaile, Saneamendu 
eta beste zerbitzu batzuen gauza baliabideak izango ditu. Horrekin batera, kaltedunei aseguru, 
ikuskaritza, laguntza eta bestelakoei buruzko aholkuak emateko bulegoak eratuko dira, baita 
txukuntze eta birgaitze lanetan laguntzeko Herritarren Lankidetzako Bulegoa ere. 
 
Adierazi beharrekoa da esku hartzeko talde batek eragindako aldean diharduen bitartean, 
jakinaren gainean egoteko mahai teknikoa eratuta egongo da aipatu eginkizunetarako organo 
aholkulari eta koordinatzaile moduan, eta lokarria izango da Iberdrola, Añarbe, SOS Deiak eta 
kanpoko beste eragileei dagokienez.  
 
 



 
 
 
 
Eranskin moduan, planak aholku eta gomendio sail bat du, eta horiek aditzera emango dituzte 
Urumea ibaiko ibilgutik 50, 100, 150 eta 200 metrora diren eragin aldeen zerrendan jasotako atari 
guztietan.  
 


