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ATARIKO TITULUA: XEDAPEN OROKORRAK 

 

1. ARTIKULUA.  HELBURUA 

 
Lurralde Plan Partziala Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren lurralde egitura eta 

eredua zehazten dituen lurralde antolakuntzarako erreminta da. Horri egokitu beharko 

zaizkio Udal Hirigintzako Planak zein Arauak eta baita Sektorekako Lurralde Planak eta 

Bilbo Metropolitarrean eragina duten gainerako ekintzak ere. 

2. ARTIKULUA.  OINARRIZKO ARAUAK 

 
1.-  Lurralde Plan Partzial hau indarrean dagoen Euskal Autonomia Erkidegoko 

Lurraldea Antolatzeko maiatzaren 31ko 4/1990 Legearen 11. eta hurrengo ar-

tikuluetan ezarritakoaren babesean egin da. 

2.-  Halaber, Eusko Jaurlaritzako Batzordeak otsailaren 11n 28/1997 Dekretuaren 

bidez onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko Jarraibi-

deetan xedatutakoa garatzeko eta ezartzeko egin da. 

 

3. ARTIKULUA.  APLIKAZIO-EREMUA 

 
1.-  Lurralde Plan Partzial honen aplikazioaren lurralde eremuak Bilbo 

Metropolitarreko Eremu Funtzional oso-osoa hartzen du, hau da, Lurraldea 

Antolatzeko Jarraibideek mugatzen dutena eta I.1 «Planaren Eremua» 

planoan gra?atuta agertzen dena. 
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2.-  Eusko Jaurlaritzako Batzordeak otsailaren 11n 28/1997 Dekretuaren bidez 

onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko Jarraibideen 

20. kapituluko 4.2.3. artikuluaren arabera, Bilbo Metropolitarreko Eremu 

Funtzionalak Arauotako I. eranskineko Udalerriak hartzen ditu barne. 

4. ARTIKULUA.  INDARRALDIKO BALDINTZAK 

 
1.-  Lurralde Plan Partzialaren indarraldia mugagabea izango da, sasoiko 

programazioari edo aldian aldiko aldaketei zein berrikuspenei, aurreikusitakoak 

nahiz ez, kalterik egin gabe. 

2.- Derrigor sartu behar den eta lau urteko aldietan banatuta dagoen Betearazte 

Programari kalterik egin gabe, Plan Partzial honetan sartutako aurreikuspenak 

hamasei urterako egin dira. Eta denbora tarte hori, bestalde, zortzi urteko bi 

alditan banatu da. 

3.-  Lurralde Plan Partzial honetako erabakietako bat edo beste baliogabetu, 

ezabatu nahiz aldatuko balitz ere, horrek ez du eraginik izango gainontzekoen 

baliotasunean, horietakoren bat baliogabetutakoekin duen lotura edo 

menpekotasuna dela-eta ezartzerik ez leudekeenak salbu. 

5. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALEKO AURREIKUSPENEN 
JARRAIPENA 

1.-  Lurralde Plan Partzialeko aurreikuspenak eta erabakiak betetzen diren ala ez 

egiaztatzeko Memoria egingo da lau urterik behin. 
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2.-  Memoria Bizkaiko Foru Aldundian Lurraldearen Antolaketari dagokion sailak 

egingo du, eta, behar balu, Eusko Jaurlaritzako Sail berberaren laguntza ja-

soko luke. 

3.-  Aipatutako Memoria horretan erabakiak zein neurriraino bete diren azalduko da 

eta, hala balegokio, aurkituko liratekeen akatsak konpontzeko edo aldatzeko 

proposamenak ere azalduko dira. 

4.-  Memoria egin ostean, Lurraldearen Antolaketarako Batzordeari igorriko zaio, 

jakinaren gainean egon dadin. 

6. ARTIKULUA.  ETETEA 

Lurralde Plan Partziala eten egin ahal izango da indarraldian bertan Euskal Autonomia 

Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko 4/1990 Legearen 3. artikuluan ezarritakoaren arabera. 

7. ARTIKULUA.  ALDAKETA ETA BERRIKUSPENA 

1.-  Lurralde Plan Partziala aldatu eta berrikusi egin daiteke. 

2.-  Berrikuspentzat Lurralde Plan Partzialaren aldaketa globala ulertzen da. Eragile 

hauen bidez: 

a) Lurraldearen egiturari edo lurralde ereduari dagokionez beste irizpide 

batzuk hartzea.  

b) Lurralde egitura edo eredu horretan eragina duten ustekabeko jazoerak 

gertatzea.  

c) Gaitasuna agortzea. 
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Berrikuspenak Lurralde Plan Partziala goitik behera aldatzea ekar dezake. 

Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena planeamendu tresna hori ezarri eta 

onartu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko 4/1990 

Legearen 13. artikuluan ezarritakoaren arabera egingo da. 

Dena dela, Lurralde Plan Partzialaren berrikuspena planaren beraren hamasei 

urteko indarraldia banatzen duten zortzi urteko aldietako lehena iragan ostean 

ezarriko da. 

3.-  Aldaketatzat ulertuko dira berrikuspena eragiten ez duten Lurralde Plan 

Partzialaren aldian aldiko gainerako aldaketa guztiak. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolaketarako 4/1990 Legearen 

14. artikuluaren arabera, lege testu beraren 10.10 artikuluaren bidalketaz, Lu-

rralde Plan Partzialaren Aldaketa Eusko Jaurlaritzak horretarako ezarritako 

prozeduraren bidez egingo da. 

Lurralde Plan Partziala abenduaren 9ko 206/2003 Dekretuan (EHAA, 185. zk.) 

ezarritako prozeduraren bitartez aldatuko da. 

8. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALA OSATZEN DUTEN AGIRIAK 
ETA HORIEN ARAUZKO IRISMENA 

1.-  Lurralde Plan Partzial honetako zehaztapena agiri hauetan ?nkatu dira: 

a) Informazio ikerketak eta planoak biltzen dituzten agiri tematikoak 

b) Azalpen Memoria 

c) Ekonomi eta Finantza Ikerketa 

d) Betearazte Programa, zortzi urteko aldietan banatuta 
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e) Antolaketarako planoak eta arauak 

2.- Oro har, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialaren arau-edukia bertako 

agiri guztietan bildutako zehaztapenetan dago. 

Alta, «Antolaketarako Planoak eta Arauak» agirian jasotako zehaztapenak 

dira, hain zuzen, arau izaera dutenak eta lotesle direnak. 

Gainerako agiriak, oro har, informazioa eta argibideak emateko dira eta, 

horregatik, horien eta aurrean adierazi ditugunen artean kontraesanik balego, 

lehenespena besteek izango lukete. 

 

 

 

9. ARTIKULUA.  INTERPRETAZIOA 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen arauak idatzita dauden legez, hitzez hitz, eta 

testuinguruaren arabera interpretatuko dira, eta Memorian jasotako helburuak 

eta xedeak kontuan hartuta. 

2.-   Arau gra?koen eta idatzitakoaren artean kontraesanen bat badago, idatzitako 

agiria nagusituko da. 

3.-   Agiri gra?koen artean desadostasunen bat egonez gero, xehetasun edo eskala 

handienekoa nagusituko zaio txikienekoari. Hala ere, Antolaketarako Planoak 

gainerako guztiei nagusituko zaizkie. 
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4.-   Nolanahi ere, eta Eusko Jaurlaritzaren azaroaren 2ko 397/1999 Dekretuaren 

2.1.0. artikuluan ezarritakoaren arabera, Lurralde Plan Partzialeko erabakiak 

interpretatzeko eskumena Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea 

Antolatzeko Batzordeak dauka. 
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I. TITULUA: LURRALDE EREDUAREN DEFINIZIOA 

 

10. ARTIKULUA.  BILBO METROPOLITARREKO EREMU FUNTZIONALAREN 
LURRALDE EREDUA 

1.-  Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialak eremu 

horretarako eredua ezartzen du eta, horretarako, erabakien artean honakoak 

ditu: 

 
a) Antolaketaren helburuak lurraldearen egungo egoera, egoera sozio-

ekonomikoa eta garapen aukerak oinarritzat hartuta zehaztea. 

b) Azpiegitura handientzako gune izan daitezkeenak seinalatzea beraien 

ezaugarrien arabera. 

 
c) Planak helburutzat duen leku edo eremurako interes komunekoak izan 

daitezkeen ekipamenduen kokalekua zehaztea. 

d) Hirigintzako antolaketa zein irizpide, printzipio eta arau Orokorri lotu beharko 

zaion ezartzea. 

e) Birmoldatu, eraberritu edo birgaitu beharreko guneak zehaztea haien 

narriadura ekiditeko eta erabilera anitzetarako berreskuratzeko; erabilera 

hori erabatekoa zein partziala izan daiteke. Era berean, helburu horietarako 

egin beharreko programak eta horiek egin ahal izateko laguntza neurriak 

zehaztea. 

f) Hurrengo helburu hauetarako gorde beharreko lurzoru azalerak neurtzea: 
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n Babes o?zialeko etxebizitzak eraikitzeko, sustapen publikokoak zein 

pribatukoak, edo etorkizunean arauketa espezi?ko bidez azken 

salneurria mugatuta izan dezakeen edozein. 

n Lurzoru industrialetan urbanizazio eremuak eraiki ahal izateko 

sustapen publikoak. 

g) Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideetako erabakiak garatu ahal izateko 

beharrezko irizpideak, arauak eta printzipioak. 

2.- O.4 «Lurralde Eredua» Serieko Planoan gra?koki zehaztuta dagoen lurralde 

eredu hori Lurralde Plan Partzialaren Memorian aurkeztuta dauden helburu de-

mogra?ko, sozio-ekonomiko eta ingurumenekoen arabera ezarri da. Helburu 

horiek, ostera, Eremu Funtzionalaren garapen eta egokitzapen beharrizanak 

kontuan hartuta eta ingurumenaren iraunarazte eta oreka irizpideak oinarritzat 

hartuta ezarri dira. 

3.-  Lurralde Plan Partzialeko erabakiek, proposatutako lurralde eredua garatzea 

dute helburutzat. Eta eredu horren hasierako helburua Eremu Funtzionalaren 

antolaketa integrala eta integratua mantentzea da; era horretan, esparru 

honetan zentzua duen ororen eskualdekatzea bultzatzen da eta, hein berean, 

Lurralde Plan Partzial honen garapenean Udalen eskuhartzea ahalbidetzen da 

bakoitza bere autonomiarekin. 

4.-  Lurralde eredu honen egitura oinarrizko baldin-tza izaera duten helburu hauen 

inguruan egituratzen da: 

a) Ekonomia berriaren sostengua den ekoizpen esparrua sortzea eta 

artikulatzea. 

b) Osotasun metropolitarraren integrazio funtzionala hobetzea garraioari 

dagokionez, bai errepidekoa, zeinak beste funtzio batzuk ere betetzen 
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dituen, eta baita garraio publikoa ere (trena batez ere). Hori guztia, 

elkargune esparru batean eta moduzko banaketa berri baten aldeko 

apustua eginez (ibilgailu pribatuarekiko menpekotasun txikiagokoa, hain 

zuzen ere). 

c) Ingurune metropolitarra, beraren bakoiztasun bereizlean, osotasunaren 

zerbitzura hornitzea, bai kanporantz eta baita barrurantz ere. 

d) Lurzoruaren urritasunari erantzuteko egoitza esparrua eskari berrietan 

eta askotarikoetan biltzea. Horrela eskaintza zabalagoa izango da eta, 

era berean, lekuaren, tipologiaren eta salneurriaren araberako 

dibertsi?kazioa egin ahal izango da. 

e) Metropoli moderno eta lehiakor baten ingurumen esparru baliotsua 

integratzea, gaur egun inoiz baino ezaugarri garrantzitsuagoa baita. 

f) Zerbitzuak eta haien kalitatea bermatzea zerbi-tzuon ikuspegi zabalean 

eta bereiztuan. Hau da, gutxieneko zerbitzuentzat mugatu gabea eta 

ingurune ikuspegi zabalarekin. 

5.-  Zehaztutako lurralde eredua garatzeko eta ezar-tzeko, Bilbo Metropolitarreko 

Lurralde Plan Partzialak, Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideak eta 

Planaren beraren helburuak kontuan hartuta, lurzoruaren antolaketarako 

kategoria sistema bat ezartzen du; baita kategoria horien araberako erabilera 

eta intentsitateetarako dagokion araudia ere. Horrela esku hartzeko moduen 

sistema bat artikulatzen du. 

Lurralde Plan Partzialak, bakoiztasunagatik edo berezitasunagatik, beraren 

proposamenetan kasu batzuk bakarka zehazteari egoki iritzi dio. Aipatutako 

proposamen horiek Arau hauen «Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak» 
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II. eranskineko Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak ?txa 

indibidualizatuetan jaso dira. 

o Eragiketa Estrategikoek oraingo Lurralde Plan Partzial honen 

proposamenak zehazten direneko metropoliaren gune 

estrategikoak eratzen dituzte, bere eraginkortasuna gauzatzeari 

begira. 

o Jarduera Egituratzaileak Metropolitaren egitura antolatzera 

bideratutako jarduerak dira, ardatz eta sare berrietan zehazten 

direlarik batez ere. 

 
 



 

 

II. TITULUA: INGURUNE FISIKOA, ALDE FUNTZIONALAREN LURRALDE EREDUARI EUSTEKO GUNE-ELEMENTU BEZALA 

ARAUDIA 

II. TITULUA: INGURUNE FISIKOA, ALDE FUNTZIONALAREN LURRALDE EREDUARI 

EUSTEKO GUNE-ELEMENTU BEZAlA 

 

I. KAPITULUA: XEDAPEN OROKORRRAK 

 

11. ARTIKULUA.  INGURUNE ?SIKOAREN DE?NIZIOA 

Ingurune Fisikoa, Lurralde Plan Partzialaren ondoreetarako, Bilbo 

Metropolitarreko Alde Funtzionalaren barruan sarturik dagoen lurzoru osoa da, 

Planak zehaztutako lurralde ereduari eusten dion eta berorren proiektua egin 

den elementua baita.  

Marko hau kontutan harturik, LPPak indarreko Plangintzak hiri lurzoru 

urbanizaezin bezala sailkaturik ez dituen guneak bakarrik bildurik ditu titulu 

honetan karakterizatzeko gune bezala. Ez dira bertan bildu Planeko bertako 

proposamenek atzemandako lurzoruak eta Udal Plangintzaren arabera 

azpiegituretarako erreserbei loturiko guneak eta landaguneak ere. 

12. ARTIKULUA.  INGURUNE ?SIKOAREN ANTOLAMENDU OROKORRA 

Ingurune Fisikoa Orokorrean antolatzeko proposamena Memorian deskribatuta 

dago. Eta «Ingurune Fisikoaren Antolamendu»ari buruzko O.1 planoan dago. 

 

II. KAPITULUA: INGURUNE FISIKOA BABESTEKO NEURRIAK: BABESTEKO EDO 

BERRESKURATZEKO GUNEAK 
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I. ATALA: ANTOLAMENDU-KATEGORUAK: BABES MAILAK 

 

13. ARTIKULUA.  KONTZEPTUA ETA DE?NIZIOA 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Antolamendu-kategoriak beren 

hartze-kapazitatearen eta bokaziozko erabileren araberako sektore 

homogeneoak dira. 

Aldeok honakook ditugu: naturaltasun maila altua duten bertako landaretzako 

enklabeak, nekazaritza eta abeltzaintzako sistemak, paisaia-unitateak edo 

beste natur ekosistema interesgarri batzuk. 

2.-  Zehaztutako kategorien artean natur balioaren araberako bereizketa edo babes 

maila ezarri da. Horrela, Babes berezia , Azaleko uren babesa eta Landa-

ingurunea babesteko beste batzuk: Basogintza eta Nekazaritza, abeltzaintza 

eta landa. 

3.-  Babesaren edo natur balioaren mailaren arabera ezarritako kategoriak eta 

taldeak honakook dira: 

 
° Babes berezia 

n Bertako espezieen basoak edo berdinetsiak. 

n Natur Gune babestuetako alde babestuak 

n Erkidego Garrantzizko Lekuak (EGL-ak). 

n Natura-onurako aldeak. 

n Babesteko leku hezeetako aldeak. 



 

 

II. TITULUA: INGURUNE FISIKOA, ALDE FUNTZIONALAREN LURRALDE EREDUARI EUSTEKO GUNE-ELEMENTU BEZALA 

ARAUDIA 

n Babesteko Itsasertzeko Aldeak. 

° Azaleko uren babesa 

LANDA-INGURUNEAREN BABESA 

° Basogintza 

° Nekazaritza, abeltzaintza eta landa 

14. ARTIKULUA.  ERABILERAK ETA JARDUERAK 

Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, zehaztutako kategorientzat 

adieraziriko erabilera eta jarduerak EAEko Lurraldea Antolatzeko 

Gidalerroetan ezarritakoekin berdinetsirik daude. Jolas erabilera intentsibo 

bezala zehazturikoaren honako mota hauek daude: 

1. motako jolas intentsiboa: Bertan sartuta dago jolas trinkoa, hau da, 

kokatutako gune bat jolas trinkorako egokitu bertan ekipamendu batzuk 

jartzea, hala nola, mahaiak, barbakoak, iturriak, osasun-zerbitzuak, 

paperontziak, jolasak edo eraikuntza txikiren bat. 

2. motako jolas intentsiboa: Bertan sartuta daude kanpinak, golf-zelaiak eta 

eraikinak edo instalazio handiak eraikitzea berekin dakarren beste edozein 

jolas-jarduera 

15. ARTIKULUA.  HERRI ONURAKO MENDIAK ETA BABESLEAK. 

LPPak araupeturiko erabilera eta jarduerek balio dute. Hala ere, herri onurako 

adierazitako mendiei eta babesleei begira eta Bizkaiko Lurralde Historikoko 

Mendiei eta Natur Gune Babestuen Administrazioari buruzko ekainaren 2ko 
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3/1994 Foru Arauan araupeturiko araubide berezia kontutan hartuko da, baita 

Nekazaritza Sailak haien okupazio eta erabileretarako dituen eskumenak ere. 

16. ARTIKULUA.  LANDAGUNEAK. 

1.-  LPPean lotespenez zehaztuta dagoenaren arabera, ingurune ?sikoa babestu 

eta hiri-garapen berrietatik baztertu behar da. Hori dela eta, LAGetan adie-

razitakoarekin bat etorririk,  titulu honetan ezarritako Antolamendu 

Kategorietan debekatuta daude hirigintza-gehikuntza berriak. 

2.-  Aurreko puntuan xedatutakoaren salbuespen gisa, Landa-ingurunea babesteko 

bi kategorietan (III. Atala), eta landaguneak araupetzen dituen legezko arau-

tegiarekin bat etorririk beti ere, aipatu landaguneak zabaldu ahal dira. 

Horretarako, honako irizpide hauek hartu beharko dira kontutan: 

-  Gehiegizko lurzoru-kontsumoa. 

-  Lurzatien tamaina mugatu eta dentsi?katzea sustatzea. 

3.-  Edozein kasutan indarreko legeria aplikatuko zaie landaguneei (5/1998 Legea, 

Lurraren Araubide eta Hiri Antolaketaren arloko Presazo Neurriak zehazteari 

buruzkoa) 

 

II. ATALA: BABES BEREZIA 

17. ARTIKULUA.  KONTZEPTUA ETA DE?NIZIOA 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako , Babes berezia kategoria, beren 

ekologi balioagatik zaintzekoak diren eremuek osatzen dute. Kategoria 



 

 

II. TITULUA: INGURUNE FISIKOA, ALDE FUNTZIONALAREN LURRALDE EREDUARI EUSTEKO GUNE-ELEMENTU BEZALA 

ARAUDIA 

honetan, esku-harmen antropikoa mugatzea proposatu da. Hala ere, Lurralde 

Plan Partzialak adierazten duen heinean Udal plangintzara erantsiko dira. 

2.-  Era berean kategoria hau azpikategoriatan banatzen da.  Hauek, Lurralde Plan 

Partzialak zuzenean babesturiko lurzoru-eremuak dira eta ezin dira eraldatu. 

Hiri-garapenetatik babestu behar dira garapena plani?katzeko dagozkien 

tresnen bitartez. 

3.-  Babes bereziko azpikategoriak «Ingurune Fisikoaren Antolamendu»ari buruzko 

O.1 planoan daude eta honakook ditugu. 

a) Bertako espezieen Basoak edo berdinetsiak. 

b) Babestutako Natur Guneak. Gorbeiako Natur Parkea. 

c) Erkidego Garrantzizko Lekuak (EGL-ak). 

d) Natura-onurako aldeak. 

e) Babesteko leku hezeetako aldeak. 

f) Babesteko Itsasertzeko aldeak. 

18. ARTIKULUA.  BERTAKO ESPEZIEEN BASOAK EDO BERDINETSIAK 

1.-  Bertako espezieen Basoak edo berdinetsiak zuhaiztiak dira, bertako 

landaretzak eta ?ora-osaketa homogeno eta agerikoak osaturikoak; eta bat 

egiten dute, osorik edo partzialki, Bilbo Metropolitarreko Alde Funtzionalean 

dauden pisu bioklimatikoen eraketa klimatikoekin. 

2.-  Lurralde plan partzial honetan ezarririk dagoenez, aldeon mugaketa zehatza 

dagokion garapen-Plangintzak zehazten duena izango da. Plangintza horrek 
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basoon egoera eta naturaltasun maila zehaztuko du, eta ondo zaindutako 

bertako basoak eta ingurunea hobetzeko neurriak aplikatu behar zaizkien 

bertako baso degradatuak bereizi. 

 
3.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Bertako basoak edo berdinetsiak 

babesteko esku-harmenari buruzko araubidea Bertako Basoetako hainbat 

espezieri buruzko araubideari buruzko urriaren 14ko 11/1997 Foru Arauan edo 

berau ordezten duen beste edozeinetan bildurikoa izango da. 

Aipatu esku-harmen araubideak gutxieneko esku-harmenaren, 

lehengorapenaren eta artapenaren abiaburuak oinarri beti hartuko ditu eta 

zehaztapen batzuetara doitu beharko da; hona hemen zehaztapenok: 

° Erabilera egokiak:  

 • Artapena. 

 • Ingurumena hobetzea. 

° Onartzeko moduko erabilerak:  

 • Jolas estentsiboa. 

°  Garapen-Plangintzak hala egokietsiz gero onartu ahal diren erabilerak. 

 • Jolas Intentsiboa. 1. mota. 

 • Jarduera Zinegetikoak eta Piszikolak. 

 • Abeltzaintza. 

 • Basozaintza. 
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 • Airetiko linea elektrikoak. 

 • Lur azpiko lineak. 

 •  Linealak ez diren B motako Zerbitzu-instalazio Teknikoak. 

 • Herri eta gizarte onurako eraikinak. 

° Debekatutako erabilerak: 

 • 2. motako jolas-erabilera intentsiboa. 

 • Garraiatzeko bideak.  

• Bideak, arautegi honen VII. tituluko II. kapituluan zehaztutako 

sare kapilarra izan ezik. 

•  LPP honetan aipaturik ez dauden tren-bideak 

 •  Linealak ez diren A motako Zerbitzu-instalazio Teknikoak. 

 •  Eskonbrotegiak eta hondakin solidoen hondakindegiak. 

 •  Aurretik dauden guneetan bermatutako hirigintza-gehikuntzak. 

 • Aurretik dauden guneetan bermaturik ez dauden hirigintza-

gehikuntzak. 

 •  Nekazaritzako ustiategiari lotutako egoitza isolatuen erabilera. 

19. ARTIKULUA.  BABESTUTAKO NATUR GUNEAK. GORBEIAKO NATUR 
PARKEA 
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1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Babestutako Natur Guneak Euskal 

Herriko Izadia artatzeari buruzko ekainaren 30eko 16/1994 Legeari edo, hala 

denean, beronen ordezkoa den legeriari jarraiki horrela adierazitako guneak 

dira. 

2.-  Babestutako Natur Guneen antolamendua eta esku-harmen araubidea aplikatu 

ahal den sektore-legerian eta beharrezko adierazpenean eta Plangintza-tres-

netan, Natur Baliabideak Antolatzeko Planean eta Erabilera eta Kudeaketaren 

Plan Artezkarian ezarririkoak izango dira.  

3.-  Bilbo Metropolitarreko Alde Funtzionalaren barruan Gorbeiako Natur Parkea 

dago, ekainaren 21eko 227/1994 eta 228/1994 Dekretuen eta Erabilera eta 

Kudeaketaren Plan Artezkariaren zati arau-emailea onetsi zuen martxoaren 

31ko 66/1998 Dekretuaren bitartez adierazi eta antolatua. 

4.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, erabileren araupeketa Gorbeiako 

Natur Parkeko EKBAn eta NBAPean zehazturik dago. 

 

20. ARTIKULUA.  ERKIDEGO GARRANTZIZKO LEKUAK 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, EGL-ak honakook ditugu: 

• Gorbeia (Zeberio). 

• Barbadun itsasadarra (Muskiz eta Zierbena). 

• Astondoko dunak (Gorliz). 

2.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Europako Batzordeak EGL-ak BAZ 

(bereziki artatzeko zona) adierazi eta Europako erkidegoen buletinean ar-

gitaratu ostean Natura 2000 Sarera sartu arte, habitatak eta basoko ?ora eta 
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fauna artatzeari buruzko kontseiluaren maiatzaren 21eko 92/43/EEE 

Zuzentarauan adieraziriko manuei jarraituko zaie. 

 

3.-  BAZak adierazten diren unean, EGLen proposamenon erabilera eta esku-
harmen araubidea baliabideak Antolatzeko eta kudeatzeko guneotako Planek 
(NBAP eta EKPA planek) araupetuta geratuko da. 

 

21. ARTIKULUA.  NATURA-ONURAKO ALDEAK 

1.-  Natura-onurako aldeak, lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Alde 

Funtzionalaren natur balioko alde ordezkagarriak dira, hedadura txikiarengatik 

eta beraien inguruko erabilerengatik Planak berak oso hauskortzat jo dituenak.  

2.-  Natura-onurako aldeen mugaketa, LPPkoa, zabala da eta, horregatik, Udal 

Plangintzak mugatuko ditu haiek modu zehatzean. 

3.-  LPPan bilduriko antolamendua eta esku-harmen araubidea oinarrizkoa da eta 

Udal plangintzek errespetatu beharko dute. Plangintzok xehetasunez garatu 

ahalko dute. 

4.-  Aurreko puntuetan aipaturikoarekin bat etorririk, oinarrizko babes araubidea eta 

Udal Plangintza garatzekoa, eskema honetako berbera da. 

 
° Erabilera egokiak:  

 • Artapena. 

 • Ingurumena hobetzea. 

° Onartzeko moduko erabilerak:  

 • Jolas estentsiboa. 
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°  Garapen-Plangintzak hala egokietsiz gero onartu ahal diren erabilerak. 

 • Jolas Intentsiboa. 1. mota. 

 • Jarduera Zinegetikoak eta Piszikolak. 

 • Abeltzaintza. 

 • Basozaintza. 

 • Airetiko linea elektrikoak. 

 • Lur azpiko lineak. 

 •  Linealak ez diren B motako Zerbitzu-instalazio Teknikoak. 

 • Herri eta gizarte onurako eraikinak. 

° Debekatutako erabilerak: 

 • 2. motako jolas-erabilera intentsiboa. 

 • Garraiatzeko bideak.  

• Bideak, arautegi honen VII. tituluko II. kapituluan zehaztutako 

sare kapilarra izan ezik. 

•   LPP honetan aipaturik ez dauden tren-bideak 

 •  Linealak ez diren A motako Zerbitzu-instalazio Teknikoak. 

 •  Eskonbrotegiak eta hondakin solidoen hondakindegiak. 

 •  Aurretik dauden guneetan bermatutako hirigintza-gehikuntzak. 
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 •  Aurretik dauden guneetan bermaturik ez dauden hirigintza-

gehikuntzak. 

 •  Nekazaritzako ustiategiari lotutako egoitza isolatuen erabilera. 

5.-  Alde Funtzionalaren eremuan, Lurralde Plan Partzialak Lurraldea Antolatzeko 

Gidalerroen XXI. Kapituluko III. eranskineko «Natura-onurako Guneen 

Zerrenda Zabaldua» zehazturik du; hona hemen bertan identi?katuriko guneak 

• Zierbena aldea 

• Gorliz-Armintza 

• Armintza-Bakio 

• Pobeñako padurak eta Areatzako hondartza 

22. ARTIKULUA.  BABESTEKO LEKU HEZEETAKO ALDEAK 

1.-  Horrelakoak dira oso erliebe lauko zona hezeak. Osotasunean, inguruko 

geogra?aren aldean topogra?koki beheraturiko zonak dira eta oso ekosistema 

irekiak, dinamikoak eta inguruneko gora-beheren menpekoak eratzen dituzte, 

inguruko sistemekiko erlazio maila altua agertzen dutenak. Haiek dauden 

eraketa geologikoek lur azpiko ur askoren ?uxua ahabidetzeko iragazkortasun 

nahikoa dute eta beraien gainean ubideak daude, Orokorrean zeharkakoak, 

etengabe zein iragankorrak. Uholdeek zonaren zati zabala estaltzen dute. 

2.-  LPParen aipatu SLPan zehazturiko leku hezeen II. taldearentzat Zona Hezeen 

Sektorekako Lurralde Planean berreskuratzeko zehazturiko, Babes bereziko 

sektoreak, Alde degradatuak, Ekosistemak hobetzeko zehazturiko Aldeak, 
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Nekazaritza eta abeltzaintzako gunea eta landazabala etabasoa zaintzeko 

aldeak islaturik ditu. 

3.-  Aurreko artikuluan zehazturiko guneetan esku hartzeko araubidea Zona 

Hezeen Sektorekako Lurralde Planak ezarririkoa izango da. 

4.-  Halaber, arauon III. eranskinean aipatuta dago Zona Hezeen Sektorekako 

Lurralde Plana behin betiko onetsita horrela agertze diren Babes Aldeen 

mugaketa. 

5.-  Zona Hezeen SLP antolatzeko eremuak ez diren Leku Hezeen III. taldea dago. 

Guneok babesteko araubidea Udal Plangintzari dagokio. SLP-ren arabera, 

Udal Plangintzak ingurune-balioak dituen talde honetako zein zonak duen 

zehaztuko du eta, xehekatutako azterketen bitartez, zona horientzako babesa 

eta haien inguruko erabilerei buruzko araubidea ezarri ahalko ditu. 

23. ARTIKULUA.  BABESTEKO ITSASERTZEKO ALDEAK. 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, babesteko Itsasertzeko Aldeak 

artatzeko baliorik handieneko itsasertzeko aldeak dira, bereziak direla eta 

garrantzizko ingurune-balioak dituela, Bilboko Portuko aldearen barruan 

zehaztutako eremuak izan ezik; beroriek alde horren gaineko lege zehatzek 

eraenduko dituzte. LPParen kasuan mugatuta daude bereziki eta hertsiki eta 

modu bateragarrian babestekoak deituriko eremuak. 

2.-  Itsasertzaren antolamendua eta esku-harmen araubidea Itsasertzeko 

antolamendu eta Sektorekako Lurralde Planak ezarririkoak izango dira. 

3.– Aurrekoa gorabehera, Kostaldeari buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legeak 

ukitutako zoruetan, itsasoko eta lehorreko jabari publikoa eta beraren lur 
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mugakideak aipatutako legeko II. tituluan ezarritako zortasunen eta mugen 

mende daudela zaindu behar da.  

Itsasoko eta lehorreko jabari publikoko erabilerak Kostaldeari buruzko 22/1988 

Legearen 31. eta 32. artikuluetan xedatutakoaren arabera arautuko dira.  

Igarotzeko, babesteko eta itsasora iristeko zortasunak eta haren mugak 

aipatutako legearen II. tituluko II. kapituluan azaltzen dira. Era berean, eragin 

aldeko zortasuna kontuan izan behar da, titulu horretako IV. kapituluan 

xedatutakoaren arabera. 

4.-  Itsasoko erriberaren ondoko lurren jabetzaren mugak, itsasoko eta lehorreko 

jabaria babesteko arrazoiengatik (Kostaldeari buruzko uztailaren 28ko 22/1988 

Legeko II. tituluan ezarriak) egiten direnean, portuko jabari publikoaren 

mugakide diren lurrei aplikatu beharko zaizkie, baldin eta legearen 3. 

artikuluan zehaztutako itsasoko eta lehorreko jabari publikoaren ezaugarri 

naturalak gordetzen baditu. 

 
 
 
 
 
 

III. ATALA: AZALEKO UREN BABESA 

 

24. ARTIKULUA.  KONTZEPTUA ETA DE?NIZIOA 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Azaleko Urak Bilbo 

Metropolitarreko Alde Funtzionaleko urtegi eta ubideak dira, sortzen direnetik 
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itsasoratu edo mugako beste Alde Funtzionalean eta beronen babes-zonan 

zehar ibili artekoak. 

2.-  Ertzak babesteko zona eta beraren babes-araubidea mugatzeko, EAEko Ibai 

eta Erreken Ertzak antolatzeko SLPko zonakapenak eta arautegiak ezarririko 

irizpideak aplikatu ahalko dira (Isurialde Kantabriarra). 

 
 

3.-  Azaleko Uren antolamendua eta esku-harmen araubidea aplikatu ahal diren 

sektore-legeetan eta indarreko Sektore Planetan ezarririkoak izango dira. 

 
 

IV. ATALA: LANDA-INGURUNEAREN BABESA 

 

25. ARTIKULUA.  KONTZEPTUA ETA DE?NIZIOA 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, babes maila honi atxikiriko 

lurzoruak aurretik azaldutako Antolamendu Kategorietan sarturik ez daudenak 

dira, basoko eta nekazaritzako eta abeltzaintzako erabilera nagusia duten 

aldeak alegia. 

2.-  Babesteko landa-ingurunearen barne ezarritako bi kategorien mugaketa, 

LPPkoa, zabala da eta, horregatik, Udal Plangintzak mugatuko ditu haiek 

modu zehatzean, plangintza sektorialarekin bat etorriz. 

3.-  LPPan bilduriko antolamendua eta esku-harmen araubidea oinarrizkoa da eta 

Udal plangintzek errespetatu beharko dute. Plangintzok xehetasunez garatu 

ahalko dute. 
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4.-  Landa-inguruneko babes-kategoriak «Ingurune Fisikoaren Antolamendu»ari 

buruzko O.1 planoan daude eta honakook ditugu: 

a) Basogintza 

b) Nekazaritza, abeltzaintza eta landa. 

5.-  Landa-ingurunearen babes-kategorietan, LPPean proposaturiko bide eta 

trenbide azpiegituren oinarrizko eskema eta diseinua, hala egokietsiz gero, 

berriro doitu edo egokitu ahal dira.. 

 

26. ARTIKULUA.  LANDA INGURUMENA BABESTEKO OINARRIZKO 
ARAUBIDEA 

Oinarrizko babes araubideak udal planeamendua kontuan izango du betiere, landa 

ingurumenaren babesari atxikitako zoruetan. Araubide hau bakarra da, 27.3 eta 28.3 

artikuluetan ondoko kategoria hauetarako ezarritakoaren arabera: basogintza eta 

nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala. 

27. ARTIKULUA.  BASOGINTZA KATEGORIA 

1.-  Basogintza kategoriaren barruan baso erabilerara bideratutako lurrak sartzen 

dira, bai egungo erabilera hori delako, bai erabilera horretarako joera dutelako 

(malda, arriskuak, arroen babesa, e.a.). Zona baxuan eta landazabalean 

egonik bertako osagai diren basoak ez dira kategoria horretan sartuko, 

abeltzaintza eta nekazaritza erabileretarako txandakatu eta konbinatu 

daitezkeelako. Zona motaren arabera, geroko planeamenduak kategoria 

honetan azpizonak bereiztu ditzake, baso-lan, espezie eta tratamendu 

jakinetarako duten egokitasuna kontuan izanik. Kategoria honetan dauden 
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zoruetan ezin da hiri-garapenik egin, gerora garapeneko plangintzako tresnen 

bidez baso-lur urbanizaezintzat jotzeko helburuarekin. 

2.-  Basogintza kategoria osatzen duten eremuen mugaketa, LPPkoa, zabala da 

eta, horregatik, Udal Plangintzak mugatuko ditu haiek modu zehatzean, 25. 

artikuluan ezarritakoarekin bat. Udal Plangintzak egokiesten diren 

azpikategoria posibleak ezarri ahalko ditu, Basogintza eta nekazaritzako LPS 

ak ezarri ahal izango dituenez gainera. 

3.-  LPPk Udal Plangintzak erabileren marko irekian garatuko duen oinarrizko 

babes-araubidea ezarririk izan behar du eta, edozein kasutan, honako 

zehaztapenok hartuko ditu kontutan. 

° Onartzeko modukotzat joko da kategoria honetan jolas-erabilera estentsiboa. 

° Honako erabilerok daude debekatuta: 

 • 2. mota jolas intentsiboa. 

 •  Aurretik dauden guneetan bermatutako hirigintza-gehikuntzak. 

 • Aurretik dauden guneetan bermaturik ez dauden hirigintza-

gehikuntzak. 

28. ARTIKULUA.  NEKAZARITZA, ABELTZAINTZA ETA LANDA KATEGORIA 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen ondorioetarako, nekazaritza, abeltzaintza eta 

landazabaleko kategorian sartzen dira, batetik, nekazaritza erabilerako 

gaitasun handien duten zoruak, haien nekazal gaitasuna mantentzea 

bultzatzen bada, eta bestetik, nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerak, eta 

nekazaritzako paisaia eta ekosistemak babestea bermatzen duten eta 
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nekazaritza eta abeltzaintzako jarduerekin bateragarri diren gainerako 

jarduerak. Beraz, zoru hauetan ezin da hiri-garapenik egin, gerora garapeneko 

plangintzako tresnen bidez nekazaritza eta abeltzaintza eta landazabaleko lur 

urbanizaezintzat jotzeko helburuarekin. 

2.-  Nekazaritza, abeltzaintzako eta landakategoria osatzen duten -aldeen 

mugaketa, LPPkoa, zabala da eta, horregatik, Udal Plangintzak mugatuko ditu, 

25. artikuluan ezarritakoarekin bat. Udal Plangintzak egokiesten diren 

azpikategoria posibleak ezarri ahalko ditu, Basogintza eta nekazaritzako LPS 

ak ezarri ahal izango dituenez gainera. 

3.-  LPPk Udal Plangintzak erabileren marko irekian garatuko duen oinarrizko 

babes-araubidea ezarririk izan behar du eta, edozein kasutan, honako 

zehaztapenok hartuko ditu kontutan. 

° Onartzeko modukotzat joko da kategoria honetan jolas-erabilera estentsiboa. 

° Honako erabilerok daude debekatuta: 

 •  2. mota jolas intentsiboa. 

 •  Aurretik dauden guneetan  bermatutako hirigin-tza-gehikuntzak. 

 • Aurretik dauden guneetan bermaturik ez dauden hirigintza-

gehikuntzak. 

 

III. KAPITULUA: GAINEZARRITAKO BALDINTZAK 
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29. ARTIKULUA.  KONTZEPTUA ETA DE?NIZIOA 

1.-  Gainezarritako Baldintzak Lurralde Plan Partzialeko zuzeneko babeserako erak 

dira, erabilera-baldintzak ditugunak, hala denean aurreko Kapituluan 

araupeturiko Babes Kategorien gainetik ezartzen direnak. Beraiek ukituriko 

aldeen gainean jarduera jakin batzuk garatu ahal diren modua mugatzen dute, 

kasu bakoitzean agertzen den arrisku motaren arabera eta babes-irizpide 

zehatzei jarraiki. 

Beraiek faktore jakin baten arabera erabiltzeko baldintzak direla eta, aipatu 

jarduerek sorrarazi ahal dituzten arriskuak saihesteko beharrezko muga 

gehigarriak bakarrik ezarri dira. 

2.-  Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak Gainezarritako honako 

Baldintza talde hauek ezarririk ditu, «Ingurune Fisikoaren Antolamendu»ari 

buruzko O.1 planoan mugaturik agertzen direnak. 

o Akuiferoen kutsadurarekiko eremu zaurgarriak. 

o Eremu higagarriak eta higadura arriskukoak. 

o Uholde arriskuko eremuak 

o  Interes kulturaleko eremuak 

30. ARTIKULUA.  AKUIFEROEN KUTSADURAREKIKO EREMU ZAURGARRIAK  

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Akuiferoen kutsadurarekiko eremu 

zaurgarriak lur azpiko akuiferoak errekargatzeko funtzioa bete eta baliabideok 

poluituta zaurkortasun maila altua agertzen duten aldeak izango dira. 
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2.-  Udal Plangintza Orokorreko tresnek eta, hala denean, garapena 

plani?katzekoek, aldeon mugaketa zehatza, antolamendua eta esku-harmen 

eta erabilera araubidea ezarriko dituzte eta hurrengo paragrafoan xedaturikoa 

bete. 

3.-  Edozein kasutan, aldeotan esku hartzeko araubideak honako muga hauek 

hartuko ditu kontutan: 

n Onartzeko moduko jardueratzat hartuko dira lurzorua poluitu ahal 

dutenekin loturikoak edo horien ondoriozkoak, baldin eta lur azpiko 

urei kalterik ez egitea bermatzeko neurririk ezartzen bada. 

n Debekatutzat hartuko dira onartzeko moduko bezala berariaz 

aipaturik ageri ez direnak, edo aldea  babesteko irizpidearekin 

bateratu ezin direnak. 

 

31. ARTIKULUA.  EREMU HIGAGARRIAK ETA HIGADURA ARRISKUKOAK 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, eremu higagarriak eta higadura 

arriskukoak beren litologi eta erliebe ezaugarriengatik higatzea agertu ahal 

izatearen maila altua agertzen duten aldeak dira. 

2.-  Udal Plangintza Orokorreko tresnek eta, hala denean, garapena 

plani?katzekoek, aldeon mugaketa zehatza, antolamendua eta esku-harmen 

eta erabilera araubidea ezarriko dituzte eta hurrengo paragrafoan xedaturikoa 

bete. 

3.-  Edozein kasutan, aldeotan esku hartzeko araubideak honako muga hauek 

hartuko ditu kontutan: 
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o Honako jarduera hauek bultzatu edo onartuko dira: 

n  Landare eta, ahal dela, zuhaitzezko gainaldea artatzea, 

horrelakorik ez badago egun. 

n    Landare eta, ahal dela, zuhaitzezko gainaldea sartu eta 

hedatzea, lurzoru hutsen kasuan. 

 
o Debekatutzat hartuko dira bultzatzeko edo onartzeko moduko 

bezala berariaz aipaturik ageri ez direnak, edo aldea 

babesteko irizpidearekin bateratu ezin direnak. 

4.-  Artikulu honetan xedaturikoa ez zaie aplikatuko ordurako garaturiko lurzoru-

eremuei edo asentamendu berriei, ezta Lurralde Plan Partzialak ezarritako 

gainerako proposamenei ere. 

 

32. ARTIKULUA.  UHOLDE ARRISKUKO EREMUAK 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, uholde arriskuko eremuek beren 

kokagunearengatik, erliebeagatik eta topogra? ezaugarriengatik halako uholde 

arrisku batzuk agertzen dituzte, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Isurialde 

Kantabriarreko Ibai eta Erreken Ertzak antolatzeko Sektorekako Lurralde 

Planak ezarririko 10, 100 eta 500 urteko errekurrentzi aldien arabera. 

2.-  Udal Plangintza Orokorreko tresnek eta, hala denean, garapena 

plani?katzekoek, aldeon mugaketa zehatza, antolamendua eta esku-harmen 

eta erabilera araubidea ezarriko dituzte eta hurrengo paragrafoan xedaturikoa 

bete. 



 

 

II. TITULUA: INGURUNE FISIKOA, ALDE FUNTZIONALAREN LURRALDE EREDUARI EUSTEKO GUNE-ELEMENTU BEZALA 

ARAUDIA 

3.-  Edozein kasutan, aldeotan esku hartzeko araubideak honako muga hauek 

hartuko ditu kontutan: 

n Bultzaturiko jardueratzat hartuko dira ubideak eta gainezkaguneak 

etetea eta itsutzea saihesteko eta pertsonei eta ondasunei gaitz-kalteak 

egitea prebenitzeko neurriak ezartzekoak direnak. 

n Onartzeko moduko jardueratzat hartuko dira materialik pilatzerik 

sorrarazten ez dutenak eta uren berenezko dinamika oztopatzen ez 

dutenak.  

n Debekaturiko jardueratzat hartuko dira bultzatzeko edo onartzeko 

moduko bezala berariaz aipaturik ageri ez direnak, edo aldea 

babesteko irizpidearekin bateratu ezin direnak. 

4.-  Artikulu honetan xedaturikoa ez zaie aplikatuko ordurako garaturiko lurzoru-

eremuei edo asentamendu berriei, ezta Lurralde Plan Partzialak ezarritako 

gainerako proposamenei ere. 

 

33. ARTIKULUA.  INTERES KULTURALEKO EREMUAK 

1.-  Interes Kulturaleko eremuak sektore-legeriarekin edo dagokion sektore-

Plangintzarekin eta Plangintza bereziarekin bat etorririk gune-eremu batean 

kultur batasun bat osatzen duten ondasun higikor edo higiezinen multzo 

bezala de?nitutako edo de?nitu diren Monumentu Multzoek osaturiko aldeak 

izango dira. 
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2.-  Kultur onurako aldeotarako esku-harmen araubideak aplikatzeko sektore-

legeria eta dagokien Sektorekako Lurralde Planak eta Plan Bereziak hartuko 

ditu kontutan, kasuaren arabera. 

3.-  Ondare kulturala plangintzari ezarritako baldintza bada. Aurreikusitako 

jarduketak eta etorkizunean idazten direnak babestutako ondasun kulturalen 

existentziarekin bateragarri izan behar dira, Ondare Kulturalaren 7/1990 

Legearen eta bere arau-garapenen arabera eta LAAek ondasun kulturalari 

buruz oro har ezarritako aginduen arabera. 

 
 

IV. KAPITULUA: NATUR INGURUNEAREN OSAGAI NABARMENAK 

 

34. ARTIKULUA.  KONTZEPTUA ETA DE?NIZIOA 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, natur ingurunearen osagai 

nabarmenek ingurune, natur eta ekologi balio handiko puntu interesgarriak 

mugatu eta edo adierazten dituzte izaera zabalarekin, edo gai zehatz batean 

garrantzi handia dutenak eta Alde Funtzionaleko natur ondarean beren 

berezitasunagatik sartzen direnak. 

2.-  Enklabeotan, uste denez, oso espezie interesgarriak bizi dira eta sistema 

geomorfologikoak eta beste natur ekosistema batzuk daude. Xehetasunez 

aztertu beharko dira. Eta garapen-Plangintzak, hala denean, eremu bat eta 

beraren babes-ingurunea mugatu eta behin betiko antolatuko ditu. 

3.-  Natur ingurunearen osagai nabarmenak «Ingurune Fisikoaren Antolamendu»ari 

buruzko O.1 planoan identi?katurik daude eta bi taldetan azpibanaturik daude 

beraien berezitasunekin bat etorririk. Honakook dira: 
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a) Flora- eta fauna-onurako puntuak. 

b) Geologi onurako puntuak. 

35. ARTIKULUA.  FLORA- ETA FAUNA-ONURAKO PUNTUAK 

 
1.-  Flora- eta fauna-onurako puntuak Alde Funtzionalaren barruko faunarentzako 

eta ?orarentzako leku eta enklaberik nabarmenenak dira, Basoko eta Itsasoko 

Fauna eta Florako Espezie Mehatxatuen Katalogoan bildutako espezie asko 

eta aipatu Katalogoan ez dauden baina Habitatari buruzko Zuzentarauak eta 

Hegaztiei buruzko Zuzentarauak beren Eranskinetan bildurik dauden beste 

espezie batzuk agertu direnak. Aldeok Habitatari buruzko Zuzentarauak eta 

Hegaztiei buruzko Zuzentarauak araupeturik daude. 

2.-  Horregatik, Euskal Herriko Natura artatzeko ekainaren 30eko 16/1994 Legeko 

III. eta IV. kapituluetan adierazikoa kontutan hartuko da puntuoi begira. 

Edozein kasutan, Udal Plangintzak hartu beharko ditu mugatzeko zonak babes 

bereziko aldetzat Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoan sarturiko espezieak 

kudeatzeko etorkizuneko planetan horrela mugatzeko diren zonak. 

3.-  Esku-harmen araubideak gutxieneko esku-harmenaren, lehengorapenaren eta 

artapenaren abiaburuak beti kontutan hartuko ditu eta garapen-Plangintzak 

ezartzen duenera doitu beharko da. 

4.-  Flora eta fauna onurako puntuak «Ingurune Fisikoaren Antolamendu»ari 

buruzko O.1 planoan identi?katurik daude. 

36. ARTIKULUA.  GEOLOGI ONURAKO PUNTUAK 



 

 

II. TITULUA: INGURUNE FISIKOA, ALDE FUNTZIONALAREN LURRALDE EREDUARI EUSTEKO GUNE-ELEMENTU BEZALA 

ARAUDIA 

1.– Geologi Onurako Puntuak, lurralde plan partzial honen ondoreetarako, 

azterketaren ondoriozkoak eta babesteko modukoak dira, beren geologi eta 

geomorfologi baldintza zehatzengatik, eta bitxiak, ikusgarriak, ederrak eta 

paregabeak direla eta Planak geologi ondarearen fenomenorik 

ordezkagarrienen aztarnatzat hartutako zonak. 

2.-  Lurralde plan partzial honek aipatu enklabeak daudela adierazirik du. 

Xehetasunez aztertu beharko dira. Eta garapen-Plangintzak, hala denean, 

eremu bat eta beraren babes-ingurunea mugatu eta behin betiko antolatuko 

ditu. 

3.-  Esku-harmen araubideak gutxieneko esku-harmenaren, lehengorapenaren eta 

artapenaren abiaburuak beti kontutan hartuko ditu eta garapen-Plangintzak 

ezartzen duenera doitu beharko da. 

4.-  Geologi onurako puntuak «Ingurune Fisikoaren Antolamendu»ari buruzko O.1 

planoan identi?katurik daude. 

 



 

 

III. TITULUA: SARE BERDEA 

ARAUDIA 

III. TITULUA: SARE BERDEA 

 

I. KAPITULUA: DEFINIZIOA 

37. ARTIKULUA.  SARE BERDEAREN DE?NIZIOA 

1.-  Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialaren ondoreetarako, Sare Berdea 

biztanleei «lurraldeko iragazkortasuna» bultzatzeko Ingurune Fisikoko astialdi 

aldeen eta gune libreen ekipamenduen osoko sistema da. Horrela, hiritarrek 

guneen bokazioarekin bateratzeko moduan izadiarekin gozamena hartu ahal 

izateko bideak bilatu gura dira. 

2.-  Aipatu sistemak honelako elementuak ditu zati: 

 -  Azalekoak: Astialdiko aldeak. 

 -  Linealak: Natur ibilbideak. 

 -  Puntualak: Puntu interesgarriak 

 

II. KAPITULUA: AZALEKO ELEMENTUAK: ASTIALDIKO ALDEAK 

 

38. ARTIKULUA.  ASTIALDIKO ALDEEN DE?NIZIOA 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Astialdiko Aldeak Ingurune 

Fisikoari loturiko zonak dira eta beraietarik gehienak eraikuntzatik libre daude. 

Aldeok, jolas-potentziala dutela eta, biztanleen astialdi eta aisiarako 

beharrezkotzat jota daude Lurralde Plan Partzialean. 



 

 

III. TITULUA: SARE BERDEA 

ARAUDIA 

2.-  Astialdiko aldeotan honako elementu hauek daude: 

− Hiri-gune libreak. 

− Parke metropolitarrak 

− Paisai Onurako Landa-aldeak. 

39. ARTIKULUA.  GUNE LIBREAK 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Gune Libreen barruan daude 

indarrean dagoen Plangintzan adieraziriko gune libreen sistemarik garran-

tzitsuenak. Guneok Udaletik kanpoko zatirik ez duen eremuari loturik daude. 

Eta hiriguneen edo berauetatik hurbileneko guneen barruan sarturik daude. 

2.-  Gune Libreen ezarpena, ezabaketa, mugaketa, antolamendua eta esku-

harmen araubidea Udal Plangintzako tresnek beren eskumeneko eremuan 

ezarririkoak izango dira. 

3.-  Lurralde Plan Partzialak Hiri-gune Libreak «Sare Berde»ari buruzko O.3 

Planoan identi?katurik ditu, honako elementuok dituela taldekaturik: 

a) Hiri-parke txikiak. 

b) Hiriko eta hiri inguruko parke handiak. 

c) Ibilgailurik ez dabilen enparantzak.  

d) Oinezkoentzako kaleak. 

e) Erdi oinezkoentzakoak diren kaleak edo bulebarrak. 

f) Erriberako edo ertzeko ibiltokiak. 



 

 

III. TITULUA: SARE BERDEA 

ARAUDIA 

g) Portu-eremuak. 

40. ARTIKULUA.  PARKE METROPOLITARRAK 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Parke Metropolitarren barruan 

Udalez gaindiko eremuari loturiko metropolitar eskalako gune libreen sistemak 

daude. Ez dute behar hiriguneetatik hurbil zertan egon. Hori eta beraien 

eragin-eremuaren izaera dela eta, garraio-sistemen azpiegiturarako beraien 

sarbideak osatu behar dira. Guneok bereziki gune libreen sistemak eta 

ekipamenduak hartzeko bokazioa agertzen dute. Alabaina, titulartasunak ez du 

publikoa zertan izan. Izan ere, titulartasun pribatuko lurzoruek badute lekua 

parke metropolitarron barruan. 

 
2.- Dagoeneko burututako Parke Metropolitarren aldarazpenak eta LPPean 

bilduriko horrelako parkeen garapena Udal Plangintzaren eta Udalez 

gaindikoaren arabera egingo dira, erabilera-araupeketa zuzena ezarriko duten 

Plan Berezien bitartez.  

Parke Metropolitarren antolamendua eta esku-harmen araubidea dagozkien 

Udaleko eta Udalez gaindiko Plangintza bereziko tresnek ezarririkoak izango 

dira. Parke Metropolitarraren mugaketak Udalerri bat baino gehiagorik ukitzen 

badu, hura Udalez gaindiko eremuko Plangintza bereziko tresna bakarraren 

bitartez antolatuko da. Hura ukituriko Udalerriek batera tramitatu beharko dute, 

aplikatzeko hirigintza-legerian legez ezarritako prozeduraren arabera. 

Nolanahi ere den, aipatu Plan Bereziak tramitatzeko prozedura gaian 

eskumena duen Herri Administrazioak aurkeztu eta, hala denean, bultzatu 

ahalko du, aplikatzeko hirigintza-legerian ezarritakoaren arabera. 

 



 

 

III. TITULUA: SARE BERDEA 

ARAUDIA 

3.-  LPParen ondoreetarako, Plangintza bereziak hiritarrak hiriguneen erdialdetik 

hurbil bai baina beroni loturik ez dagoen ingurunera hurbiltzeko eta integrat-

zeko moduko jolas, aisia eta astialdi erabilerako guneak sustatuko ditu 

bereziki. Hortaz, aipatu helburua sustatzen duten erabilera edo instalazioak 

bakarrik kokatu ahalko dira azalerotan. Gainera, eremuotan bakarrik onartu 

ahalko dira, Plangintza bereziak hala egokietsiz gero, kanpinak eta Golf-

zelaiak eta beste antzeko ekipamendu bereziak. 

 
Edozein kasutan, egin eta onesten diren Plan Bereziek eta egun indarrean 

daudenek beti errespetatu beharko dituzte aurreko lerrokadan azaldutako 

helburuak. 

 

Egun dauden eta plan berezirik ez duten Parke metropolitarretan eta LPPak 

mugatutako berrietan, hori araupetzen duen Plan Berezia onetsi arte, 

eraentzaileak Udal Plangintzan ezarritako erabilerak izango dira, eta, horren 

ezean, honakook hartuko dira debekatutako erabileratzat: 

− Edonolako eraikuntzak. 

− VII. tituluko II. kapituluan zehazturikoen antzeko azpiegitura eta obra 

handiak, baldin eta LPPekoetakoak ez badira. 

4.-  Aurretik esandakoaren kaltetan joan barik, etorkizuneko plan bereziek O.1 

planoan biltzen diren Natur Balio Handiko eremuentzat LPP honetan zehaz-

turikoak errespetatu beharko dituzte, parke metropolitarraren mugaketetan 

sarturikoentzat zehazturikoak. Eta, oro har, eremu osoko ingurunea artatu eta 

hobetzea sustatuko da. 



 

 

III. TITULUA: SARE BERDEA 

ARAUDIA 

41. ARTIKULUA.  PAISAI ONURAKO LANDA-ALDEAK 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Paisai Onurako Landa-aldeak 

ingurune eta Paisai balio handiko lurzoru-eremuak dira eta egun dauden 

moduan zaintzekoak diren eta Lurralde Plan Partzialak lurraldea egituratzeko 

funtzioa eman dien guneak ditugu. Elementuok biodibertsitatea eta lurzorua 

erabiltzeko tradizioko erak artatu eta mantentzeko elkarrekintza on eta 

orekatsua. Paisaiaren aldetik oso interesgarriak diren guneak dira eta 

beraietan alde funtzional honen natur, zientzi eta kultur balioei loturiko jolas-

jarduera batzuk egin ahal dira. 

2.-  Lurralde Plan Partzialak «Sare Berde»ari buruzko O.3 planoan honakook ditu 

mugaturik: Paisai Onurako Landa-aldeak. Mugaketa hori behar bezala 

frogatuta doitu ahalko da garapen-Plangintzak horrela egokietsitako puntuetan. 

3.-   Paisai Onurako Landa-aldeen antolamendua eta esku-harmen araubidea Udal 

Plangintza edo, hala denean, Udal eremuko edo Udalez gaindiko eremuko 

Plangintza bereziko tresnek ezarririkoak izango dira. 

 
4.-   Aurreko paragrafoan xedaturikoaren kaltetan joan barik, Paisai Onurako 

Landa-aldeen antolamenduak, hala denean, planak zehazturiko Antolamendu 

Kategorien eta lurralde plan partzial honek ezarritako Baldintza Gainjarrien 

ondoriozko mugak errespetatu beharko ditu. 

5.-  Halaber, azaleroi dagokienez, LPPean adierazirik daude paisai onurako landa-

aldeon destinoa sustatzen duten elementu edo instalazioak bakarrik kokatu 

ahal diren astialdiko jarduerak. Nolanahi ere, instalaziook 1. motako jolas 

intentsiboari eta estentsiboari buruz aurreko Tituluan zehaztutako araupeketan 

eta de?nizioan zehaztutakoari heldu beharko diote. 



 

 

III. TITULUA: SARE BERDEA 

ARAUDIA 

6.-  Irizpide Orokor gisa, sortzeko astialdiko azalera berriak, ahal dela, natur 

ibilbideen inguruetan kokatuko dira (haiek 6. artikuluan zehazturik daude), zer-

tarako-eta Sare Berdean esku hartzen duten elementuen arteko konexioak 

ezartzeko. 

7.-  Paisai onurako eremu zehatza, 27. Eragiketa Es trategikorakoa (27. EE), 

«Pagasarri-Ganekogortako Ingurunea birbalioztatzea» da. Dagokion Fitxan 

?nkatu beharko dira bertako zehaztapen lotesleak eta Udalez gaindiko Plan 

Berezia idaztearen derrigorrezkotasuna. 

 
 

III. KAPITULUA: ELEMENTU LINEALAK: NATUR IBILBIDEAK 

 

42. ARTIKULUA.  NATUR IBILBIDEAK 

1.-  Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Natur Ibilbideak Planak berak 

zehaztutako Sare Berdearen osoko sistemako elementu linealak dira. 

Hautazko ibilbideak itxuratzen dituzte, urbanizazio biguneko ingurunea 

dutenak; edo Astialdiko Aldeak euren artean komunikatzen dituzte, edo aldeon 

barrura sartu eta haiek ibiltzea ahalbidetzeko balio dute. Plan partzial honen 

ondoreetarako, Natur Ibilbidetzat hartuko dira ibilbideak, baldin eta beraiek 

ezartzea beharrezkotzat jotzen bada oinezkoak eta ziklakorrak ibiltzeko bide 

egokian zehar eroso, seguru eta modu erakargarrian ibiltzea ahalbidetzeko. 

2.-  LPPean bildutako natur onurako ibilbideak oinezkoentzakoak eta 

ziklakorrentzakoak izan daitezke. Hala ere, kontutan hartu beharko da 

aurrekoetara sartzeko ahalbidetzen behar diren bide eta errepideen sei-

naleztapena. 



 

 

III. TITULUA: SARE BERDEA 

ARAUDIA 

3.- Oinezkoentzako edo/eta ziklakorrentzako Ibilbideen mugaketa, antolamendua 

eta erabilerak dagozkien Udalez gaindiko edo Udaleko Plangintza bereziko 

tresnek ezarririkoak izango dira. Nolanahi ere, lurralde plan partzial honek 

proposaturiko bide eskema edo irizpideetara doitu beharko dira. 

4.-  Edozein kasutan, erabat debekatuta dago motoredun ibilgailuak basoko 

aldaietatik asfaltatu gabeko bideetatik eta alorretatik ibiltzea, berariaz 

baimenduen kasuan izan ezik. Debeku hori derrigorrezkotzat hartu beharko 

dute Oinezkoentzako edo/eta ziklakorrentzako Ibilbideak araupetzen dituzten 

Udalez gaindiko edo Udaleko Plangintza bereziko tresnek. 

5.-  Lurralde Planean orientazio gisa gra?aturik daude Natur Ibilbideak, «Sare 

Berde»ari buruzko O.3 planoan. 

6.-  Kapitulu honetako xedapenen edukia Alde Funtzionalaren eremu osoari 

aplikatu ahal zaio. Hala ere, Lurralde Plan Partzialak Natur Ibilbideei buruzko 

proposamen zehatzak eta irizpideak ditu, «Sare berdeko ibilbide naturalak»ari 

buruzko 19 eta «Bizikleta-sarea»ri buruzko 23 zenbakiko Ekintza Egituratzai-

leen banakako ?txetan. Eta aipatu ibilbideak «Bilboko meatzeen parkeetako 

ardatz berdea»ari eta «Erriberako Parkeak»ei buruzko 15 eta 20 zenbakiko 

Ekintza Egituratzaileetan xedaturikoarekin zabalduta daude»; haiek guztiak 

aipatu Arauen  II. eranskinean daude. 

 
 

 
 
 
 

IV. KAPITULUA: ELEMENTU PUNTUALAK: PUNTU INTERESGARRIAK 

 



 

 

III. TITULUA: SARE BERDEA 

ARAUDIA 

43. ARTIKULUA.  DE?NIZIOA 

1.-   Lurralde plan partzial honen ondoreetarako, Puntu Interesgarriak Planak berak 

zehazturiko Sare Berdeko sistemaren elementu puntualak dira, beren in-

guruneko, historiako, zientziako, kulturako edo antzeko balioengatik 

interesgarriak ditugunak. 

2.-   Puntu Interesgarrien mugaketa, antolamendua eta erabilerak dagozkien 

Udalez gaindiko edo Udaleko Plangintza bereziko tresnek ezarririkoak izango 

dira. 

3.-   Aurrekoaren kaltetan joan barik, Puntu Interesgarrien destinoa sustatzen duten 

elementu edo instalazioak bakarrik kokatu ahalko dira inguruneotan. Beraien 

artean honakook adieraziko ditugu orientazio gisa: 

o Seinaleztapen- eta balizatze-sareak. 

o Garraio publikoko lineeetatik sartzeko puntuak. 

o Turismoak aparkatzeko zonak 

o Jolasgune mugatuak, oinarrizko zerbitzuak dituz tenak 

(mahaiak, barbakoak, paperontziak) 

o Behatokiak. 

4.-  Lurralde Plan Partzialean orientazio gisa gra?aturik daude Puntu Interesgarriak, 

«Sare Berde»ari buruzko O.3 planoan. 

 



 

 

IV. TITULUA: LURZORUA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK ETA POLITIKAK 

ARAUDIA 

IV. TITULUA: LURZORUA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK ETA POLITIKAK 

 

I. KAPITULUA: LURZORUA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK ETA POLITIKAK 

 

44. ARTIKULUA.  EZARKUNTZA BERRIETARAKO LURZORU HUTSEN 
DISKRIMINAZIOA 

1.-  Lurralde Plan Partzialak gaur egun hutsik dauden lurzoruen diskriminazioa 

egiten du, bertan, okupagarriak ez diren lurzoruak zehazten dituzten irizpideak 

ezartzen dira eta, beraz, lurzoru horiek ezarkuntza proposamenetatik kanpo 

geratuko dira. 

2.-  Lurralde Plan Partzialak ezarritako bazterketa irizpideak jarraian datozen hauek 

dira: 

a) Udal planeamenduak egoitzako erabileretarako, jarduera 

ekonomikoetarako edo sistema Orokorretarako sailkatutako lurzoruak. 

b) %15eko baino malda handiagoa duten lurzoruak, malda txikiagoko 

unitate morfologikoak sortzeko behar diren lurzoru zati txikiak direnean 

salbu. 

c) Euskal Autonomia Erkidegoko Itsasadar eta Erreka Ertzen 

Antolaketarako Lurralde Plan Sektorialean mugatutako Urak Gaina 

Hartzeko Arriskua duten Eremuetako lurzoruak, arriskua ekiditeko 

neurriak hartzen ez badira. 

d) Babesturiko Eremu Naturalen barruan dauden lurzoruak (Gorbeialdea). 



 

 

IV. TITULUA: LURZORUA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK ETA POLITIKAK 

ARAUDIA 

e) Lurralde Plan Partzial honen II. Tituluan ezarritako Natur Balio Handiko 

Kategorietako batean sartutako lurzoruak. 

f) Aireportuko kutsadura akustikoaren eraginez zarataren mailak 60 dB 

gainditzen dituen eremua, bertan egoitzako ezarkuntza berriak 

esklusiboki baztertuta baitaude. 

45. ARTIKULUA.  EREMU ETA SEKTORE OREKA BERRIA 

Lurralde Plan Partzialak, egoitzako ezarkuntza berriak eta jarduera 

ekonomikokoak eta, lurzoruaren antolaketaren politikei dagokienez, eskuhartze 

moduak ezartzean, eremu eta sektore oreka berria lortu nahi du, batez ere 

erabilerak eta haien osagarritasuna areagotuta, horrela, eremu guztiek egoitza 

eta lan eskaintza nahikoa izan dezaten.  Halaber, eta jarduera ekonomikoei 

dagokienez, tipologia ezaugarrien arabera lekutu nahi ditu lurraldean. 

 
 
 

II. KAPITULUA: ESKUHARTZE MOTAK 

 

I. ATALA: ESKUHARTZE MOTEN ZERRENDA 

 

46. ARTIKULUA.  ESKUHARTZE MOTAK 

Lurralde Plan Partzialak egoitzarekin zein jarduera ekonomikoarekin zerikusia 

duten proposamenak honako eskuhartze moten arabera ezartzen ditu: 



 

 

IV. TITULUA: LURZORUA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK ETA POLITIKAK 

ARAUDIA 

a) Suspertzea 

b) Berriztapena 

c) Eraikitako ondarean esku hartzea 

d) Dentsitate berria 

e) Garapen berriak 

Horiei Sare Berdea gehitzen zaie seigarren eskuhartze mota gisa ingurune ?sikoari 

lotuta. Sare Berdea arauon III. tituluan dago araututa. 

 

II. ATALA: SUSPERTZEA 

 

47. ARTIKULUA.  SUSPERTZE KONTZEPTUA 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, suspertzea da eremu zehatz 

batzuen gaur egungo irudia egokitzeari buruz planak ezartzen duen 

eskuhartze mota. Eremu horiek, gehienetan, industriaguneak dira, hau da, 

Euskal Autonomia Erkidegoko industrializazio masiboko garaian sortutako 

guneak, eta proposatutako lurralde eredura egokitzeko moldatu egin behar 

dira, erabilpenari eutsita. 

2.-  Suspertzearen eskuhartze moduak zein eremuri eragiten dien O.4 «Lurralde 

eredua» saileko planoan agertzen da identi?katuta. 

48. ARTIKULUA.  ESKUHARTZE ARAUBIDEA 



 

 

IV. TITULUA: LURZORUA ANTOLATZEKO IRIZPIDEAK ETA POLITIKAK 

ARAUDIA 

1.-  Eskuhartze modu honek eragiten dien lurzoru eremuen gaur egungo irudia 

egokitu beharko da, helburu hauekin: 

− Okupatutako lurzoru sendotuak hobetzea 

− Zaharkitutako industriaguneak eraldatzea 

− Tipologia berriak integratzeko gai diren industri lurzoru okupatu 

gabeak garatzea, elementu nagusiak direla: ingurune atsegina, 

eraikitako guneen erakargarritasuna eta eragile kualitatiboen 

gailentasuna kuantitatiboen aldean. 

2.-  LPPean esku hartzeko modu hau berariaz ezarri ez bada, suspertu 

beharrekotzat jotzen diren eremuetan abiarazi ahal izango dira ekintzak, 

aurreko helburu horiekin. Jarduera ekonomikoen ALPean lehentasuneko-tzat 

jotako Udalerrietan esku hartzeko modu hau aplikatzea gomendatzen da.  

 
 

III ATALA: BERRIZTAPENA 

 

49. ARTIKULUA.  BERRIZTAPENAREN KONTZEPTUA 

1.-   Berriztapena da Lurralde Plan Partzialean hirigune jakin batzuk, itsasadarraren 

inguruan daudenak, batez ere, aldatzeko ezarritako esku-hartze modua. Gune 

horietako industri lurzoru gehienak hutsik daude eta, instalazioak zaharkituta 

daudenez edo dauden tokirako egokiak ez diren jarduerak egiten direnez edo 

tipologia desegokiak daudenez, birgaitu egin behar dira eta erabilera mistoak 

ezarri behar dira. 
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ARAUDIA 

2.-   Atal honetan aipatutako eremuak itsasadarreko hiri berriztapeneko guneak 

dira. Plan honetan proposatutako lurralde-ereduan eremuok ardatz izango dira; 

proposamenak eragiketa estrategiko zehatzetan gauzatuko dira. Bi mota 

daude, oso desberdinak: 

− Gaur egun erabilera nagusia egoitza den guneak; hauexek dira 

eragiketa estrategikoen ?txak: O.E.1 «Olabeaga-Basurto», O.E.2 

«Zorrozaurre» eta O.E.5 «Galindo» (II. eranskina). 

 
− Gaur egun erabilera nagusia industria den guneak; hauexek dira 

eragiketa estrategikoen ?txak: O.E.3 «Zorrotza-Burtzeña».  

 

50. ARTIKULUA.  ESKUHARTZE ARAUBIDEA 

1.-  Esku hartzeko modu honek eragiten dien lurzoru eremuetarako Lurralde Plan 

Partzialean erabilera mistoak ahalbideratuko dira, hala nola goi kalitateko jar-

duera ekonomikoetara, lerrun metropolitarreko ekipamenduak eta egoitzakoak, 

eremu eta instalazio berrien erabilerak bereizteko eta estetika diseinua 

zaintzeko helburuak betetzeko. Horretarako, eremu berdeek, eremu askeek, 

oinezkoentzako bideek, bidegorriek eta garraio publikoko sistemek izango dute 

protagonismo nagusia ezarkuntza berrietan. 

2.-  Kontuan izango da gerta litekeela gaur egun ari diren ekoizpen jarduera 

batzuetarako itsasadarrerako irteera behar izatea. 

3.-  Etxebizitzekin bateragarriak diren industri jarduerak ezarri ahal izango dira, 

baldin eta tra?ko-eragin txikia badute eta aurreko atalean aipatutako helburue-

kin bat badatoz eta ondorioz itsasadarreko hiri berriztapenerako guneetan 

kokatu ahal badira. 
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4.-  Industri aurriren bat edo bertan behera utzitako instalazioren bat babestuta edo 

katalogatuta badago, kultur interesekoa delako edo iraganaren ikurra delako, 

berehala birgaituko da inguruan egingo diren lanekin integratzeko, batez ere 

industri ondare arkeologiko adierazitakoak.  

5.-  Itsasadarreko hiri berriztapenerako guneetarako LPPean proposatutako 

erabilerak eta jarduerak errespetatu eta kontuan eduki beharko dira 

Itsasadarra Harmonizatzeko Proiektuan eta Udal Plangintzako plan guztietan. 

 
 

IV ATALA: ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEA 

 

51. ARTIKULUA.  ERAIKITAKO ONDAREAN ESKU HARTZEAREN KONTZEPTUA 

1.-  Indarreko legeriaren itzalpean, Lurralde Plan Partzialean eraikitako ondarean 

esku hartzea  ezarri da dauden eraikinak optimizatzeko, benetako etxebizitza-

eskaintza osatzeko asmoarekin.  

2.-  Esku hartzeko modu honek lehentasuna izango du beste batzuen aldean, 

nekazaritzarako izan litezkeen lurra ez okupatzeko, batetik, eta etxebizitza-

eskaintza handitzeko, bestetik, etxebizitza gisa erabil daitezkeen eraikinak 

aprobetxatuko baitira. 

 
 

52. ARTIKULUA.  ESKUHARTZE ARAUBIDEA 

1.-  Hauexek izango dira eraikitako ondarean esku hartzeko ardatzak:  

− Hutsik dauden etxebizitzetan esku hartzea. 
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− Birgaitzea sustatzea. 

− Eraikinen tipologia egungo eskarira moldatzea, lurzoru 

urbanizaezinean daudenak izan ezik. 

2.-  Eraikinen balio historiko-artistikoak errespetatuko dira.  

 

V. ATALA: DENTSITATE BERRIA 

 

53. ARTIKULUA.  KONTZEPTUA 

1.-  Lurralde Plan Partzialak esku hartzeko modu hau ezarri du Udal Plangintza 

Orokorrean mugatutako etxebizitzetarako edo industriako lurzoru urbanizagarri 

edo urbanizagaietako parametroak aldatzeko. Hain zuzen ere, honen bidez 

eremu batzuetako etxebizitza-dentsitatea handituko da, edota erabilerarako 

ezarritako dentsitatea, bata edo bestea baxuegia izanik herritarren etxe-

eskaria asetzen ez bada edo lurzoruaren erabilera behar bezala optimizatzen 

ez bada. 

Lurralde Plan Partzialak ez ditu zuzenean aldatuko hiri lurzoruaren 

parametroak, horretarako ezinbestekoa baita Udal administrazioak azterlana 

burutzea. Udalek lurzoru urbanizagarrirako ezarritako irizpide eurak kontuan 

hartuta baliatu behar lukete esku hartzeko modu hau hiriko lurzoruetan. 

Lurralde Plan Partzialean landalurreko gune batzuetan dentsitate berriak 

ezartzea proposatu da, etxebizi-tzak eraikitzeko. Esku hartzeko modu hau oso 

konplexua da, landalurreko guneak txikiak direlako, eta horregatik Lurralde 

Plan Partzialak gutxieneko dentsi?kazioa ezarri du, hau da, dentsitate txikiko 

eraikintza. Hori dela eta, proposatu diren dentsitateak Udal Plangintzan az tertu 
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beharko dira. Hori egiten denean, dentsitate handiagoak ezarri ahal izango 

dira, beharrekotzat joz gero.  

2.-  Esku hartzeko modu hau O.4 «Lurralde eredua» saileko planoetan ageri diren 

aldeetan aplikatuko da. 

3.-  Honen eraginpeko egoitza sektoreak tren edo metro geltokien inguruan eta 

garraio publikoaren sistemetatik hurbil egongo dira batez ere, Udal Plangin-

tzan dentsitate baxu edo oso baxua ezarri den eremuetan, alegia. 

54. ARTIKULUA.  ESKUHARTZE ARAUBIDEA 

1.-  Honen eraginpeko egoitza eremuetarako Lurralde Plan Partzialean eraikin-

dentsitate altuagoak ezarri dira, ingurunerako egokiagoak. 

2.-   Dentsitate berriko egoitza-eremuetan garapen handiko, ertaineko eta baxuko 

dentsitateak bereizten dira, eta honako irizpide hauen arabera zehazten dira: 

 
a) Dentsitate baxua: hektareako 15 - 30 etxebizitza. 

b) Dentsitate ertaina: hektareako 30 - 50 etxebizitza. 

c) Dentsitate handia: hektareako 50 etxebizitza baino gehiago; hala ere, ez 

da onargarritzat hartuko hektareako 75 etxebizitza baino gehiago 

eraikitzea, horixe baita Lurzoruaren Legean ezarritako muga (hau 

aldatuz gero, aldaketak kontuan eduki beharko dira). 

 
3.-  Esku hartzeko modu honen proposamenetako askotan, dentsitate berriak 

ezartzeak berekin dakar merkataritzako zerbitzu-jarduerak edo bulego batzuk 
sartzea, Lurralde Plan Partzialak ezarritako lurralde ereduak iradokitzen duen 
dibertsi?kazio eta osagarritasun irizpide nagusiarekin bat, hain zuzen ere. 
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4.-   Aireportuaren ondoriozko aireko zortasunak direla eta, Derioko Udalaren esku 

utzi da Arau Subsidiarioen berrikuspenean onetsitako sektore hauetako dent-

sitate berriak ezartzea: «Tabernabarri, Rementariñe, Aldekone-Goikoa eta 

Ganbe-Goikoa». 

5.-  Industriaguneetan, dentsitate berrien helburua etxebizitzak nagusi diren 

eremuetako erabilerak orekatzea da, mugitu beharra murrizteko. Hori dela eta, 

erabilera-intentsitate handiagoak ezarri dira, egokiagoak ingurunerako. 

 

VI. ATALA: GARAPEN BERRIAK 

 

55. ARTIKULUA.  KONTZEPTUA 

1.-   Garapen Berriak egoitzako eta jarduera ekonomikoko lurzoru berriak sortzeko 

Lurralde Plan Partzialak ezarritako eskuhartze modua da. Lurzoru horietarako 

erabilera Orokorra ezartzen du, eta baita dentsitate bat ere erabilera hori 

egoitzakoa edo mistoa bada.  

2.-  Datozen urteetako hazkunde gauzatuko den eremuak dira; mugatutako 

eremuak gehienekoak dira. Hala ere, malguak dira eta ez dago ezarritako 

guztia nahitaez bete beharrik.  

3.-  Eremu mistoak mugatzen baldin badira, eremuok mugaketa zehatz bat izan 

beharko dute bereizitako eremuetan: egoitzakoa edota jarduera ekonomikoak, 

eta, horiek, Planeamendu Orokorreko dagokien tresnek jaso beharko dituzte.  

Horrez gainera erabilera mistoko, egoitzakoa eta jarduera ekonomikoak 

eremuak ere izan daitezke.  
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4.-  Udal planeamenduek, salbuespen gisa, Garapen Berrietako lurzoruetako 

lehentasunezko eremuetatik kanpoko hirigintza ezarpen berrietarako 

proposamenak egin ahal izango dituzte, alegia, Plan Partzialean aurreikusi 

gabeko jarduera ekonomikoko edo egoitzako ezarkuntza berriak ?nkatzeko. 

Alabaina, proposamen horiek ondorengo baldintza hauek bete beharko dituzte: 

a) Udal proposamenak gizarte intereseko jarduerari buruzko justi?kazio 

zorrotza eta Lurralde Plan Partzialak diseinatutako lurralde ereduarekin 

lotura izan beharko ditu, eta eragin ditzakeen lurralde inpaktuei buruzko 

azterketa egokia ere aurkeztu beharko du. 

b)  Dena dela, hirigintza ezarpen berriak egiteko proposamen aukera aurretik 

dauden hiriguneetan eta haiekin zuzenean edo zeharka lotura duten 

hirigintza hazkundeen aurreikuspenak egitera eta mugatuko da. 

c)  Udal planeamendu Orokorrak proposatuko dituen egoitzako lurzoru berriek 

ez dute ezarritako egoitza kopurua handitzerik eragingo ezta Lurralde Plan 

Partzialak proposatutako egoitzako lurzoruaren okupazioaren hedadura 

handitzerik ere. 

5.- O.4 «Lurralde eredua» saileko planoetan ageri diren garapen berriko eremuak 

gehienekoak dira.  

 

56. ARTIKULUA.  DENTSITATE MAILA 

1.-  Lurralde Plan Partzialak honako dentsitate mailak bereizten ditu Garapen 

Berrietarako: 

a) Dentsitate baxua: hektareako 15 - 30 etxebizitza. 
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b) Dentsitate ertaina: hektareako 30 - 50 etxebizitza. 

c) Dentsitate handia: hektareako 50 etxebizitza baino gehiago; hala ere, ez 

da onargarritzat hartuko hektareako 75 etxebizitza baino gehiago 

eraikitzea, horixe baita Lurzoruaren Legean ezarritako muga (hau 

aldatuz gero, aldaketak kontuan eduki beharko dira). 

 
2.-  Hektareako 30etik gorako etxebizitza-dentsitatea duten garapen berriko egoitza 

eremu guztietan azaleraren % 15 jarduera ekonomiko osagarrietarako gordeko 

da, hau da, txikizkako merkataritzarako, bulegoetarako, lantegietarako, 

etxebizitzekin bateragarriak diren industrietarako eta era guztietarako 

horniduretarako, hala nola asistentzia-zentroak, gizarte eta kultur zentroak, 

etab. Haztapen erlatiboko koe?zienteak ezarriko dira irabazirik gutxien dituzten 

hornidurentzat, haien ezarpena errazagoa izan dadin. 

3.-  Garapen Berriko eremuetarako ezarritako den-tsitatea Udal Plangintza 

Orokorrean ?nkaturiko sektoreetan baizik ez da aplikatuko, Sistema 

Orokorretarako eremuetan ez. 

57. ARTIKULUA.  ESKUHARTZE ARAUBIDEA 

1.-  Lurralde Plan Partzialaren eraginetarako, aurretiaz zehazturiko edo 

baldintzaturiko mugaketa duten Garapen Berriko eremu izaera izango dute, 

elementu ?sikoak, mugaketak edo jabari publikoaren babeserako zortasuna, 

topogra?a ezaugarriak edo planeamendu sektorialean jasotako natur arriskuak 

direla-eta, Lurralde Plan Partzial honek ezarritako irizpideetan garapen berriak 

hartzeko gaitasuna mugatuta duten lurralde eremuek. 

2.-  Lurralde Plan Partzialak aipatutako eremuetarako ezartzen duen eskuhartze 

araubidea O.4 «Lurralde eredua» saileko planoetan dagokien gra?arekin 
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sartuta dauden Udalerriei planeamenduko tresnak egokitzeko beharrizana 

dutela jakinaraztea da. Egokitzapena aipatutako planoetako erabileretara eta, 

egoitzako lurzoruen edo lurzoru mistoen kasuan, intentsitatera, aldatzerakoan 

edo berraztertzerakoan egin beharko dute. 

3.-  Lurralde Plan Partzialak de?nitutako aurretiaz zehazturiko mugaketa duten 

Garapen Berrietako lehentasunezko eremuetako mugak birdoitu egin ahal 

izango dira dagozkien Udal Planeamenduetan, betiere birdoiketa horiek 

hurrengo eragileek eragindakoa denetan: 

 
 a) Lehendik dauden eraikuntzen lerrokadurak edo lerroak 

 b)  Lurraldearen topogra?a ezaugarriak 

 c)  Zuhaiztiak edo intereseko guneak daudenetan 

 d)  Bide berriak daudenetan 

Birdoiketak Lurralde Plan Partzial honetako planoetan mugatutako azalerak 
handitzea edo txikitzea erabaki ahal izango du, baina, betiere, birdoiketa hori 
lan eskalak eragindako beharrizan baten ondorioa bada eta plan honetako 
irizpide Orokorrekin bat badator. 

 
4.-   Udal Plangintza Orokorraren bidez antolatzeko, kontuan izan behar da 

garapen berriko eremuetan sistema Orokorrak sar daitezkeela. 

5.-  Garapen berrietarako mugatutako eremuak behar den heinean garatu ahal izango 

dira Udal Plangintzaren bidez, hau da, ez da egongo lurzoru guztia erabili 

beharrik; gainera, erabiltzen ez diren guneak modu koherentean kategorizatu 

beharko dira, ingurunerako ezarritako zehaztapenen arabera. 
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6.-  Lurralde Plan Partzialak aireportuetako zortasunek baldintzatzen dituzten 

garapen berriak bereizten ditu, hau da, Plan Zuzentzailearen egungo eta 

geroko aurreikuspenean 60 dB-ko lerroen arteko bandan kokatzen diren 

egoitzak eta hezkuntza- eta osasun-zuzkidurak. Horiek garatzeko, aire-

nabigazioak sortzen dituen soinu-eraginak benetan murriztu behar izango dira 

eta, horrela, legez ezarritako prozeduraren bidez zarataren arrastoak bilakaera 

izan duela egiaztatu.  
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V. TITULUA:  ETXEBIZITZA BEHARRIZANAK ETA EGOITZAKO LURZORUAREN 

ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA 

 

I. KAPITULUA: EGOITZAKO LURZORUAREN EREMU-PROPOSAMENA 

 

58. ARTIKULUA.  EGOITZAKO LURZORUAREN EREMU-PROPOSAMENA ETA 
HORI KUANTI?KATZEKO IRIZPIDEAK 

1.-  Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideetan ezarritakoaren arabera, Lurralde 

Plan Partzial honek egoitzako lurzoruaren Eremu-Proposamena zehaztu du, 

era horretako lurzoruaren garapena Arauon I. Tituluan ezarritako irizpideen 

arabera egin ahal izateko. 

2.-   Aipatutako Eremu-Proposamena etxebizitza beharrizanen azterketaren 

arabera egin da, erreferentzia-tzat 16 urteko epemuga hartu da eta ondorengo 

eragileak hartu dira kontuan: 

a) Epemuga hori zehaztu da Udal Planeamendu Orokorretako tresnetan 8 

urteko epeko (tresna horien legezko indarraldi epea) beharrizanak aseko 

eta ezarriko direla bermatzeko hamasei urteko denbora erreferente hori 

egokientzat hartu delako. 

b) Etxebizitza beharrizan horien kuanti?kazioan, neurtutako benetako 

beharrizanei harrotze koe?zientea ezarri zaie eta, horrek, beharrizanei 

erantzungo zaiela bermatzen du. 

3.-  Lurralde Plan Partzial honek Udalerri bakoitzarentzat egin duen Eremu-

Proposamena Arauotako IV. eranskinean, «Egoitzako Eskaintzaren 
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Kuanti?kazioa, Eremu-Proposamena», jaso da eta jarraian zerrendatutako 

eragile edo osagaien batuketaren emaitza izan da: 

• A) Osagaia: Eremu Funtzionalaren Kanpoko Oreka Berria. 

• B) Osagaia: Barruko Oreka Berria. 

• C) Osagaia: Beharrizan Endogenoak. 

• D) Osagaia: Bigarren Egoitzaren Eskaintza. 

4.-  Aipatutako osagai horietatik, A) Osagaia «Eremu Funtzionalaren Kanpoko 

Oreka Berria» deritzona, Lurralde Plan Partzial honetako Eremu-

Proposamenaren berezko elementua da. 

Ondorioz, Osagai horren kontzeptua eta irispena hurrengo artikuluan agertzen 

da azalduta, eta gainontzeko osagaien de?nizioa Titulu honetako II. Kapituluan 

agertzen da. 

5.-  «Egoitzako Eskaintzaren Kuanti?kazioa, Eremu-Proposamena» IV. 

eranskinean ezarritakoaren arabera, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan 

Partzialak Eremu Funtzionaleko Egoitzako Lurzoruaren Eremu-Proposamena 

gehienekoen eta gutxienekoen sistema baten bidez kuanti?katzen du. 

59. ARTIKULUA.  A) OSAGAIA: BILBO METROPOLITARREKO EREMU 
FUNTZIONALAREN KANPOKO OREKA BERRIA 

1.-  Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideetan ezarritakoaren arabera, A) 

Osagaiak Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren inguruko Eremu 

Funtzionalak berrindartzeko helburua du. Hori, berriz, hiri sisteman lidergo 

gaitasuna hobetzeko Lurralde Plan Partzial honen iradokitzaile diren 

lurraldearen oreka berriaren irizpideen arabera egingo du. 
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2.-  Irizpide horri jarraiki, Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak inguruko 

Eremu Funtzional hauetarantz hedatzen du egoitzako eremuen hazkundea: 

• Mungiako Eremu Funtzionala 1.500 etxebizitza 

• Durangoko Eremu Funtzionala 600 etxebizitza 

• Balmaseda-Zallako Eremu Funtzionala 450 etxebizitza 

• Igorreko Eremu Funtzionala 450 etxebizitza 

• Laudioko Eremu Funtzionala 375 etxebizitza 

• Guztira 3.375 etxebizitza 

Hedatu beharreko etxebizitzen batuketak, harrotuak edo bakanduak, guztira 

6.750eko etxebizitza kopurua ematen du, eta horiek Eremu Funtzionalaren 

osotasunetik aterako dira. 

 

II. KAPITULUA: UDALERRIEK EGOITZAKO LURZORUAREN EREMU-

PROPOSAMENA ZEHAZTEA 

 

60. ARTIKULUA.  UDALERRIEK EGOITZAKO ETXEBIZITZA KUANTI?KATZEKO 
FORMULA APLIKATZEA 

1.-  Planeamendu Orokorra berrikusten duen Udalerrietako bakoitzak, Arau hauen 

58. artikuluan ezarritako formularen arabera, zortzi urteko indarraldi epean 

Lurralde Plan Partzialak zenbat etxebizitza egitea baimentzen dion kalkulatu 

beharko du, eta hurrengo atalean aipatzen diren irizpideak hartu beharko ditu 

kontuan horretarako. 



 

 

V. TITULUA: ETXEBITZA BEHARRIZANAK ETA EGOITZAKO LURZORUAREN ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA 

ARAUDIA 

2.-  A) osagaia ez da kontuan hartuko, izan ere, honen aurreko Kapituluan jasota 

dagoen Eremu-Proposamenaren berezko elementua delako. 

3.-  B) eta D) osagaiak, hurrenez hurren Arauotako 61. eta 63. artikuluetan 

aipatuko direnak, balio etengabeak dira. 

4.- C) osagaia planeamendu Orokorreko dagozkion tresnek zehaztu beharko dute, 

Arau hauetako 62. artikuluak ezarritakoaren arabera. 

5.-  B) osagaiaren alderdi bikoitza, gehienekoa eta gutxienekoa, kontuan hartuta, 

artikulu honetako lehen atalean adierazitako formularen aplikaziotik kuanti?ka-

ziorako balio bi lortuko dira, gehienekoa eta gutxienekoa, hurrengo atalean 

ezarritakoa salbuetsita. 

 
a) Gehieneko balioa: Balio honek erreferentzia epean Udalerri bakoitzak 

gaur egungo etxebizitza kopurua zenbat etxebizitzatan handi dezakeen 

zehazten du, eta Udal planeamenduko tresnek ezin izango dute kopuru 

hori gainditu. 

b) Gutxieneko balioa: Balio honek Udal planeamenduak erreferentzia epean 

bermatu beharko duen gutxieneko etxebizitza kopura zehazten du. 

6.-  B) Osagaiak balio bat baino ez duen Udalerrietan, alegia, gehieneko eta 

gutxienezko baliorik ez duen Udalerrietan, Lurralde Plan Partzial honetan 

ezarritako kuanti?kazioak ez dira lotesleak izango. 

Udalerri horietan, etxebizitza kopuruaren hazkundea,  dagoeneko eraikita 

dagoen ondasunaren optimizazioa, berrikuntza edo Dentsitate Berrien 

operazioen  bidez egingo da batez ere. 
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Atal honetan ezarritakoak ondoko Udalerriotan dauka eragina: Arrigorriaga, 

Barakaldo, Basauri, Bilbo, Etxebarri, Ortuella, Portugalete, Santurtzi, Sestao, 

Trapagaran, Ugao, Zaratamo. 

7.-  Kapitulu honetan aipatzen diren Arauotako V. eranskineko, «Egoitzako 

Eskaintzaren Kuanti?kazioa, 8 urterako Aplikazio Koadroa» deritzoneko, 

irizpideen aplikaziotik ateratzen den egoitzako lurzoru eskaintzaren emaitza 

zehazten du Lurralde Plan Partzialak. Koadro hori, Udalerriek C) Osagaia 

zehazteko beharrizana dutenez gero, ez da loteslea izango. 

 
8.-  Baldin eta, salbuespen moduan, LPPk proposatzen duen zenbatekoketa 

Udaleko Plangintza Orokorrari aplikatzerakoan  gehieneko baloreak ez badu 

lekurik ezarri diren garapen berrien mugaketan, lehentasuna izango du delako 

mugaketa gra?ko horren emaitzako zenbatekoketak, gertaera horrek 

Udalerriaren abegirako kapazitatea beteta dagoela frogatuko lukeelako.  

61. ARTIKULUA.  B) OSAGAIA: BILBO METROPOLITARREKO EREMU 
FUNTZIONAL AREN BARRUKO OREKA BERRIA 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, barruko oreka berriaren elementu 

izaera dute Arauotako VI. eranskinean, «Bilbo Metropolitarreko Eremu Fun-

tzionalaren Barruko Oreka Berria» deritzonean, jasota dauden gehieneko eta 

gutxieneko elementuek, eta Planak berak I. Tituluan Eremu Funtzionalaren 

barruko oreka lortzeko helburuarekin proposatu duen ereduarekin bat 

datozenak. 

2.-  Gehieneko eta gutxieneko elementu horiek lortzeko kontuan hartu diren 

irizpideak honako hauek dira: 

a) Planeamenduaren gaitasuna. 
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b) Udalerri ?nkatuen gaitasuna. Udalerrian lurzoruaren eskuragarritasuna 

agortu dutenak edo agortzekotan direnak hartzen dira Udalerri 

?nkatutzat. 

 
Aurrekoaren arabera: 

 I.-  Egindako Lurralde Azterketaren ondorioz, Udalerria beraren 

beharrizan esponjatu endogenoei erantzuteko gai ez den kasuetan, 

barruko oreka berriaren osagaia negatiboa izango da. Balore horrek 

Udalerriaren beharrizan esponjatu endogenoei erantzuteko 

beharrezkoak diren etxebizitzen kopurua zenbatzen du. 

  Udalerri horientzat, orientazio gisa, egoitzako eskaintzarako gutxi 

gorabeherako kopuru batzuk ezarri dira eta ondare eraikiaren 

optimizazioaren bidez, Barruko Birmoldaketa eragiketen bidez edo 

Hiri Lurzorua ?nkatuta bete beharko dituzte kopuru horiek. 

 II.- Lurzoru berria ?nkatzeko, kolonizatzeko  gaitasunik ez duten 

Udalerrien kasuetan, B) Osagaiak izaera bakarra eta ez loteslea 

izango du, hurrengo paragrafoan zehaztutakoaren eraginetarako. 

Udalerri hauetan frogatu da nahi dena baino baxuagoa dela eta 

ezinezkoa da horri kotarik jartzea. 

c) Lurralde Plan Partzialak proposaturiko azalera berriak. «Garapen 

Berriak» deritze. 

Hirugarren irizpide hau Udalerrien edukiera adierazten duena da. Eremu 

hauetarako proposatutako mugaketa gehienezko azaleratzat jo behar da, 

baina honek ez du esan nahi horiek osorik okupatu behar direnik, eta 

dentsitate-tarte bat ezarriko zaie. 
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Gutxieneko eta gehieneko baloreetatik sortzen den egoitza-kopurua, 

Udalerri guztietan, Alde Funtzional osorako egoitza-eskaintzak 

etxebizitzaren arloko berezko beharrizanak betetzen dituela bermatzeko 

bestekoa izan behar da. 

Gehieneko baloreen batuketak Alde Funtzionalaren beharrizan 

endogenoak, 2ko koe?ziente batek harrotuta, bete behar ditu. 

Gutxieneko baloreen batuketak, aldiz, Alde Funtzionalaren beharrizan 

endogenoak, 1,5eko koe?ziente batek harrotuta, bete behar ditu. 

3.-  Aurreko ataletan ezarritakoaren arabera, VI. eranskinak, «Bilbo 

Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Barruko Oreka Berria» deritzonak, 

gehieneko eta gutxieneko balioak jasotzen ditu. 

4.-  Horretarako, Udalerri bakoitzeko gehieneko eta gutxieneko baloreen de?nizioa 

eta lotura 60.5 eta 60.6 artikuluetan daude jasota. 

62. ARTIKULUA.  C) OSAGAIA: BEHARRIZAN ENDOGE-NOAK 

1.- C) Osagaia, «Beharrizan Endogenoak», datozen urteotarako aurreikusitako 

familien batez besteko tamaina txikitu egingo denez, etxebizitza beharrizana 

handitu egingo dela kontuan hartuta dator zehaztuta. 

2.- C) Osagaia Eremu Funtzionalaren barruan dagoen Udalerri bakoitzak zehaztu 

beharko du eta, horretarako, formula hau erabili beharko du: 

C) Osagaia = [B(e)/FBT(e) – B(b)/FBT(b)]  x  3 

Non: 
• B(b): Biztanleria hasierako urtean 
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• B(e): Epemugarako aurreikusitako biztanleria (b+8 urte) 

• FBT(b): Familiaren Batez Besteko Tamaina hasierako urtean 

• FBT(e): Epemugarako aurreikusitako Familiaren Batez Besteko Tamaina (b 

+ 8 urte) 

3.-  Aurreko atalean idatzitako formula aplikatzeko Udalerri bakoitzak hurrengo 

alderdi hauek hartu beharko ditu kontuan: 

a) Planeamendu Orokorreko tresna bakoitza izapidetu baino lehen, 

hasierako urteko biztanleriari eta Familiaren Batez Besteko Tamainari –

B(b) eta FBT(b)– buruzko datuak lortzeko ikerketak eguneratu ahal 

izango dira, baita epemugarako aurreikusitako biztanleriari buruzko 

datua ere –B(e)–. 

b) Epemugarako aurreikusitako Familiaren Batez Besteko Tamaina – 

FBT(e)– Arauotako XI. eranskineko, «FBTren Aurreikusitako Garapena 

Bilbo Metropolitarrean» deritzoneko, koadrotik lortu behar da; hau da, 

Udalerri bakoitzeko FBT(b) parametroa eguneratu behar da eta, 

horretarako, aipatutako eranskinean jasota dagoen urteko mailakako 

urripen indizea (UMUI)  aplikatu behar da, eta indize hori, erreferentzia 

urtearen arabera, 0,02 eta 0,03 artekoa izango da. 2018tik aurrera 

progresio baliokidea aplikatuko da. 

4.-  Aurreko ataletan ezarritakoari kalterik egin gabe eta izaera ez loteslez, Lurralde 

Plan Partzialak, horretarako egindako Lurralde Ikerketen arabera, C) Osagaia 

Udalerrika zehazten du. 
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63. ARTIKULUA.  D) OSAGAIA: BIGARREN EGOITZAREN ESKAINTZA 

Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideetan ezarritakoaren arabera, D) 

Osagaiaren, «Bigarren Egoitzaren Eskaintza», helburua Bilbo Metropolitarreko 

Lurralde Plan Partzialaren lurralde ereduak hala eskatzen duen Udalerrietan 

bigarren egoitza ahalbidetzea da. Hori Arauotako VIII. eranskinean dago jasota, 

«Bigarren Egoitzaren Eskaintza» deritzonean, hain zuzen ere. Arestian aipatu den 

VIII. eranskinean ematen diren baloreek gehieneko mugen izaera dute. 

 
 

III. KAPITULUA: EGOITZAKO LURZORU ESKAINTZAREN EZAUGARRIAK 

 

64. ARTIKULUA.  EGOITZAKO LURZORU ESKAINTZAREN EZAUGARRIAK 

1.-  Egoitzako lurzoru eskaintzari dagokionez hurrengo elementu hauek bereizten 

ditu Lurralde Plan Partzialak: 

a) Dentsitatea 

b) Tipologia 

c) Babestutako etxebizitza  

d) Bigarren egoitza 

e) Lurraldean sartzeko guneak 

2.-  Udalerriek, planeamendu tresnak idazterakoan, datozen artikuluetan 

ezarritakoaren arabera islatu beharko dituzte egoitzako eskaintzaren ezaugarri 

elementuak. 
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65. ARTIKULUA.  DENTSITATEA 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, dentsitatea garapen eremu 

bakoitzean hektareako onartutako etxebizitza kopurua da. Dentsitate hori  

emaitzako arloaren azalerari aplikatuko zaio eta uste izango da garapen 

berrietarako ondore horretarako mugatu diren esparruek sistema Orokorrak 

sartzeko kapazitatea dutela.    

2.-  Dentsitatearen parametroa (etxe/bizt.) eraikitako 120m2 dituen etxebizitza 

ereduari dagokio. Garatu beharreko etxebizitza ereduaren arabera etxebizitza 

kopurua %15 gehitu ahal izango da, baina, eraikitako 120m2 dituen etxebizitza 

ereduaren azaleraren dentsitate parametroa ezarri ostean lortzen den azalera 

osoa mantentzen bada betiere. 

3.-  Lurralde plan partzialak hiru Dentsitate eredu edo maila ezartzen ditu: 

a) Dentsitate baxua: Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, dentsitate 

baxuko eremu izaera izango dute O.4 Serieko «Lurralde Eredua» Planoetan 

adierazitako eremuetan hektareako 15 eta 30 arteko etxebizitza kopurua 

duten eremuek. 

b) Dentsitate ertaina: Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, dentsitate 

ertaineko eremu izaera izango dute O.4 Serieko «Lurralde Eredua» 

Planoetan adierazitako eremuetan hektareako 30 eta 50 arteko etxebizitza 

kopurua duten eremuek.  

c) Dentsitate handia: Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, dentsitate 

handiko eremu izaera izango dute O.4 Serieko «Lurralde Eredua» 

Planoetan adierazitako eremuetan hektareako 50 etxebizitza baino gehiago 

dituzten eremuek. Salbuespenak salbu, eta lurzoruaren eta hiri-
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antolaketaren inguruko indarreko araudiaren arabera, dentsitateak ez du 

hektareako 75 etxebizitzako kopurua gaindituko.  

 
 

66. ARTIKULUA.  TIPOLOGIA 

1.-  Lurralde Plan Partzialak, elementu bereizgarri honen bitartez, aurreko 

artikuluan aipatutako dentsitateen arabera zein motatako etxebizitzak eraiki 

daitezkeen de?nitzen du. 

2.-  Lurralde Plan Partzialak onartzen dituen eraikuntza-tipologiak hurrengo hauek 

dira: 

a) Dentsitate baxua:  

Etxebizitzak dentsitate baxuan sortu behar diren eremuetan, Bilbo 

Metropolitarreko Lurralde Plan Partzial honek onartutako tipologiak honakoak 

izango dira: 

I.– Etxebizitza isolatua 

II.– Etxebizitza parekatua 

III.– Txalet erantsia 

IV.– Garaiera baxuko etxebizitza eraikina 

Etxebizitza isolatuek, parekatuek eta txalet erantsiek lorategi pribatua izan 

beharko dute. 

Lurralde Plan Partzialeko lurralde ereduaren arabera egokientzat hartzen 

den etxebizitza eredua garaiera baxuko etxebizitza eraikina da. 
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b) Dentsitate ertaina: 

Etxebizitzak dentsitate ertainean sortu behar diren eremuetan, Bilbo 

Metropolitarreko Lurralde Plan Partzial honek onartutako tipologiak 4 eta 5 

solairu arteko muga duten etxalde irekiko edo itxiko ereduarekin bat 

datozenak dira. 

Aipatutako tipologia horiek 56. artikuluan de?nitutako ekipamenduetarako 

eta ekonomi jarduera osagarrietarako azalera bat izango dute gordeta, 

hartzen duten eremuaren aprobetxamenduko % 15, hain zuzen ere. 

 
c) Dentsitate handia: 

Etxebizitzak dentsitate handian sortu behar diren eremuetan, Bilbo 

Metropolitarreko Lurralde Plan Partzial honek onartutako tipologiak etxalde 

itxiko ereduarekin bat datozenak dira. Hala ere, eremu komun askeak 

dituzten etxalde irekikoak ere izan daitezke eta batez bestekoa baino 

garaiera handiagoa eduki ahal izango dute.  

Hala ere, eraikuntza horietan gutxi gorabehera eremuaren 

aprobetxamenduko % 15eko azalera 56. artikuluan de?nitutako 

ekipamenduetarako eta ekonomi jarduera osagarrietarako gorde beharko 

da. 

 

67. ARTIKULUA.  ETXEBIZITZA LORTZEAREN ARLOKO NEURRIAK 

Udal plangintza orokorrak babes o?zialeko edo, hala denean, babes publikoko etxebizitzak 

eraikitzeko izango den lurzorua kali?katu beharko du, etxebizitza horiek estandar hauek 
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ezarri eta arautzeaz arduratzen den indarreko legeriak xedatutako zenbatekoan eta 

baldin-tzetan egin beharko direlarik. 

68. ARTIKULUA.  BIGARREN EGOITZA 

1.-  Lurralde Plan Partzialak bigarren egoitzako eskaintza hartzeko gaitasun 

handiena duten eremuetara bideratzea gomendatzen du (Balmaseda-Zalla, 

Laudio, Igorre eta Mungialdea). 

2.-  Aurreko paragrafoan ezarritakoari kalterik egin gabe, Lurraldearen 

Antolaketarako Jarraibideek helburu horretarako zehaztutako Udalerrietan 

onargarritzat joko dira bigarren egoitzarako sustapen operazioak, Udalerri 

hauetan alegia: Abanto-Zierbena, Barrika, Gorliz, Lemoiz, Muskiz, Plentzia, 

Sopela, Zeberio eta Zierbena. 

69. ARTIKULUA.  LURRALDEAN SARTZEKO GUNEAK 

1.-  Lurralde Plan Partzialak, Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideetako XII.6 

kapituluan ezarritakoaren arabera, Lurraldean Sartzeko Gunetzat hartzen ditu 

Zeberio eta Lemoiz. 

2.-  Aipatutako bi Udal mugarte horien eremuan, eta dagokion aplikazio araudia 

ezartzeko, Lurralde Plan Partzialak honakoak bereizten ditu: 

a) Udalerri bakoitzeko herriguneak 

b) Gainerako ezarkuntza guztiak. Hau da, nekazaritza eta egoitza 

ezarkuntzak, eta lurraldearen inguru naturaleko baliabideen ekoizpena 

garatzeko beharrezkoak diren eta haien mende dauden ekipamendu 

ezarkuntzak hartzen dituztenak. 
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3.-   Lurralde Plan Partzialak datozen ataletan ezarritako eskuhartze araubideak eta 

Lurraldean Sartzeko Gune horien mugaketa zehatza bi Udalerrietako planea-

mendu Orokorretako tresnetan sartu beharko dira, tresnon Berrikuspena edo 

Aldaketa egingo dutenean. 

Aipatutako eskuhartze araubidearen garapen zehatza bi Udalek egin beharko 

dute.  

4.-  Bi herrigune ereduentzako izaera komunez, Zeberioko eta Lemoizko Udaletako 

planeamendu tresnek, aurreko atalean ezarritakoaren arabera, hurrengo eduki 

hauek bermatu beharko dituztela ezartzen du Lurralde Plan Partzialak: 

a) Herriaren irudia hobetzeko neurriak hartu beharko dituzte. 

b) Eraikitako ondarea zaharberritzeko eta baliozta-tzeko neurriak hartu 

beharko dituzte. 

c) Bigarren egoitzaren fenomenoa antolatzeko neurriak hartu beharko 

dituzte. 

d) Oinarrizko sarrera, zerbitzu eta ekipamendu azpiegiturak nabarmen 

hobetzeko neurriak hartu beharko dituzte. 

5.-  Artikulu honetan «gainerako ezarkuntza guztiak» gisa izendatutako Zeberioko 

eta Lemoizko Lurraldean Sartzeko Guneetarako, Lurralde Plan Partzialak 

honako irizpide hauek ezartzen ditu erabilera araubideari dagokionez: 

a) Eremu horietan egoitzako erabileraren alde egingo da. 

b) Baimendutako erabilera izaera ondorengo hauek izango dute: 

I.– Kontrolatutako mendi-ibilaldiak  
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II.– Lizentziarik edo baimenik behar ez duten jolasaldi erabilerak 

III.– Larre-belardiak kontrolatuta sortzea eta mantentzea 

IV.– Belar-botikak erabiltzeko mugaketa duten nekazaritza erabilerak 

V.– Baso naturala zaintzeko eta birsortzeko baso erabilerak 

VI.– Ekipamenduak 

VII.– Hotel-erabilerak 
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VI. TITULUA: JARDUERA EKONOMIKOAK: OREKA BERRI ESTRATEGIKOA 

 

70. ARTIKULUA.  ARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN 
SAILKAPENA 

Lurralde Plan Partzialak jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren sailkapen hau egiten du 

lurzoru bakoitzari emandako erabilera nagusien arabera: 

1.-  Industriala: Jarduera ekonomikoak egiteko lurzorua da eta horren barruan 

sartzen dira  ekoizteko eta biltegiratzeko jarduerak egiteko instalazio guztiak. 

Bada, horren barruan mota hauek bereizten dira: 

I.– Formatu Handiko Ekoizpeneko Industriala: berezko ekoizpen eta biltegi 

jardueretarako eremuak biltzen dituen jarduera ekonomikoetarako lurzorua 

da. Bertan, aurretiaz dauden lehengaien bitartez ondareak sortzen edo 

eraldatzen dituzte. 

Lurzoru honen barruan sartzen dira euren garapenerako, merkatugaien 

tra?ko astunaren menpean egoteagatik, esparru jakinak, azalerari 

dagokionez dimentsio jakinak, behar dituzten garapenak. 

Ekoizpen prozesuek ingurunean izaten duten eragina dela-eta, haiek 

eremu zehatzetan jartzea proposatzen da, alegia, egoitzako eremuetatik 

eta ekipamenduetatik kanpo, ingurumen eraginak zuzentzeko neurri 

egokiak derrigorrez aplikatzeari buruz ezar daitekeen araudi sektorialari 

kalterik egin gabe. 

II.– Formatu Txiki eta Ertaineko Ekoizpeneko industriala: beharrizan 

funtzionalengatik garatzeko azalera sail handiak behar ez dituen ekoizteko 

eta biltegiratzeko industriak atzemateko jarduera ekonomikoen lurzorua 
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da. Maila tradizionalean industri poligonoetan antolatzen dira eta hobetsi 

egiten dira hiriguneei lotuta kokatzen direnak. 

III.– Maila Teknologiko Altuko Ekoizpeneko industriala: gaur egungo teknologia 

eta garapenean oinarritzen diren jarduerak atzematen dituen jarduera eko-

nomikoen lurzorua da. Ezaugarri horiei esker zilegi da hiriguneetatik hurbil 

kokatzea eta, jardueraren arabera, baita egoitzazko aldeen barruan bertan 

ere. 

2.-  Parke Logistikoak: garraio azpiegitura eta horiei lotuta dauden industri 

jarduerak babesteko ekimenak dira eta, jarduera ekonomikoetako egituran 

duten eragina dela-eta, Ekipamendu Metropolitarrak ere izenda daitezke. 

Lurzoru horien barruan euren garapenerako dimentsio jakin batzuk behar 

dituzten jarduerak sartzen dira, merkatugaien garraio astunaren pentzudan 

daudelako edo osatzen dituzten azpiegituretatik hurbil egoteagatik 

baldintzatuta daudelako.  

Osatzen duten garraio azpiegitura zehatzaren arabera, hiru eratako Eremu 

Logistikoak ditugu: 

 
I.–  Garraioaren zerbitzurako Eremu Logistikoak: errepide bidezko garraioaren 

sektorearentzako zerbitzu instalazio zehatzak biltzen dituzten eremuak 

dira. Beraz, trenbide edo errepide sare nagusienetatik gertu egon behar 

dute ibilgailu astunen sarrera errazteko. Eremuon diseinua egiterakoan 

kontuan hartu beharko da kasuetako askotan korridore paisajistikoetan 

barrena kokatuta daudela eta, ondorioz, irudia asko zaindu beharko da. 

II.– Portuko laguntzarako Eremu Logistikoak: portuko azpiegiturarekin 

zerikusia duten jarduerak hartzen dituzten eremuak dira, hala nola 

biltegietarako, izakinetarako eta zamaketetarako eremuak eta salgaiak ba-
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natzeko zentroak biltzen dituzte, eta baita horri lotuta dauden jarduera 

industrialak ere. Ondorioz, eremu zabaletan eta portuko instalazioetatik 

eta merkatugaien trenbide saretik  zein gaitasun handiko eta eskualdeez 

haraindiko komunikazio bideetatik gertu egon behar dute. 

III.– Aireportuaren kanpoko Eremu Logistikoa: azpiegitura horretan dauden 

jarduera logistikoak eta berariazko instalazioak edukitzeko esparrua da 

eta, bestetik,  horri lotuta dauden jarduera industrialak eta, aldi berean, 

garraioaren zerbitzuko aldea edukitzeko jarduera ekonomikoa da. 

IV.–Elkargune-lokarrirako Eremu Logistikoak: komunikazio sare orokorreko 

elkargune nagusietan garraioaren azpiegiturarentzako zerbitzu jarduerak 

hartzen dituzten azalera berriak dira, merkatugaien trenbide garraioa 

bultzatuz. 

3.-  Enpresa-parkeak: jarduera berritzaileak biltzen dituzten eremuak dira. Horren 

ezarpenerako ahalegina egingo da kokatuko den aldean berariazkoa den 

erabileraren intentsitatea sustatzeko, eta ez horretan ohikoa edo tradizionala 

den tipologia, hau da, jatorriz dentsitate baxuko «parketzat» jotzen dena. 

Duten jardueraren edo jardueren arabera hiru eratako Enpresa Parkeak be-

reizten dira:  

I.– Teknologia Parkeak: teknologia aurreratuekin zerikusia duten jarduerak 

hartzen dituztenak dira. Teknologia Parkeetako atazak dira era 

erabakiorrean  garapen teknologikoan eta berrikuntzan laguntzea, 

unibertsitateen, ikerketako erakundeen, enpresa eta merkatuen arteko 

ezagutza eta teknologiaren ?uxuak eraginez eta sustatuz; halaber, 

enpresa berrizaleen sorkuntza eta hazkuntza sustatu behar dute eta, aldi 

berean, balio erantziko zerbitzuak eta kalitate handiko instalazioak  zuz-

kitu. 
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II.– Parke Zienti?koak: Unibertsitatearekin zerikusia duten jarduerak hartzen 

dituztenak dira eta, bertan, ikerketa eta garapena (I+G) helburu duten 

enpresak jartzearen alde egiten da. 

III.– Enpresa Parkeak: zerbitzu tekniko industrialak eta hirugarren mailako 

jarduerak hartzen dituztenak dira. 

4.-  Hirugarren mailakoak-erakusketakoak: erakusketarako eta salmentarako 

azalera handiak behar dituzten merkataritza erabilerak hartzen dituen jarduera 

ekonomikoetarako lurzorua da eta, ondorioz, horrek ez du esan nagi 

derrigorrez egoitzako eremuetatik kanpo kokatzen direnik. Adierazitako 

erabilera nagusienekin lotutako erabilera osagarri gisa txikizkako merkataritza, 

biltegiak eta bulegoak ere zehazten dira. Beraz, bereizi egiten dira eta, 

ondorioz, era honetako lurzoruetatik kanpo geratzen dira merkataritza zentroak 

jartzearekin zerikusia duten jarduera ekonomiko guztiak.  

5.-  Hirugarren mailakoak-merkataritzakoak: Formatu handiko merkataritzako 

erabilerak hartzen dituz ten aldeak dira, orokorrak zein arlokakoak, eta egoitzal-

deetatik kanpo kokatzen direnak.  

6.-  Zerbitzuak: zerbitzuen sektorearekin zerikusia duten jarduera ekonomikoen 

lurzorua da. Lurzoru horretan txikizkako merkataritza, bulegoak eta era guz-

tietako ekipamenduak ezar daitezke, eta baita laguntza, osasun, josteta eta 

gizarte eta kultur zentroak ere.  

Orekaren abiaburuak kontuan hartuta ahalegina egingo da horrelakoak hiriko 

inguruetan kokatzeko, egoitzazko erabilerarekin nahasian eta tartekatuta, hau 

da, erabilera orokor mistoak deritzonak eratuz. Esparru horietan mota 

horretako erabileretarako berariazko aldeztaketa egin daiteke edo egoitzazko 

erabileraren barruan sartu. Beraz, erabileren intentsitateak ezartzen diren 
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egoitzazko alde horretakoak eurak izan daitezke, lurzorua den bitartekoa 

optimizatzearen ondoreetarako. 

 Aurrekoaren arabera, Enpresa Zentroak eta Negozio Zentroak egoitzakoaren 

aurrean osagarri kuantitatibo handia duten eta zerbitzuekin zerikusia duten 

jarduera ekonomikoak dira, edo parke enpresarial moduan de?nitu direnak. 

 

71. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALAK LEHEN SEKTORERAKO 
DITUEN PROPOSAMENAK 

Lurralde Plan Partzialak egindako lurralde ereduak, ahal den neurrian, nekazaritzako 

jarduera mantendu nahi du eta, horretarako, hurrengo neurri eta ekintza hauek 

proposatzen ditu: 

1.-  Lezama, Zamudio, Loiu, Urduliz, Lemoiz, Larrabetzu, Zeberio eta Arrankudiaga  

lehentasunezko nekazaritza garapeneko udalerri izendatzea. 

2.-  Intereseko nekazaritza lurzoru eta unitateak babestea, batez ere 

lehentasunezko nekazaritza garapeneko udalerrietan. 

3.-  Nekazaritza munduko gizakien birkapitalizazioa egitea, etengabeko 

prestakuntzako programak sustatuta. 

4.-  Nekazarien errentak bereiziko dituzten abelur jardueren jarduera osagarriak 

sustatzea. 

5.-  Nekazaritza eremuen erakargarritasun turistikoa areagotzea. 

6.-  Udal planeamendu orokorreko kultur ondareko katalogoetan baserriarekin 

lotutako landa-arkitektura babestea. 
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7.-  Abelur eta baso ustiakuntza metodoak hobetzea inguru ?sikoaren aurkako 

erasoak ekiditeko eta jarduera horiek landa munduko ekosistemak 

mantentzeko bermea izan daitezen, eta ez beste mehatxu bat. 

8.-  Lurzoruaren babesaren aldeko apustua egitea, hirigintzako garapenetik 

salbuetsita dagoen planaren esparrua ezarriz. 

9.-  Talde-garraio publikoaren eta garraio alternatiboaren alde egingo duen 

eskualde mugikortasun eredua sustatzea. Horrela, gaitasun handiko 

azpiegitura berrien eskaria ekiditeko, horiek nekazaritzarako lurzoru handia 

hartzen baitute. 

10.- Autonomia Erkidegoak eta Foru Aldundiak nekazaritzaren garapenerako 

egindako programak erabiltzea. 

11.- Landa munduak, balio ekologiko, paisajistiko, sozial eta kulturalak direla-eta, 

duen izaera estrategikoa babesteko dirulaguntzetan erakunde publikoek parte 

hartzea. 

12.-  Plangintza orokorreko tresnetan aurreikuspenak egitea horiek ukitzen dituzten 

nekazaritzako ustiategiak berriz lehengoratzeko aukeraren ondoreetarako 

garapen berrien esparruei dagokienez.  

72. ARTIKULUA.  JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN 
KUANTI?KAZIOA 

1.-  Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideak garatzeko eta Plan Partzial honen 

Memorian ezarritakoaren arabera, garapenaren epemugarako proposatutako 

lurralde eredua ezarri ahal izateko jarduera ekonomikoetarako lurzorua 

prestatzea aurreikusten du planak. 
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2.-   Horretarako, eta Arauotako I. eta IV. tituluetan zehaztutako irizpideak 

aplikatuz, Lurralde Plan Partzialak Eremu Funtzional osoaren beharrizanak be-

teko dituzten irismen osoko esku hartzeak zehazten ditu. Horretarako, kontuan 

hartzen ditu lurralde eremu bakoitzeko beharrizanak enplegua-etxebizitza 

oreka handiagoa lortzeko. 

3.-  Eremu Funtzionaleko udalerri bakoitzean jarduera ekonomikoetarako 

bideratutako lurzoru eskaintzaren kuanti?kazioa (horren justi?kazioa Memorian 

azaltzen da) ondoko eragileen batuketak zehaztuko du: 

a) Jarduera ekonomikoetarako planeamenduak duen gaitasuna 

b) Lurralde Plan Partzial honek jarduera ekonomiko berrietarako proposatutako 

lurzorua 

4.-  Lurralde Plan Partzial honek gehieneko eta gutxieneko sistema baten bidez 

neurtzen du jarduera ekonomiko berrietarako lurzoruaren eskaintza, eta 

horrelaxe ageri da Arauotako IX. eranskinean, «Jarduera Ekonomiko 

Berrietarako Lurzoruaren Eskaintzaren Kuanti?kazioa» deritzonean, hain 

zuzen ere. Eranskin horretan sustapen publikoko lurzorura bideratutako 

azalerak eta legez aurreikusitako kudeaketa tekniken araberako lurzoruaren 

azalerak zein diren ere zehazten da. 

5.-  Aurreko atalean ezarritakoaren arabera, Eremu Funtzionalaren barruan dauden 

udalek jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskaintza sartu beharko dute 

beraien planeamendu orokorreko tresnetan. Eta, horretarako, beharrezkotzat 

jotzen duten neurrian areagotu beharko dute duten lurzoru hutsa, baina 

ezarritako gehieneko eta gutxieneko mugak errespetatu beharko dituzte. 

6.-  Artikulu hau aplikatzeko Lurralde Plan Partzialak mugatutako Eremuak O.4 

Serieko «Lurralde Eredua» Planoetan agertzen dira gra?atuta. 
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73. ARTIKULUA.  SUSTAPEN PUBLIKOKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO 
LURZORUAREN KUANTI?KAZIOA 

1.-  Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko Legean ezarritako 

agindua betetzeko, Lurralde Plan Partzialak dimentsio metropolitarreko 

eremuak mugatzen ditu, Eremu Funtzional osoaren zerbitzura mugatu ere; eta 

horien gainean, ekimen publikoa proposatzen du garatu ahal izateko. 

2.-  Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskaintzaren 

kuanti?kazioa Arauotako IX. eranskineko kuanti?kazio tauletan agertzen da 

laburbilduta, «Jarduera Ekonomiko Berrietarako Lurzoruaren Eskaintzaren 

Kuanti?kazioa» deritzonean, hain zuzen ere. 

3.-  Eremu Funtzionalaren barruan dauden udal korporazioek aurreko artikuluko 5. 

atalean ezarritako terminoen arabera sartu beharko dute sustapen publikoko 

jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eskaintza planeamendu orokorreko 

tresnetan. 

4.-  Sustapen publikoko jarduera ekonomikoen Garapen Berriak sortzeko lurzoru 

zehatza, udal planeamenduko tresnetan dagozkien lurzoru erreserbak ezarrita 

lortzea hobetsiko da, alegia, indarrean dagoen Lurzoru Ondare Publikoen 

20/1998 Legearen arabera edo, bes tela, lege hori aldatzen duen hirigintzako 

araudiaren arabera lortzea. 

5.-  Artikulu hau betetzeko Lurralde Plan Partzialak mugatzen dituen Eremuen 

zerrenda (O.4 Serieko «Lurralde Eredua» Planoetan dago gra?atuta) 

Arauotako X. eranskinean dago jasota, «Sustapen Publikoko Jarduera 

Ekonomikoetarako Eremuen Zerrenda» deritzonean, hain zuzen ere. Bertan, 

bestalde, Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoen ?txa 

indibidualizatuekiko egokitzapena ere ageri da. 
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74. ARTIKULUA.  JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUKO APLIKAZIO 
IRIZPIDEAK 

Lurralde eredua ezartzeko eta IV. tituluan ezarritako lurzoruaren antolaketarako irizpideak 

eta politikak ezarriz, jarduera ekonomikoetarako lurzoruan orokorrean  ondoko irizpide 

hauek aplikatuko dira 

 
I.– Herriguneetatik kanpoko eremuak ekoizpen eta logistika zereginetarako 

gordeko dira batez ere, hau da, jarduera horiek hiri bilbarekin 

bateragarritasun gutxikoak direnean, eta ekidin egingo da horiek merka-

taritza zentroen edo bulego eraikinen osagarri izatea. Azken horien 

kasuan hobetsi egingo da hiriguneen barruan kokatzea, maila baxuagoko 

esku hartzeko eskalekin eta inguruan duten hirigintzako inguruari egoki-

tuago. 

II.– Ekidin egingo da kanpoko hirugarren mailako eremuak hiri lurzorutik kanpo 

jartzea, eta hori horrela da komeni delako plataforma berezi horiek pro?l 

industrialagoa duten instalazioak atzemateko erreserbatzea, hots, 

egoitzazko bilbarekiko bateragarritasun gutxiagokoak eta lotura 

funtzionalari dagokionez merkatugaien garraio astunari lotuagoak 

daudenak, eta, bestela, bermatu egin beharko da garraio publikoak eremu 

horietara sarrera izango duela. 

III.– Mugatu egingo da baita ere, Eremu Funtzionalean merkataritza azalera 

handi gehiagorik ezartzea, izan ere, gaur egun dagoen merkataritza zentro 

kopurua nahikoa da eremu funtzionalerako. 
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IV.– Jarduera ekonomikoen alde berrietan hondakinak selektiboki biltzeko 

eremuak jartzea bultzatuko da, eta eremu horietan zenbait eremu gorde 

beharko dira herriguneko hondakinak biltzeko edukiontziak jartzeko. 

V.– Eremu industrial berrietan, Udal Planeamenduak, hondakinen tratamendu 

bidezko edo energia berriztagarrien bidezko energia ekoizpen zentro txi-

kiak jartzea ahalbidetu beharko du. Horretarako, beharrezkoak diren 

lurzoru erreserbak egin beharko ditu, baina, betiere, jarduera 

nagusiarekiko bigarren mailako jarduera baldin bada. 

VI.– Jarduera ekonomikoen aldean aukera emango zaio garraio publikoaren 

erabilerari eta hori sustatuko da, eta ez  ibilgailu pribatuarena. 

VII.– Gaur egun indarreko plangintza orokorrean egoitzazko erabilerak edo 
antzekoak ezartzeko jarduera ekonomiko moduan sailkatuta dauden 
lurzoruen ezabaketa, salbu eta arau hauen  49 artikuluan identi?katu 
diren Itsasadarra Lehengoratzeko Aldeak izeneko horiek, onartuak izan 
daitezen, derrigorrezkoa da aurrez  era nahikoan bidezkotzea  ezinezkoa 
dela, maila teknikoan, ekonomikoan edo urbanistikoan adierazi diren 
lurzoru horiek jarduera ekonomiko berri gehiago atzematea. Hau guztia 
gorabehera lehentasuna emango zaio horiek erabilera orokor 
mistoetarako erabiltzeari, hau da, gertatu den enplegu eta ekoizteko 
bilbaren galera orekatzeko jarduera ekonomikoak ere badituen egoit-
zazkoari. 

 

75. ARTIKULUA.  JARDUERA EKONOMIKOEN LURZORUAN ESKU HARTZEKO 
ERAK  

Beste alde batetik Lurralde Plan Partzialak, jarduera ekonomikoen proposamenei 

dagokienez,  46. artikuluan aurreikusitako esku hartze moten artetik Garapen Berriak eta, 

hiriko esparruen barruan, berriz suspertzea eta berritzea ezartzen ditu. Esku hartze mota 

horiei irizpide hauek ezarri behar zaizkie era horretako lurzoruen berezitasunak direla-eta: 

a) Garapen berriak: 
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I.– Jarduera ekonomikoen garapen berriko esparru guztiek jarduera 

ekonomikoetako lurzoru mota bat edo gehiago dituzte esleituta, hain 

zuzen ere honako arau hauen 70. artikuluan esleitu diren erabilera 

nagusien arabera de?nitu direnak, hau da, O.4 Serieko «Lurralde Eredua» 

Planoetan agertzen  den bezala. Adierazi diren erabilera horietarik bat 

baino gehiago esleituta dituzten eremuei alde ekonomiko misto esaten 

zaie. 

II.– Jarduera ekonomiko mistoen aldeei esleitu zaizkien  erabilera nagusien 

zerrenda operazio estrategikoen O.E. 11 «Jarduera ekonomiko mistoak 

Portuaren inguruan» izeneko ?txa indibidualizatuetan zehaztu da, eta baita 

O.E. 18an ere, «Aretxaldeko erreserba estrategikoa» ere, bata eta bestea 

Arauotako II. eranskinean «Operazio Estrategikoak eta Egiturazko 

ekintzak» izenekoaren barrukoak. 

III.– Dokumentazio gra?koan alde misto moduan islatzen diren garapen berrien 

azalera, 0.4. serieko planoak,  plangintza orokorreko bidezko tresnen 

bidez mugatu daiteke, hau da, alde batetik egoitzazko erabilera eta 

bestetik jarduera ekonomikoen erabilera bereiztuta, eta banaketa horren 

proportzioa gutxi gorabehera %50ekoa izango da  horietariko 

bakoitzerakoa. Adierazi den horren alternatiba moduan berariazko mugarik 

gabeko esparruak era ditzakete  eta horietan zilegi izango dira, era 

mistoan, bi erabilerak. 

IV.– Egoitzazko dentsitate ertain edo altuko garapen berrian esparru guztietan, 

baldin eta dentsitatea 30 etxebizitzatik gorakoa bada hektareako, aldearen 

%15 jarduera ekonomiko osagarriak kokatzeko erreserbatuko da, hau da, 

honako arau hauen 56. artikuluaren 2. atalean ezarri dena betez. 

b) Jarduketak hiri esparruetan. 
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Hiriko esparruen barruan esku hartzeko bi era daude: suspertzea eta  berrikuntza. 

b.1) Suspertzea 

Jarduera ekonomikoei atxikita dauden lurzoruen suspertze eragiketetan, 

gehienetan izaera industrialekoak izaten direnak, ondoko irizpide hauek 

hartuko dira kotnuan: 

Esku hartzeko era honek ukitzen dituen eta LPPak era gra?koan biltzen dituen  

hiriko esparru industrialen egungo irudia egokitu beharko da. Helburuak hauek 

izango dira: 

I.– Lurzoru ?nko okupatuen hobekuntza.  

II.– Zaharkituta dauden industri aldeen birmoldaketa  

III.– Okupatu gabe dauden eta teknologia berriak integratzeko gauza diren 

eta industri sailkapena duten lurzoruen garapena. 

LPParen arabera esku hartzeko era hau aurrez ezarri ez duten udalerriek, 

batez ere Jarduera Ekonomikoen ALPren arabera «lehentasunezko 

intesekoak» jotzen diren horiek, gomendatzen zaie suspertze beharrizana du-

ten  esparruetan ekintzak egiten hasteko, arestian aipatu diren helburu horiekin 

eurekin.   

b.2) Berrikuntza. 

Berrikuntza eragiketetan, hau da, Itsasadarraren Inguruetan ezaugarritzat 
erabilera orokor misto, egoitzazkoa eta jarduera ekonomikoen ezarpena 
dutenetan, eta arau hauen 49 artikuluan identi?katzen direnetan, ondoko 
irizpide hauek hartuko dira kotnuan: 
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I.– Garapenerako bidezko tresnetan kontuan hartuko da euren jardueraren 

garapenerako itsasadarrera iristeko bidea duten eta egon dauden 

ekoizteko erabileren iraupenaren aukera. 

II.– Beharrezko kasuetan neurri zuzentzaileak aplikatuko dira erabilera hori 

egoitzazkoarekin bateragarri bihurtzeko.  

III.– Etxebizitzarekin bateragarriak diren industri jarduerak haizuko dira 

formatu txikiko tipologia edukitzeagatik, tra?koari dagokionez eragin 

txikia izateagatik eta abarrengatik Itsasadarraren Berrikuntza Alde 

horretan kokatzeri badago. 

IV.– Ekidin egin behar dira etxebizitzarekin bateragarriak ez diren eta 

euren ezarpenerako nabigagarritasunarekin lotuta dagoen kokapenen 

bat behar ez duten jarduera ekonomikoak. 

V.– Mantendu egingo dira egon dauden arkitektura ondareko elementuak. 

VI.– Ekidin egingo da esparruen banaketa funtzionala eta sustatu egongo 

da erabileren nahasketa: egoitzazkoa eta jarduera ekonomikoak. 

Halaber, hirugarren arloko eta zerbitzuetako izaera duten instalazioak 

sustatuko dira berariazko eraikinetan, beti ere egoitzazko erabilerarekin  

eta hiriguneen barruetan egon daitezkeen zuzkidurekin  bateragarriak 

badira. 

76. ARTIKULUA.  JARDUERA EKONOMIKOAK 

 
1.-  Plangintza Sektorialak eragindako baldintza-tzaileak 
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Lurralde Plan Partzial honek abenduaren 21eko 262/2004 Dekretuaren bidez 

behin betiko onartu zen Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta 

Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana bete beharko du 

Lurralde Planean jasota ez dauden aldeei dagokienean. 

2.-  Lurralde Plan Partzialean de?nitutako esku-hartzeko araubidea 

70. artikuluan zehazturiko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren 

sailkapenaren arabera, Lurralde Plan Partzialak esku-hartzeko araubide 

zehatza ezartzen du. 

 
1) Industriala: 

I.– Eraikinaren gehieneko okupazioa, funtzionaltasunak mugatuta 

egongo dena, garraio astunari lotuta dagoen bide-sistemak azalera 

handia atzematen baitu, % 30 eta % 45 artekoa izango da, beti ere 

arloaren morfologiaren arabera eta zerbitzu  orokorrak kenduta. 

II.– Planeamendu Araudiaren arabera eskaturiko aparkalekuen % 25 

ibilgailu astunentzat gordeko da. Horrez gain, zuhaizti bat jarriko da 

begi-inpaktua txikitzeko. 

 
2) Parke Logistikoak: 

I.– Eraikinaren gehieneko okupazioa, funtzionaltasunak mugatuta 

egongo dena, garraio astunari lotuta dagoen bide-sistemak azalera 

handia atzematen baitu, % 30 eta % 45 artekoa izango da, beti ere 

arloaren morfologiaren arabera eta zerbitzu  orokorrak kenduta. 



 

 

VI. TITULUA: JARDUERA EKONOMIKOAK: OREKA BERRI ESTRATEGIKOA 

ARAUDIA 

II.– Planeamendu Araudiaren arabera eskaturiko aparkalekuen % 25 

ibilgailu astunentzat gordeko da. Horrez gain, zuhaizti bat jarriko da 

begi-inpaktua txikitzeko. 

3) Enpresa parkeak:  

Erabileraren intentsitatea kokatuko den sare horri dagokiona izango da. 

4) Hirugarren sektorea - Erakusketa:  

Erabileraren intentsitatea kokatuko den sare horri dagokiona izango da. 

5) Zerbitzuak:  

Erabileraren intentsitatea ezarriko den egoitzazko alde horretako bera izan 

daiteke. 

 



 

 

VII. TITULUA: LURRALDE EREMUKO AZPIEGITURA SISTEMA 

ARAUDIA 

VII. TITULUA: LURRALDE EREMUKO AZPIEGITURA SISTEMA 

 

I. KAPITULUA: AZPIEGITURAK LURRALDE EREDUA EGITURATZEKO OINARRIZKO 

BALDINTZATZAT  

 

77. ARTIKULUA.  AZPIEGITURA SISTEMAREN KONTZEPTUA ETA DE?NIZIOA,  
LURRALDE EREDUA EGITURATZEKO OINARRIZKO 
BALDINTZATZAT  

1.-  Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak proposaturiko lurralde ereduak 

ekintza multzo bat jasotzen du azpiegiturei dagokienez, alegia, Eremu Fun-

tzionala egoki eta lurralde ereduan bertan zehazturiko irizpideekin bat etorrita 

antolatzeko. 

2.-  Lurralde ereduaren garapenak Proposamen batzuk jasotzen ditu eta horien 

garapenak Lurralde Plan Partzialak aurreikusitako Egitura-Ekintzen eta Opera-

zio Estrategikoen egonkortzea edo betearaztea eskatzen dute kasuaren 

arabera. Egitura-Ekintzek eta Operazio Estrategikoek, batez ere, errepideen 

azpiegiturari eta tra?koari eragiten diete, eta zerbitzuen eta ekipamenduen 

azpiegiturak dituzte osagarri gisa. 

3.-  Aipatutako proposamenak Titulu honetan antolatzen dira hurrengo eskema 

honen arabera: 

a) Garraioko Azpiegiturak 

• Bide Sarea 

• Trenbide Sarea 
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• Bide Azpiegituren Sare Alternatiboa 

• Garraioko Azpiegituren arloan egindako beste proposamen batzuk: 

Azpiegitura Handiak 

• Intermodalitate Guneak 

b) Azpiegitura Logistikoak 

c) Zerbitzuen Azpiegiturak 

• Ur-hornidura 

• Saneamendua 

• Hondakinak 

• Energia 

• Obra Hidraulikoak 

d) Kulturako, Kiroleko eta Aisialdiko Ekipamenduen Azpiegiturak. 

 

II. KAPITULUA: GARRAIOKO AZPIEGITURAK 

 

I. ATALA: BIDE SAREKO AZPIEGITURAK 

 

78. ARTIKULUA.  LURRALDE EREDUAK BIDE SARERAKO PROPOSATURIKO 
AZPIEGITURA 
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Bide sarerako azpiegiturari dagokionez, Lurralde Plan Partzialeko ereduak lurraldearen 

antolaketa bermatzeko eta, batez ere, errepide sare zehatz batzuetako izaera eta 

funtzionaltasuna bermatzeko proposamen orokor bat ezartzen du. Eredu hori eta 

ereduaren justi?kazioa Memorian daude zehatz-mehatz jasota. 

 

79. ARTIKULUA.  BIDE SAREEN SAILKAPENA 

1.-  Lurralde ereduaren garapenerako, Lurralde Plan Partzialak bideko ardatzen eta 

errepide sareen sailkapen hierarkizatua ezartzen du, morfologikoki alegia. 

Sailkapen horri lotuta dauden ezaugarri tipologikoak arlokako lurralde 

planteamenduek eta Udalen bidezko planteamenduek bide sareen azpiegiturei 

dagokionez proposaturiko ekintzen garapenaren eta betearaztearen gainetik 

daude, eta baldintzatu egiten dituzte proposamen horiek eragin lotesle 

zuzenaz. 

2.-  Lurralde Plan Partzialak zehazturiko sailkapenaren arabera, honako bide 

sareak bereizten dira: 

a) Egitura Sarea:  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Egitura Sarea 

izaera izango du autopisten eta autobien sareek osatutakoak. 

b) Banaketa Sarea:  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Banaketa 

Sarea honako bideek osatuko dute: 

I.– Hiriguneetan, Lurralde Plan Partzialak gaitasun handikotzat dituen 

hiri-arteriek. 

II.– Landa eremuetan, eskualde arteko loturetarako izaera duten 

errepideek. 
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c) Sare Kapilarra: Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Sare Kapilarra 

honako bideek osatuko dute: 

 
I.– Hiriguneetan, kaleen sarearen barruko bide jakin eta singularizatu 

batzuk osatuko dute Sare Kapilarra. 

II.– Landa eremuetan, herrietako irisgarritasuneko errepideen sareak 

osatuko du Sare Kapilarra. 

 
3.-  Lurralde Plan Partzialak zehazturiko errepideen sareetako bakoitzaren 

funtzionaltasuna eta tipologia, eta lurraldearekin eta garraioaren joan-

etorriarekin duten harremana Arauotako XI. eranskinean, «Bide Sareen 

Azpiegituren Ezaugarriak» deritzonean, agertzen dira islatuta. 

 

80. ARTIKULUA.  BIDE SAREKO AZPIEGITURAREN ESKEMAREN ETA 
TAXUKETAREN ZEHAZTAPENA 

1.– Bide sareko azpiegituren eskema, honako plan partzial honen ondoreetarako, 

bideen ardatz jakin baten edo errepideen sare baten esparru desberdinen ar-

teko loturarako irizpideen eran de?nitzen da eta horien taxuketa arestian 

adierazi den eskema horrek espazioan duen kokapen zehatza da. Eskema, 

kasu guztietan, loteslea da eta taxuketa hala orientaziozkoa nola loteslea izan 

daiteke, baina kasu batean zein bestean plan bereziaren bidez aldarazpenei 

lotuta egongo dena. 

2.-  Itsasadarraren Inguruaren Antolamendurako Harmonizazio Esparruaren 

barruko bideen sarearen bide sareko azpiegituren eskema eta/edo taxuketaren 

lotura   maila, eta baita hori zehazteko, egituratzeko eta antolatzeko  irizpideak 

ere Egitura-Ekintzen A.E.1 eta A.E.12 arteko ?txetan  zehaztu da eta, ?txok, 
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Arauotako II. eranskinean daude, «Operazio Estrategikoak eta Egitura-

Ekintzak» deritzonean, hain zuzen ere. Ondorioz, egingo diren proposamenak 

operazio estrategiko ukitu guztien esparruan edo Itsasadarraren Inguruaren 

Harmonizatzeko Proiektuaren barruan aztertu eta ebatzi daitezke. 

3.-  Bide sareko azpiegituraren oinarrizko eskemak eta/edo taxuketak, O.2.1 

«Bideen Azpiegiturak» Planoan daude gra?atuta «LPPren proposamen 

propioak» identi?kazioarekin,  eta dagozkion sektore eta Udal planeamendu 

Orokorretako tresnei dagokienez izaera loteslea dute eta, izaerari dagokionez,  

II. eranskineko Egitura-Ekintzen barruko ?txa banakatuetan, Arau hauetako 

«Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekin-tzak» deritzonean ezarri den izaera 

dute, eta baita horien eraketa, antolamendu eta bateragarritasunerako 

irizpideenak ere. 

4.-  Bide sareko azpiegituren O.2.1 «Bideen Azpiegiturak» Planoan gra?atuta 

dauden gainerako  azpiegiturei dagokienez Udal plangintzetan sartuta dauden 

Udal mailakoen eta L.P.P.k biltzen dituenak bereizten dira eta horren 

proposamenak  Udal inplikatuek aztertu eta ebatzi behar dituzte, eta Udalez 

gaindikoak direnak, hau da, kontuan hartuta horien eskema loteslea dela eta 

taxuketa, kasuaren arabera, orientatiboa  zein, bidezko plan partzialaren bidez, 

aldarazpenei lotuta egon daitekeela, eta horrelakoetan erantzunak Udal 

inplikatuen eta arlokako administrazio eskumendunaren artean Plangintza 

bateragarri bihurtuz aztertu eta ebatzi behar dira.  

 

II. ATAL A: TRENBIDE SAREAREN AZPIEGITURAK 
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81. ARTIKULUA.  LURRALDE EREDUAK TRENBIDE SARERAKO 
PROPOSATURIKO AZPIEGITURA 

Bidaiarien zein salgaien Trenbide Sarearen azpiegiturari dagokionez, Lurralde Plan 

Partzialak proposamen Orokor bat ezartzen du lurraldearen antolaketa bermatzeko, hala 

dauden trenbide azpiegiturak hobetuz nola antolaketa lortzeko beharrezkotzat jotzen diren 

azpiegitura berriak proposatuz. Aipatutako eredua eta ereduaren justi?kazioa Memorian 

azaltzen dira zehatz-mehatz. 

 

82. ARTIKULUA.  TRENBIDE SAREKO AZPIEGITURAREN ESKEMAREN ETA 
TAXUKETAREN ZEHAZTAPENA 

1.-  Lurralde Plan Partzialak Trenbide Sareko azpiegituraren proposamena egiteko 

azpiegitura horren eskema eta/edo taxuketa zehazten ditu, hain zuzen ere 

O.2.2 planoan, «Trenbide azpiegiturak»; trenbide sarearen eskema, honako 

plan partzial honen ondoreetarako, trenbide ardatz jakin bateko  esparru 

desberdinen loturarako irizpideak dira eta horren taxuketa eskema horrek 

espazioan izango duen kokapen zehatza izango da. Eskema, kasu guztietan, 

loteslea izango da eta taxuketa hala orientatiboa nola loteslea izan daiteke, 

baina kasu batean zein bestean   bidezko plan bereziaren bitartez burutuko 

diren aldarazpenei lotuta egongo da. 

Bidaiarien garraioari dagokionez, aipatutako eskema eta/edo taxuketa horren 

lotura maila Egitura-Ekintzen E.E.14 eta E.E. 16 eta E.E.18 arteko ?txetan 

egiten du eta, ?txok, Arauotako II. eranskinean daude, «Operazio 

Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak» deritzonean, hain zuzen ere.  

Salgaien garraioari dagokionez, aipatutako eskema eta/edo taxuketa horren 

lotura maila, trenbidea edo tranbiaren era egotea ez ezik, Egitura-Ekintzen 

AEE.13 ?txa indibidualizatuan egiten du eta, ?txa hori, Arauotako II. 
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eranskinean dago, «Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak» deritzonean, 

hain zuzen ere. 

2.-  Taxuketen eraketa eta horien guztien garapena Udalaren edo Udalaz gaindiko  

Plangintza bereziaren bidez burutuko da, hala denean Arauotako II. erans-

kinean dagoen, «Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak» atalaren 

barruko ?txa norbanakotuetan zehaztu diren irizpide lotesleetan ezarri dena 

betez eta, adierazi den hori guztia gora behera, plangintzen ba-

teragarritasunari dagokionez kasu jakin horiei lotuta L.P.P. honetan ezarri dena 

zainduta. 

3.-  Tranbiaren lineen kasu zehatzari dagokionez, eta kontuan hartuta azpiegitura 

horrek hala gaurko nola etorkizuneko esparru urbanizatuekin duen lotura 

estua, proposatu diren taxuketak, eta horien barruan sartzen dira Udal 

Plangintzarako lotesleak direnak ere, azken doikuntzan zeharkatuko dituzten 

hiriko bilbei lotuta egongo dira eta zehaztapen hau  bidezko plan berezian 

islatuko da. 

4.- Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzen barruko ?txetan  kasuan kasuko 

Udal plangintzetarako lotesleak eta arau emaileak diren horietariko bakoitzaren 

zehaztapenak ematen dira. 

 
 

III. ATALA: BIDE AZPIEGITUREN SARE ALTERNATIBOA 

 

83. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALAK BIZIKLETEN GARRAIOAREN 
ARLOAN EGINDAKO PROPOSAMENAK 

1.-  Lurralde Plan Partzialak honako proposamen Orokor hauek ezartzen ditu 

bizikleten garraioaren arlorako: 
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a)  Foru Aldundiko eta Udaletako erakundeetatik bizikleta ohiko garraioaren 

sisteman sartzeko sustatzea okupazio txikiko ibilgailuaren konpetentzia 

gisa eta beste ibilgailu batzuen alternatiba gisa. Horretarako, bizikleten 

irudia aldatuko duten eta bizikletaren balioak goratuko dituen jabetze-

kanpainak egitea proposa-tzen da. 

b)  Sare sistema jarraitua eta bide azpiegituren alternatiboa sortzea erabilera 

esklusiborako edo bereizirako (bidegorriak).  

c)  Jarduera programetan lehendik dauden bideak eta proposatutako ibilbide 

berriak lotuko dituzten bideguneak sortzea. 

d)  Bizikleta garraio gisa erabiltzea ahalbidetuko duten administrazio eta lege 

tresnak ezartzea eta zehaztea. 

 
e)  Bide Sare Alternatiboen Azpiegiturarekin zerikusia duten azpiegiturak 

ezartzeko eremu zehatzak gordetzea hiri eta garapen berriko berreraketa 

proiektu guztietan eta bide azpiegitura berrietan. 

f)  Bizikletentzako aparkaleku esklusiboak ezartzea ekipamenduetan, 

zerbitzu guneetan, plazetan, merkataritza eta aisialdi zentroetan, enpresa 

parkeetan eta, Orokorrean, tra?ko erakarpen eremu guztietan. 

g)  Garraio konpainien eta administrazioaren arteko elkarkidetza hitzarmenak 

sustatzea bizikleta-garraio publikoa intermodalitatea ahalbidetzeko. 

h) Interes naturalistikoa duten eremuetan, itsasadar ertzetan, parke 

metropolitarretan eta jolasaldirako eremu handietan BTT bizikletentzako 

ibilbide zehatzak mugatzea, lurzoruaren gaineko eragina txikiagoa izan 

dadin. 
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i)  Diseinuaren eraginetarako, Bizkaiko Foru Aldundiko Herrilan eta Garraio 

Sailak Bizikleta Garraiobide gisa goiburupean argitaratutako bizikleta-

bideen diseinuari buruzko eskuliburu-gidako jarraibideak jarraitzea 

gomendatzen da. 

2.-  Horrez gain, eta Bizikleten Planeko proposamenak osatzeko, Lurralde Plan 

Partzial honek Egitura-Ekintzetako E.E.23 ?txa indibidualizatuan islatutako 

proposamenak egin ditu. Fitxa hori Arauotako II. eranskinean dago jasota, 

«Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak» deritzonean, hain zuzen ere. 

3.-  Lurralde eredua garatzeko eta aurreko ataletan egindako proposamenak behar 

bezala ezartzeko, Lurralde Plan Partzialak bizikleten bideen sailkapen hierarki-

zatua, funtzionalki zein morfologikoki, ezartzen du: 

 
a) Herriarteko Sarea:  Udalerrien arteko loturarako bide sare nagusia da eta 

bilba egituratzen duten taxuketen bidez eratzen da, Udala gainditzen duten 

etenik gabeko garapena dutelako. 

 

b) Herriguneei Lotutako Sarea:  Herriarteko sarearen osagarri gisa ezartzen 

den sarea da eta, Udalaren esparruaren barruan eta horri lotuta eta, 

bertatik,  lurraldeko herriguneetara doa. 

4.-  Hiri arteko oinarrizko eskema eta taxuketa O.2.3 «Bide Azpiegituren Sare 

Alternatiboa» Planoan dago gra?atuta, eta izaera loteslea du sarea eratzen du-

ten bideen jarraikortasunaren barruan dagozkion Udal eta sektore 

planeamenduei dagokienez. 
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5.-  Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, adierazi diren bide 

horien taxuketa edo egitura orientaziozkoa da eta egokitu egin daiteke 

arlokako eta Udalen Plangintzarako tresnen bidez,  

 
 

IV. ATALA: LURRALDE PLAN PARTZIALAK GARRAIOKO AZPIEGITUREN ARLOAN 

EGINDAKO BESTE PROPOSAMEN BATZUK: AZPIEGITURA HANDIAK 

 

84. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALAK EUSKAL AU TONOMIA 
ERKIDEGOKO TRENBIDE AZPIEGITURA HANDIEI BURUZ 
EGINDAKO PROPOSAMENA 

1.-  Lurralde Plan Partzialak Bilbo Euskal Autonomia Erkidegoko trenbide sare 

berrira lotzea proposatzen du eta, proposamen hori ezartzeko, balizko jarduera 

alternatibo bi ere sartu ditu. 

2.-  Aipatutako proposamena ezartzeko balizko proposamen alternatibo biak O.2.2 

«Trenbide Azpiegiturak» Planoan daude gra?atuta. 

3.-  Bestalde, aipatutako jarduerak, izaera alternatiboz eta loteslez eginak, 

Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzen E.E.17 eta E.E.18 ?txetan 

indibidualizatuan jasotzen dira, «Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak» 

deritzonean, hain zuzen ere. 

 

85. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALAK PORTUKO AZPIEGITUREN 
ARLOAN EGINDAKO PROPOSAMENAK 

1.-  Bilboko Portu Autonomoa bertako araudi zehatzaren eta dagozkion 

planeamendu tresnen, Udalekoak zein sektorialak, mende geratzeari kalterik 
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egin gabe,  Lurralde Plan Partzial honek, Portuari eta portu inguruari 

dagokionez, izaera loteslez ezarri ditu lurralde eredua ezartzeko egokitzat 

jotzen diren beharrezko irizpideok: 

a)  Bidaiarientzako ontzi transatlantikoak Getxon porturatzea. 

b)  Portu inguruan bertako jarduerekin harreman zuzena duten jarduerak 

kokatzeko behar diren azalerak ezartzea. 

c) Errepide bidezko garraioarentzako azpiegitura egokiak aurreikustea portuko 

jarduerak sortzen duen intermodalitate eskaria asetzeko, bai bidaiariena 

bai salgaiena. 

2.-  Portuko azpiegiturari eta portu inguruari buruz Lurralde Plan Partzialak 

egindako proposamenak O.4 Serieko «Lurralde Eredua» Planoetan daude 

zehaztuta, eta ondorengoetan laburbiltzen dira: 

a)  Bidaiarientzako ontzi transatlantikoak Getxon porturatzea. 

 Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzetako E.E.22 

?txa indibidualizatuan dago jasota. 

 

b)  Abanto-Zierbena  eta Ortuellako jarduera ekonomiko mistoen aldeak, 

euren barruan erabilera asko atzemateko gauza direnak  eta, horien 

artean, logistikoa. 

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoetako 

O.E.11 ?txa indibidualizatuan dago jasota. 

c)  Salgaientzako trenbide sarrera berria Santurtziko eta Zierbenako 

instalazio berrietarako. Proposamen honek Serantesko tunela eta 
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salgaientzako hegoaldeko saihesbide berriaren garapena hartzen ditu 

barne. 

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzetako E.E.13 

?txa indibidualizatuan dago jasota. 

 

d) Errepide bidezko sarrera berria Mendebaldetik, Bizkaiko Errepideen 

Planeko proposamena aintzat hartuta. 

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzen 11. ?txa 

indibidualizatuan dago jasota. 

e)  Itsasadarraren garraioko azpiegitura eta aisialdi erabilpena sustatzea, 

itsasadarreko ibilgailuen bideaz, hain zuzen ere. Etorkizuneko jarduketen 

arteko batek ere ezin du itsasadarraren nabigagarritasuna hautsiko 

Euskaldunako zubiraino. Gaur egun nabigagarritasun hori Bizkaia Zubiak 

baldintzatuta dago. Salbuespen moduan  nabigagarritasun hori  esparru 

batzuetan Itsasadarraren Inguruaren Harmonizatzeko Proiektuaren bidez 

murriztea onartuko litzateke. 

 Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzen 21. ?txa 

indibidualizatuan dago jasota. 

 

86. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALAK AIREPORTUKO  
AZPIEGITUREI BURUZ EGINDAKO PROPOSAMENAK: LO-
IUKO AIREPORTUA ETA AIREPORTUAREN KANPOALDEKO 
EREMU LOGISTIKOA 
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1.-  Aireportuko sistema Orokorra bertako araudi zehatzaren eta dagozkion Plan 

Zuzentzailearen eta Plan Bereziaren mende geratzeari kalterik egin gabe, 

Lurralde Plan Partzial honek, aireportuaren inguruari dagokionez, eta izaera 

loteslez, lurralde eredua egoki ezartzeko beharrezkotzat jotzen diren irizpide 

hauek ezartzen ditu: 

a) Errepide bidezko garraiorako azpiegitura egokiak aurreikustea inguru 

horretan garatu beharreko jardueren multzoak sortzen dituen eskariak ase 

ahal izateko. 

b)  Aireportuaren eta Bilboren arteko lotura hobetzea garraio publikoaren 

bidez. 

2.-  Aireportuko azpiegiturei eta aireportuaren inguruari buruz Lurralde Plan 

Partzialak egindako proposamenak O.4 Serieko «Lurralde Eredua» Planoetan 

daude jasota eta ondorengo hauek dira: 

a) Aireportuaren kanpoaldeko alde logistikoa: jarduera ekonomikoetarako 
esparrua da, alde batetik azpiegitura horren pentzudan dauden jarduera 
logistikoak eta instalazio bereziak izango dituena eta horri lotuta dauden 
jarduera enpresarialak dituena eta, bestetik,  Garraioari Zerbitzua 
emateko Aldea. 

 
Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoen 

O.E.13 ?txa indibidualizatuan dago jasota. 

b) Trenbide (edo tranbia) bidezko sarrera bidaiarien terminalera Bilboko 

hirigunetik. 

Proposamen hori Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzen E.E.14 ?txa 

indibidualizatuan dago jasota. 
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87. ARTIKULUA.  ARLOKAKO ARAUDIAREN EMAITZAKO BAL DINTZAK  

1.– Aireportuaren inguruko kautelazko aldea «etorkizuneko aireportu erabilera» 

moduan de?nituko da, Bilboko Aireportuaren Plan Zuzentzailean adierazi de-

narekin bat. 

2.– Ukipen akustikoak. Bilboko Aireportuaren Plan Zuzentzailean de?nituta dauden 

eta egoitzazko izaerarekin proposatu diren hirigintzako garapenak, baldin eta 

gaur egungo taxuketa eta aurreikusi daitekeenaren 60 dbA zarata-lerroaren 

barruan badaude, airetiko nabigazioak eragiten dituen eragin sonoroen 

murrizketa errealari lotuta daude, hau da, legez ezarrita dagoen prozeduraren 

bidez zarata-lerroaren bilakaera baieztatzen dutenak. Hori gorabehera  

dagoeneko Abiazio Zibileko Zuzendaritza Nagusiak jakinarazita dituen 

Plangintza Orokorrek  ez dute txosten berririk behar, nahiz eta onetsita dagoen 

zarata-lerroa etorkizunari dagokiona izan. 

3.– Zortasun aeronautikoak: Zortasun horiek, beti ere arloan eskumenak dituen  

administrazioak ezarri duenarekin bat, informazio planoetan biltzen eta ematen 

dira.  

Area hauetan ez dira lur-eremuen ezta sektoreen birsailkapenak onetsiko, 

baldin eta horiek eraikuntzen altuera jasotzea ahalbidetzen badute eta, 

eraikuntzen gehienezko altuerek (antenak, tximiniak, aire girotuko instalazioak, 

etab. barne), zortasun aeronautikoenak (itsas mailaren araberakoak) gainditzen 

badituzte. Altuera horiek, zortasun aeronautikoen planoan jasotako kotek 

adieraziko dituzte. Dena den, ez da eragozpenik egongo eragiketa 

aeronautikoei nabarmen eragiten ez dietela eta horien segurtasuna arriskuan 

jartzen ez dela egiaztatzen bada, betiere, 2490/74 Dekretuak eta 1541/2003 

Errege Dekretuak aldatu zuten Zortasun Aeronautikoei buruzko 584/72 

Dekretuaren 7. eta 9. artikuluetan aurreikusitako salbuespenak aintzat hartuta.   
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Era berean, ez da eraikuntza berririk (antenak, tximiniak, aire girotuko 

instalazioak, etab. barne) zein, lur-eremuaren edo objektu ?nkoen (zutoinak, 

antenak, etab.) aldaketarik  baimenduko, baldin eta horiek zortasun 

aeronautikoen planoan jasotako kotek adierazten dituzten zortasun 

aeronautikoen altuerak (itsas mailaren araberakoak) gainditzen badituzte. 

Dena den, ez da eragozpenik egongo eragiketa aeronautikoei nabarmen 

eragiten ez dietela eta horien segurtasuna arriskuan jartzen ez dela 

egiaztatzen bada, betiere, 2490/74 Dekretuak eta 1541/2003 Errege 

Dekretuak aldatu zuten Zortasun Aeronautikoei buruzko 584/72 Dekretuaren 7. 

eta 9. artikuluetan aurreikusitako salbuespenak aintzat hartuta. 

Goragoko aipuak aipu, eta eremua Legezko Zortasun Aeronautikoen 

Zonaldeetan barne hartuta dagoenez, Zortasun Aeronautikoei buruzko 

Dekretuaren 29. eta 30. artikuluei jarraiki, edozein eraikin edo egitura (zu-

toinak, antenak, etab.) egiteko edo horiek eraikitzeko beharrezkoak diren 

bitartekoak instalatzeko,  ezinbestekoa izango da Abiazio Zibileko 

Zuzendaritza Nagusiaren aldeko txostena izatea aurretiaz. Txosten horrek, 

gainera, plangintzako agirietako bat izan beharko du.   

 
Lurzoru Urbanizagarrian edo Lurzoru Ez Urbanizagarrian kokatutako Aireko 

Nabigaziorako instalazio erradioelektrikoen Segurtasun Zonaldeetan 

debekatuta dago behin-behineko nahiz behin betiko eraikuntzak  edo lur-

eremuan, azaleran edo elementuetan aldaketak egitea, 2490/1974 Dekretuak 

aldatu zuen Zortasun Aeronautikoei buruzko 584/1972 Dekretuaren 15. artiku-

luko b) atala betez,  aireportuetako aginteen baimena izan gabe.    
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V. ATALA: INTERMODALITATE GUNEAK 

 

88. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALAK INTERMODALITATE GUNEEN 
ARLOAN DITUEN PROPOSAMENAK 

1.-  Intermodalitate Gune izaera dute, Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, 

lurralde eredua era antolatuan osatzen duten eta erabilgarritasun eta erabilera 

arrazionala lortzeko beharrezkoak diren garraiobideen arteko loturarako eta 

koordinaziorako elementu zehatzek. 

 
2.-  Garraiobide bakoitzaren arabera, Lurralde Plan Partzialak hurrengo talde 

hauek bereizten ditu: 

 
a)  Komunikazio azpiegitura handiekin zerikusia duen intermodalitatea: Izaera 

hori dute azpiegitura handiekin (Portua eta Aireportua) berezko 

intermodalitate lotura duten guneek, izan ere, moduzko trukaketa horretan 

datza horien balioa. 

 
b) Trenbide sareen arteko intermodalitatea: Izaera hori dute sare bakoitzaren 

ezarkuntza-baldintzetatik ondorioztatutako intermodalitate guneek eta, 

horietan, elkarren osagarri izateko egokitasunaren eraginez, beraien 

trazadurek bat egiten duten guneetan dagoen potentziala ustiatzen dute. 

c)  Intermodalitate espezi?koa: Izaera hori dute, ikuspegi estrategiko batetik, 

eta garraiobide guztiek osatuko duten nodo sarea sortzeko, Lurralde Plan 

Partzial honek ezartzea beharrezkotzat jotzen dituen intermodalitate 

guneek. Intermodalitate mota honek eragiten dien Udal administrazioek 
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eta sektorekoek gune horiek ezarri ahal izateko beharrezko baldintzak jarri 

beharko dituzte, dagozkien lurzoru erreserbak barne. 

 
3.-  Intermodalitate Guneen mugaketa, antolaketa eta esku hartze araubidea 

dagozkion Udal planeamendu Orokorreko tresnek ezarritakoak izango dira 

edo, bestela, Udal edo Udalez gaindiko planeamendu bereziko tresnek 

ezarritakoak. 

4.-  Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialak zehazturiko Intermodalitate 

Guneen zerrenda Arauotako XII. eranskineko («Intermodalitate Guneak») 

O.2.3 «Bide azpiegituren sare alternatiboa» Planoan dago jasota.  

 

III. KAPITULUA: AZPIEGITURA LOGISTIKOAK 

 

89. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALAK AZPIEGITURA LOGISTIKO 
HANDIEN ARLOAN DITUEN PROPOSAMENAK 

1.-  Lurralde Plan Partzialak, garraioko azpiegiturari lotutako azpiegitura handien 

arloan eta, hala balegokie, haien garapen koherente eta integraturako 

beharrezko lurzoru erreserbak kontuan hartuta, honako hauek proposatzen 

ditu: 

a)  Bilboko Portuko jarduera logistikoetarako eremua bideratzen duen 

esparrua. 

b)  Aireportuaren kanpoaldeko esparru logistikoa.  

c)  Ibilgailu astunentzako eremuak ezartzeko sarea. 



 

 

VII. TITULUA: LURRALDE EREMUKO AZPIEGITURA SISTEMA 

ARAUDIA 

d)  Garraioaren zerbitzurako esparrua Aretxaldeko (Lezama) Erreserba 

Estrategikoan.  

e)  Elkargune-aparkalekuen sarea 

 Aipatutako proposamenen de?nizioa Arauotako II. eranskineko 

Operazio Estrategikoen OE.10,  O.E.13  eta OE.18 ?txa 

indibidualizatuetan jaso da. 

 
2.-   Aipatutako proposamenen eremuaren deskrip-zioa eta mugaketa, O.4 Serieko 

«Lurralde Eremua» Planoetan daude gra?atuta eta aurreko idatz-zatian 

adierazi diren OE eta EEetan zehazten diren loturak eragiten dituzte Udal eta 

Udalez gaindiko eremuetako planeamenduko  tresnei dagokienez.  

Beharrezkoa den garapenerako Plangintzaren izapidetze prozedura, ezarri 

beharreko hirigintza araudian jasotakoaren arabera, eskumena duen 

Administrazio Publikoak sustatu ahal izango du eta, hala balegokio, baita 

bultzatu ere. 

3.-  Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, proposamen horien 

garapen zehatza eta lekutze berezia egokitu egin ahal izango dute 

planeamendu tresnek, baina behar bezala arrazoituta, eta kasu guztietan 

justi?katu beharko dute proposaturiko eskema eragin duten irizpideak betetzen 

dituztela. 

 
 
 

IV. KAPITULUA: ZERBITZUEN AZPIEGITURAK 
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90. ARTIKULUA.  ZERBITZUEN AZPIEGITURARI BURUZKO POLITIKAREN 
HELBURUAK 

Lurralde Plan Partzialak hurrengo helburu hauen mende ezartzen du zerbitzuen 

azpiegituren eremuaren plani?kazioa: 

1) Aire, ur eta lurzoru garbi eta osasuntsuak bermatzea. 

2) Natur baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua. 

3) Natura eta Biodibertsitatea babestea. 

4) Lurralde oreka eta mugikortasuna: ikusmolde komuna. 

5) Aldaketa klimatikoaren gaineko eragina muga-tzea. 

91. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALAK ZERBITZUEN AZPIEGITUREN 
ARLOAN DITUEN PROPOSAMENAK 

Lurralde Plan Partzialak bost esku-hartze taldetan edo eremutan banatzen ditu 
Zerbitzuen Azpiegiturei buruzko proposamenak: 

 
a) Ur-hornidura 

b) Saneamendua 

c) Hondakinak 

d) Energia 

e) Obrak Hidraulikoak 

a), b), c) eta d) taldeei dagokienez, dokumentazio gra?koan ageri diren sareen trazadurak 

eta dagozkion elementuen kokalekua orientagarriak dira. 
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92. ARTIKULUA.  UR-HORNIDURARI BURUZKO PROPOSAMENAK 

1.-  Lurralde Plan Partzialak bere gain hartzen ditu ur-horniduraren gainean Bilbao-

Bizkaia Ur Partzuergoak dituen irizpideak eta, horrez gain, ihesen ondorioz gal 

daitezkeen baliabideak ekiditeko sarea mantentzera bideratutako neurri batzuk 

gomendatu ditu. 

2.-   Dena dela ere, eta izaera loteslez, Lurralde Plan Partzial honek biztanleko eta 

eguneko 350 litroko hornidura aurreikusten du beharrezkotzat. 

93. ARTIKULUA.  SANEAMENDUARI BURUZKO PROPOSAMENAK 

1.-  Lurralde Plan Partzialak bere gain hartzen ditu saneamenduaren gainean 

Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoak dituen irizpideak, eta honako gomendio osaga-

rriak egiten ditu: 

a)  Hondakin Uren Galindoko Araztegiaren inpaktu paisajistikoa, 

ingurumenekoa eta arkitektonikoa txiki-tzeko hirigintzako tratamendu 

egokia egitea.  

b)  Lamiakoko lantegiari dagokionez, eremuaren erdi-erdian kokatuta 

dagoenez gero, sentiberatasun paisajistikoa, ingurumenekoa eta 

arkitektonikoa  zorrotz zaindu beharko du diseinuan. Bestalde, EDUTa 

sestra azpian kokatzen ahaleginduko da, itsasadarraren inguru berezi 

horretan ahalik eta lur handiena aske utzi ahal izateko.  

c)  Kostaldetik 4 kilometrora, Punta Galearen edo Punta Luceroren inguruan, 

Lamiakoko eta Galindoko araztegien azken isurkinentzako isurbidea 
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egiteko beharrizana. Proposamen hau Ingurumen Ministerioaren edo 

Europako Batasuneko Funtsen dirulaguntzarik balego egingo litzateke. 

d)  Kontsumitzaile handientzako ur industrialaren sare bat ezartzea. 

Horretarako Galindon arazitako hondakin uren parte bat berrerabiliko da 

zuzen-zuzenean. 

 
2.-  Aurreko ataleko a) eta b) epigrafeei dagozkien Lurralde Plan Partzialaren 

proposamenen zehaztapena Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategien 

O.E.8 eta O.E.23 ?txa indibidualizatuetan dago jasota, alegia, «Lamiakoko 

Araztegia» eta «Uraren Kalitatearen Hobekuntza»  ?txetan. 

94. ARTIKULUA.  HONDAKINEI ETA KUTSATUTAKO LURZORUEI BURUZKO 
PROPOSAMENAK 

1.-  Lurraldea Antolatzeko Jarraibideetan ezarritako irizpideen arabera, hondakinen 

eta kutsatutako lurzoruen arloen gaineko Lurralde Plan Partzialaren proposa-

men lotesleak ondorengoak dira: 

a)  Murrizketaren arloan ahalegin berezia egitea, lekuan lekuko Hiri-Hondakin 

Solidoen sorkuntzaren per capita hazkundea % 1era mugatzeko urtean. 

b)  Hondakinen berrerabilpena, birziklapena eta energia aprobetxamendua 

sustatzea. Horretarako, Udalerri guztietan hondakin mota bakoitzerako 

edukiontzi bat ezarriko da, eta banaketa eraginkor eta behar bestekoa 

egingo da, Udalerri eta mankomunitate mailetan, etxeko hondakinak eta 

antzekoak selektiboki biltzeko guneen bidez (Garbiguneak) herritarrak 

errazago banatu ahal izateko hondakinak. 2.4. antolaketa planoan ematen 

den Garbiguneen kokapena ez da loteslea. 
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c)  Industrialdeetan eta merkataritza guneetan hondakinak selektiboki biltzeko 

eremuak jartzea. Eremu horietan zenbait gune gorde beharko dira 

herriguneko hondakinak biltzeko edukiontziak jartzeko, horrelaxe ezartzen 

baitu, jarduera ekonomikoetarako lurzoruari dagokionez, Arauotako 74. 

artikuluko a) atalak. 

d) Hiri-Hondakin Solidoen Getxoko hondakindegia eraberritzea eta 

berreskuratzea ixteko unean. 

e)  Biogasaren garapen energetikoa sustatzea. 

f)  Gure geogra?an kutsatutako lurzoruak daude eta horrek arazo berezia 

suposatzen du; ondorioz, Udal Plangintzak lurzoruaren kalitate aldakorra 

kontuan hartu behar izango du, eta arazo horri Orokorrean eta modu 

zehatzean heldu dagoeneko zaharkituta dauden industri guneak 

leheneratu eta berritzeko eragiketak zehaztu nahi badira. 

2.-  Halaber, Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoen O.E.21 ?txa 

indibidualizatuan zehazten ditu Lurralde Plan Partzialak Hiri-Hondakinei 

buruzko proposamenak. 

3.-  Azkenik, Arauotako II. eranskineko Operazio Estrategikoen O.E.22 ?txa 

indibidualizatuan zehazten ditu Lurralde Plan Partzialak Hondakin Arriskutsuei 

eta Kutsatutako Lurzoruei buruzko proposamenak. 

 

95. ARTIKULUA.  ENERGIARI BURUZKO PROPOSAMENAK 

Lurralde Plan Partzial honen berezko proposamen gisa, honako gomendio hauek egiten 

dira energia aurrezteari eta aprobetxatzeari dagokionez: 
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a) Salgaien eta bidaiarien eguneroko garraioaren errepide bidezko garraioa 

murriztea. Beste garraiobide alternatibo batzuk bultzatu behar dira, hala 

nola trenbidea. 

b) Motordun ibilgailuen bidezko joan-etorriak murrizteko, biztanleen gune 

nagusienetako egoitza eta enplegurako lurzoruetan garraio publikoak egon 

daitezen sustatzea. 

c) Erabiltzen diren energia iturriak dibertsi?katzea. Horrela energia multzo 

malgua lortuko da eta hornidura iturrien aldian aldiko aztorapenen aurrean 

ez da horren zaurgarria izango. 

d) Iturri sortzaileen eta kontsumo guneen arteko gertutasun handiagoa 

bilatzea, energiaren garraioko gastuak murrizteko. 

e) Energiaren aldi bereko ekoizpena sustatzea, batez ere kontsumorik 

handiena duten sektoreetan (kimika, papera, burdingintza, elikadura). 

f)  Energia-sareen kanalak aurreikustea. Pasabide horiek udalaz gaineko Plan 

Bereziaren bidez ezarri behar dira, LPPk zehazten dituen natur balioko 

aldeak babesten dituena. 

g) Hondakindegietan sortutako biogasa erabiltzea. 

h) Hiri-hondakin solidoen energia berreskurapenerako lantegiak eraikitzea. 

i) Udal planeamendu Orokorrak hondakinen tratamenduaren bidezko edo 

energia berriztagarrien erabilera bidezko energia lantegi txikiak ezartzea 

ahalbidetu behar du, eta horretarako behar diren lurzoruak gorde beharko 

ditu. Instalazio horiek instalazio industrialekin edo sistema Orokorrekin 

batera ezarri ahal izango dira, baina, betiere jarduera nagusiarekiko 

bigarren mailako jarduerak badira. 
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96. ARTIKULUA.  OBRA HIDRAULIKOEI BURUZKO PROPOSAMENAK 

1.- Obra hidraulikoen arloan, Lurralde Plan Partzialak jarraian azaltzen diren 

Uholdeen Prebentziorako Plan Integraleko (UPPI) proposamenak ezartzen 

ditu. Hain zuzen, horien bidez hasierako eragile bezala hartu diren 

konponbideetan aldaketak egin ahal izango dira, baldin eta horiek bidezkotzen 

dituen beste agiriren bat badago eta egin diren azterlan guztiak egiaztatu 

badira. Hori guztia kontuan hartu behar izango da aurrerantzean lantzen eta 

onesten diren Harmonizazio Proiektuetan. Hona hemen aipatu proposamenak: 

a) Ingurumenaren ikuspegitik azterketa egin ondoren, gaur egungo uharka 

hobetzeko, Itsasadarraren hondoa erregularizatuko duen karrakaketa egitea 

lantzean behin, batez ere San Antongo zubiaren eta Udaletxeko zubiaren 

artean. 

b) Haitza zulatuta lau desbideraketa tunel egitea uharka alternatibo bat 

sortzeko eta gaur egungo emaria banatzeko.  

Bilboko Udal planeamendu Orokorrak aipatutako tunel horiei dagozkien aho 

eta irteeretarako lurzoruak gorde beharko ditu Abusuko parkean eta 

Olabeagako ertzean, Renferen geltokiaren parean. 

 
c) Deustuko Ubidea irekitzea Zorrotzaurre penintsula uharte bilakatzeko eta, 

halaber, Deustuko penintsula izatetik Abandoko penintsula izatera 

pasatzeko aukerarekin. Ondorioz, Itsasadarraren gaur egungo uharka 

aurreikusitako desbideraketa tunelen hustubiderako erabiliko da eta gaur 

egungo ubideko uharka Itsasadarraren beraren hustubiderako. 

d) Gaur egun garapenean dauden eta betetzen ari diren hirigintzako ekintzek 

Itsasadarraren egungo uharkaren hustubide gaitasuna errespetatu beharko 

dute. Beraz, eta dagokion ikerketa hidraulikoak obrek ez dutela 
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Itsasadarraren ezein lekutan xa?a nabarmen jasotzen justi?katu ezean, ez 

da Itsasadarraren uharkan inbasiorik eragingo duen obra bakar batentzako 

ere baimenik ematerik izango. 

e) Halaber, Itsasadarraren ertzeko hirigintza kotek uholdeen aurkako 500 

urterako beharrezko babesa bermatu beharko dute. Horrela, hasierako 

eragile bezala gutxieneko hirigintza kota hauek izango dira:  

 
• Abandoibarra: 4,81 metro 

• Deustuko Ubidearen eskuineko ertza: 4,42 metro 

• Zorrotzaurre: 4,44 metro 

Adierazitako hiru jarduerak bete ezean, 1983ko abuztuan izandako 

uholdeen modukoetatik babestu ahal izateko besteko neurriak hartu 

beharko dira hirigintza kotatzat, eta hori egiaztatu egin behar izango da. 

 
2.-  Aipatutako jarduerak O.5 Serieko «Lurralde Eredua» Planoetan daude 

zehaztuta, eta Arauotako II. eranskineko Egitura-Ekintzen E.E.24 ?txa 

indibidualizatuan daude islatuta. 

3.-  Itsasadarraren ubidea leheneratzeko plan bat idaztea komeni da. Planean 

ondokoak jaso behar izango dira: egoeraren diagnostikoa, helburuen 

ezarpena, sedimentuen tratamendurako jardueren eta azpiegituren 

zehaztapena, beharrezkoak diren oinarrizko arauen garapena eta denbora eta 

diru kopuruaren programazioa.  

 
 

V. KAPITULUA: KULTURAKO, KIROLEKO ETA AISIALDIKO  
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EKIPAMENDUEN AZPIEGITURAK  
 

97. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALAK KULTURAKO, KIROLEKO 
ETA AISIALDIKO EKIPAMENDUEN ARLOAN DITUEN 
PROPOSAMENAK  

1.-  Lurralde Plan Partzialak honako hauek ezartzen ditu kulturako, kiroleko eta 

aisialdiko ekipamenduen arloko proposamen nagusi gisa: 

a) Galindoko Aisialdi Parkea 

b) Lemoizko Aisialdi Parkea 

c) Behe Nerbioiko kultur eta kirol zentroa. 

a) eta b) proposamenen de?nizioa Arauotako II. eranskineko Operazio 

Estrategikoen O.E.5 eta O.E.16 ?txa indibidualizatuetan dago jasota. 

 
2.-  Aurreko paragrafoetan ezarritakoari kalterik egin gabe, proposamen horien 

garapen zehatza eta lekutze berezia egokitu egin ahal izango dute sektoreko 

eta Udaletako planeamendu tresnek, baina behar bezala arrazoituta, eta kasu 

guztietan justi?katu beharko dute proposaturiko eskema eragin duten 

irizpideak betetzen dituztela. 
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VIII. TITULUA: PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUNA 

 

I. KAPITULUA: PLANEAMENDUAK BATERAGARRI BIHURTZEKO KASUEN 

KONTZEPTUA, JUSTIFIKAZIOA ETA ZERRENDA 

 

98. ARTIKULUA.  PLANEAMENDUA BATERAG ARRI BIHURTZEKO KASUEN 
KONTZEPTUA ETA JUSTI?KAZIOA 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Planeamenduen Bateragarritasun 

Sistema izaera dute Eremu Funtzionaleko Udalerrien planeamendu Orokorre-

ko tresnen koordinazio egokirako Lurralde Planak berak ezarritako 

mekanismoek. Batez ere, erdialdean daudelako, duten izaera estrategikoagatik 

edo egiturazko helburuagatik eremu metropolitarraren dimentsiorako 

lagungarri diren eremuetakoak. Eta eremuok, beraz, antolaketa egokia behar 

dute. 

2.-  Sistema horiek, Lurraldearen Antolaketarako Jarraibideen 6. artikuluak eta 19. 

kapituluak ezartzen dutena betez eta garatuz, Lurralde Plan Partzialak ze-

hazturiko lurralde eredua egoki ezarri ahal izateko beharrizanari erantzuteko 

sortu dira. Lurralde Planaren de?nizioa Eremu Funtzionaleko lurraldea 

antolatzeko modu integrala eta antolatua dela baita. 

99. ARTIKULUA.  LURRALDE PLAN PARTZIALAK PLANEAMENDUA 
BATERAGARRI BIHURTZEKO AURREIKUSITAKO KASUAK 

Lurralde Plan Partzialak Planeamenduen Bateragarritasun Sistematzat honakoak 

aurreikusten ditu: 

a) Planeamenduen Bateragarritasun Orokorreko Sistema 
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b) Planeamenduen Bateragarritasun Zehatzeko Sis tema 

c) Itsasadarraren Kasu Zehatza 

 

II. KAPITULUA: PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUN OROKORREKO SISTEMA 

 

100. ARTIKULUA. PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUN OROKORREKO 
SISTEMAREN DE?NIZIOA 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Planeamenduen Bateragarritasun 

Orokorreko Sistema Eremu Funtzionalaren barruan dauden Udalerrien planea-

mendu Orokorreko tresnen berrikusketa prozesuetan ezarri beharreko 

koordinazio mekanismoa da. Mekanismo horren funtsa alboko herrien 

berariazko entzunaldia da. 

2.-  Halaber, Planeamenduen Bateragarritasun Orokorrerako Sistema hori ezarri 

beharko da Eremu Funtzionaleko Udalerriek, planeamendu Orokorreko tresnak 

aldatzerakoan, edukia eta irismena dela-eta, alboko Udalerrien aurreikuspenei 

eta esparruari kalte egiten dieten kasuetan. 

 

101. ARTIKULUA. PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUN OROKORREKO 
SISTEMA APLIKATZEKO ARAUBIDEA 

1.-  Aurreko artikuluaren arabera, planeamendu Orokorreko tresnak berrikusi edo 

aldatuko dituzten Eremu Funtzionaleko Udalerriek, hasierako onespenari ekin 

aurretik eta hamabost eguneko epearen bidez, hau da, onespen horretarako 



 

 

VIII. TITULUA: PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUNA 

ARAUDIA 

egin den dokumentua emanda, entzunaldia eman beharko diete alboko 

Udalerriei. Udalerri horiek alegazio egokiak egin ditzaten. 

2.-   Baldin eta egin diren dokumentu horiek aurrerakuntza bat badira jakinarazi 

egin beharko zaie inguruko Udalei horren onespena eta jendaurreko tramitea 

beteko dela jendaurreko erakusketaldiaren epe Orokorraren barruan euren 

ustez egokiak izan daitezkeen iruzkinak egin ditzaten. 

3.-  Alegazioak planeamendu Orokorreko tresna horren hasierako onespenaren 

ardura duen Udal korporazioaren aurrean egin beharko dira. 

4.-  Alegazio horien edukia ez bada onartzen, prozesua izapidetzen ari den Udal 

korporazioak Bizkaiko Foru Aldundiari aurkeztu beharko dio espedientea, bera 

baita auzia ebazteko eskumena duen Administrazioa.  Hil bateko epearen 

barruan erabaki beharko du Foru Aldundiak, hasierako onespenaren aurretik. 

 

III. KAPITULUA: PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUN ZEHATZEKO SISTEMA 

 

I. ATALA: KONTZEPTUA ETA DEFINIZIOAK 

 

102. ARTIKULUA. PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUN ZEHATZEKO 
SISTEMAREN DE?NIZIOA 

1.-  Lurralde Plan Partzialaren lurralde eredua aplikatzeko, ezinbestekoa izango da 

Udal planeamenduak bateratzea, horrela zehaztuta dutelako edo tipologia edo 

ezaugarriengatik, Udalez gaindiko eremu zehatz bati eragiten dioten lurzoru 

eremuetan. Udalez gaindiko eremu zehatz horretarako planeamendu 

Orokorreko erabakiak koordinatzea ezinbestekoa da. 
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2.-  Beraz, Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, aurreko paragrafoan 

aipatutako kasuetako planeamendu Orokorretako erabakien koordinazio 

egokia eta ezinbestekoa ahalbidetzeko prozedura da Planeamenduen 

Bateragarritasun Zehatzeko Sistema. 

3.-  Halatan, aurrerago aipatutako kasuak eta egoerak emango balira, aipatutako 

planeamendu Orokorreko erabakien antolaketa bateratua behar-beharrezkoa 

duten kasuak zerrenda honetan datozenak izango lirateke: 

I.–  Lurralde Plan Partzialak mugatutako Garapen Berrietako eremuak. 

II.–  Indarreko planeamenduko tresnen arabera hiri-lurrak edo urbanizagarriak 

diren eremuetan, baina, indarreko planeamenduko tresnak dagoeneko 

behar bezala koordinatuta ez dauden kasuetan. 

III.– Berrikuntza eremuak, batez ere Itsasadarreko Ardatza deritzon eremua. 

Azken hori Titulu honetako IV. Kapituluan dago zehatz-mehatz 

erregulatuta. 

4.-  Lurralde Plan Partzialak, antolaketarako eta esku hartze araubiderako 

erabakiak ezarriz, Udalez gaindiko eragin eremuak edo esparruak mugatzen 

dituen kasuetan, bateragarritasuna ez da beharrezkoa izango; nahikoa izango 

da, ezarri beharreko hirigintzako araudiak ezar-tzen duen prozeduraren 

arabera, garapenerako dagokion planeamendu tresna elkarrekin izapidetzea 

Udalerriek. 

 
 

103. ARTIKULUA. BATERAGARRITASUN EREMUAK 
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1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Bateragarritasun Eremuak izango 

dira aurreko artikuluan zehaztutako kasuetan sar daitezkeen Udalez gaindiko 

lurzoru eremuak, alegia, planeamendu Orokorreko erabakien bidez antolatu 

behar diren lurzoru eremuak, hala nola lurzoruen Sailkapena edo Kali?kazioa 

behar dutenak zein Sistema Orokorren eta Lekuan lekukoen zehaztapena 

behar dutenak. 

2.-   Bateragarritasun Eremua egoki garatzeko azalera zabalagoaren ikerketa egin 

behar da, eta azalera zabalago horretan Bateragarritasun Ikerketaren Eremua 

deri-tzon Bateragarritasun Eremua sartzen da. 

 
3.-  Bateragarritasun Eremuak O.4 Serieko «Lurralde Eredua» Planoan daude 

zehaztuta. 

4.-  Lurralde Plan Partzialak Bateragarritasun Eremu bakoitzerako ezarritako 

antolaketarako oinarrizko irizpideen enuntziatua XIII. eranskinean, 

«Bateragarritasun Eremuak»  deritzonean, daude jasota, baita haien zerrenda 

ere. 

104. ARTIKULUA. BATERAGARRITASUN IKERKETAREN EREMUAK 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Bateragarritasun Ikerketaren 

Eremuak izango dira, Bateragarritasun Eremuen eremu zehatzetik harago, 

horien garapenerako aztertzea beharrezkotzat jotzen diren azalerak. Hori 

guztia, azkenik antolatutako eremu hori behar bezala antolatuta sar dadin 

proposatutako lurralde ereduan eta, horretarako, Bateratu beharreko Eremuak 

lehendik dagoen sarean sartuko direla bermatu behar da. 

2.-  Bateragarritasun Ikerketaren Eremuak O.4 Serieko «Lurralde Eredua» 

Planoetan daude zehaztuta. 
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II. ATALA: PLANEAMENDUAREN BATERAGARRITASUN ZEHATZEKO SISTEMAREN 

APLIKAZIOA: BATERAGARRITASUN PROIEKTUAK 

 

105. ARTIKULUA. BATERAGARRITASUN PROIEKTUAK 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Bateragarritasun Proiektutzat 

hartzen da Planeamenduen Bateragarritasun Zehatzeko Sistema 

instrumentatzeko modua. Bateragarritasun Eremuak, dagozkion Udal 

planeamendu Orokorreko tresnetatik, koordinatuta antolatzeko behar dituen 

erabakiak biltzen dituzten agiriak ere jasotzen ditu Bateragarritasun 

Proiektuak. 

 
2.-  Bateragarritasun Eremuetan sartuta dauden Udalerrien planeamendu 

Orokorreko tresnak Berrikusteko edo Aldatzeko Aurrerakin-Agiriak jendaurrean 

erakusgai jarri aurretik idatzi, izapidetu eta onartu beharko da Bateragarritasun 

Proiektua. 

 
3.-  Behin onetsi ostean, Bateragarritasun Proiektua  Bateragarritasun Eremuetan 

sartuta dauden Udalerrien planeamendu Orokorreko tresnen Berrikuspen edo, 

hala balegokio, Aldaketa Zehatzen Aurrerakin-Agirian sartuko da. 

4.-  Bateragarritasun Proiektuak garapenerako planeamendu tresna edo tresnak 

ezarriko ditu eta horren arabera egin beharko dute Bateragarritasun 

Eremuaren antolaketa zehatza barruan dauden Udalerriek, elkarrekin zein 

bereiz eta Plan Berezi bidez edo Plan Partzial bidez. 
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106. ARTIKULUA. BATERAGARRITASUN PROIEKTUAREN EDUKIAK ETA 
IRIZPIDEAK 

Bateragarritasun Proiektuak, gutxienez, honako irizpideak eta erabakiak izan beharko ditu: 

a) Bateragarritasun Ikerketaren Eremuaren eta Bateragarritasun Eremuaren 

mugaketa zehatza, 1:5.000 eskalan. 

b)  Bateragarritasun Ikerketaren Eremuaren barruko lurzoruaren Sailkapena 

eta Kali?kazioa, Bateragarritasun Proiektua idazterakoan indarrean zegoen 

planeamenduaren arabera. 

c) Aprobetxamendu mailei eta hiri diseinuari dagokionez, irizpideak kali?katu 

eta ezarri behar dira Bateragarritasun Eremuko hiri lurra edo, bestela, 

lurzoru urbanizagarria antolatzeko. 

d)  Hala balegokio, lurzoru ezurbanizagarrirako irizpideak ezarri behar dira. 

e) Bateragarritasun Eremurako proposaturiko horniduren eta ekipamenduen 

zehaztapena, ezaugarri zeha-tzak eta kokapena adierazi behar dira eta, 

bereziki, Eremu Askeen eta Gune Berdeen Sistemarena, zeina behar 

bezala antolatu behar den lehendik dagoen sarean edo Lurralde Plan 

Partzial honek proposaturikoan. 

f)  Bateragarritasun Ikerketaren Eremuko azpiegitura sistemarekin behar 

bezala antolatutako Bateragarritasun Eremuko azpiegitura sistemaren 

oinarrizko eskema eta egitura. 

g) Bateragarritasun Eremuaren hirigintza garapenerako diseinu gidak. Horiek 

lehendik dagoen sarearekiko jarraipena eta harremana bermatu beharko 

dute. 
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h) Hala balegokio, Antolaketa Eremuaren Kanpoko Bateragarritasun 

Ikerketaren Eremuko planeamendu Orokorreko tresnak idazteko 

erreferentziak. 

 

107. ARTIKULUA. BATERAGARRITASUN PROIEKTUAREN TRAMITAZIOKO 
EKIMENA 

1.-  Bateragarritasun Proiektuaren tramitazioa sustatzeko ekimena 

Bateragarritasun Eremuren baten barruan dagoen Udalerrietako edozeinek 

egin ahal izango du. 

2.-   Sorospidez, hirigintzako Udal planeamendua behin-betiko onesteko eskumena 

duen Administrazioak Bateragarritasun Zehatzeko Sistema sustatzeko eki-

mena egin ahal izango du. Horretarako, aurretiazko en-tzunaldia eman 

beharko die hilabetez Bateragarritasun Proiektuaren menpe dauden Udalerriei. 

 

108. ARTIKULUA. BATERAGARRITASUN PROIEKTUAREN TRAMITAZIOA 

1.- Dagokion planeamendu Orokorreko tresna Berrikusteko edo Aldatzeko 

prozedurari ekin aurretik, Bateragarritasun Zehatzeko Sistema sustatzeko 

ekimena egingo duen Udalerriak, dagokion Bateragarritasun Proiektua idatzi 

beharko du. 

2.-   Bateragarritasun Proiektua idatzi ostean, Bateragarritasun Sistema sustatzeko 

ekimena egin duen Udalerriak, hilabeteko epean, entzunaldia emango die Ba-

teragarritasun Eremuaren barruan dauden gainontzeko Udalerriei. Lurralde 

Plan Partzialak Bateragarritasun Ikerketaren Eremurako eta Bateragarritasun 
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Eremurako bertarako ezarritako irizpide zehatzak elkarrekin garatu ahal 

izateko, hain zuzen ere. 

3.- Dagokien Udalerriek Bateragarritasun Proiektua onartu ostean, aipatutako 

Udalerrietako bakoitzak izapidetuko du proiektu hori, Udal planeamendu 

Orokorreko tresnak Berrikusteko edo Aldatzeko legez ezarritako prozeduraren 

bitartez. 

 
4.-  Dagokien Udalerriek Proiektua onartzen ez duten kasuetan, Bateragarritasun 

Zehatzeko Sistema sustatzeko ekimena erabili duen Udalerriak eskumendun 

Administrazioaren subrogazioa jaso beharko du planeamendu Orokorreko 

tresnen behin-betiko onespena lortzeko eta, horrela, Bateragarritasun 

Proiektua onartu ahal izateko, eta horrek tramitazioari ekingo dio plan berezien 

arloko hirigintzako legerian ezarrita dagoen prozedurarekin bat.  

5.-  Aurreko atalean aurreikusitako kasuan, arauotako Azken Xedapenaren 

arabera, Administrazioak Bateragarritasun Proiektua onesten badu, onespen 

horrek Lurralde Plan Partzialeko erabakiekiko duen eragin berberak izango 

ditu. 

 
 

IV. KAPITULUA: ITSASADARREKO ARDATZAREN KASU BEREZIA 

 

I. ATALA: ITSASADARREKO ARDATZAREN GARRANTZIA 

 

109. ARTIKULUA. ITSASADARREKO ARDATZAREN GARRANTZI BEREZIA 
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1.-  Lurralde Plan Partzialak esku hartzea aurreikus ten du Itsasadarraren Ingurua 

deritzon eremuan. Eremu horrek hainbat eta era guztietako esku hartze 

moduak jasotzen ditu, baina denak hala denak dira Eremu Funtzionalaren 

antolaketaren eta dimentsioaren zerbitzurako esku hartze motak. 

2.-  Bertako konplexutasuna kontuan hartuta, Itsasadarraren Inguruko eremuak 

Egitura-Ekintza eta Operazio Estrategiko zenbait behar ditu antolaketa egokia 

eta osoa egiteko. Egitura-Ekintza eta Operazio Estrategiko horiek hurrengo 

artikuluan zehazten dira. 

3.-  Luzera dela-eta, Itsasadarreko Ardatzak Udalerri bat baino gehiago hartzen 

ditu, eta antolaturiko lurzoruak eta lurzoru hutsak edo berrikuntzakoak hartzen 

dituen eremu horren garrantziak, eta bertako azpiegitura sistemaren 

dimentsioak (lehendik daudenak eta antolatutakoak zein antolatzekotan 

direnak) justi?katzen dute Lurralde Plan Partzial honek proposatutako ekintzak 

eremu bakar batean antolatu eta bateratu behar direla. 

 

110. ARTIKULUA. ITSASADARRAREN INGURUAREN ANTOLAKETAKO 
HARMONIZAZIO EREMUA 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Antolaketako Harmonizazio 

Eremutzat jotzen da  itsasadarraren eremurako berak proposatutako Operazio 

Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak betearaztea eragiten dien saila, eta artikulu 

honen hurrengo atalean identi?katzen dira. Itsasadarraren Inguruaren 

Antolamendurako Harmonizaziorako Eremua O.6 planoan «Itsasadarraren In-

guruaren bateragarritasuna» deritzonean identi?katu da.  

2.-  Aurreko paragrafoan aipatutako Operazio Estrategikoak eta Egitura-Ekintzak 

ondoren zehaztutakoak dira: 
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a)  Operazio Estrategikoak: Operazio Estrategikoetako OE-1 «Olabeaga-

Basurtu», OE-2 «Zorrotzaurre», OE-3 «Zorrotza-Burtzeña, OE-4  

«Lutxana-Asúa»,  OE-5 «Galindo», OE-6 «Erandio», OE-7 «Altos Hornos-

eko pastilla»  eta OE-8 «Lamiakoko ibarra»  ?txa indibidualizatuak. Horiek 

guztiak, arauotako II. eranskinean daude jasota, «Operazio Estrategikoak 

eta Egitura-Ekintzak» deritzonean, hain zuzen ere. 

b)  Egitura-Ekintzak: Egitura-Ekintzetako AE-1 «Itsasadarreko Ardatza», AE-2 

«Bilborako Sarrera Berriak Olabeagan. Bilboko Atea»,  AE-3 «Asuko 

Zeharkako Ardatza», AE-14 «Bidaiarien trenbide garraioa metropoliaren 

inguruan», hain zuzen ere Harmonizazio Eremua ukitzen duen neurrian,   

AE-17 «AHTren sarbideak», AE-18 «Geltoki intermodala: Abanto - San 

Mames», AE-20 «Erriberako parkeak», AE-21 «Itsasadarraren 

nabigarritasuna», AE-23 «Bizikletaz ibiltzeko sarea» eta AE-24 

«Itsasadarraren hobekuntza hidraulikoa»  ?txa indibidualizatuetan. Horiek 

guztiak, arauotako II. eranskinean daude jasota, «Operazio Estrategikoak 

eta Egitura-Ekintzak» deritzonean, hain zuzen ere. 

Era berean, horiek guztiak arauotako O.5 «Operazio Estrategikoak eta Egitura-

Ekintzak» Planoan ere badaude jasota. 

3.-  Harmonizazio Eremu horien mugaketa zehatza arauotako 111. eta 112.  

artikuluetan aipatzen den Antolaketa Bateratzeko Proiektuaren zeregina 

izango da. 

 
4.-  Harmonizazio proiektua onetsi arte  Udaletako plangintzetan arautegia eta 

Itsasadarraren Inguruaren Antolamendurako Harmonizaziorako Eremua 

ukitzen duten egitura-ekintzak eta eragiketa estrategikoak beteko dira. 
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111. ARTIKULUA. ITSASADARRAREN INGURUKO ANTOLAKETAREN 
IKERKETAREN EREMUA 

1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Itsasadarraren Inguruko 

Antolaketaren Ikerketaren Eremu izaera izango dute, bertan jasotako Harmoni-

zazioaren eremu zehatzetik harago, azken hori behar bezala garatzeko 

aztertzea ezinbestekotzat jotzen diren azalerek. Hori guztia, antolatutako 

eremua behar bezala egituratuta sar dadin proposatutako lurralde ereduan eta 

arauotako 110.2. artikuluan aipatzen diren Operazio Estrategikoak eta Egitura-

Ekintzak behar bezala beteko direla bermatzeko. 

 
2.-  Itsasadarraren Inguruko Antolaketaren Ikerketaren Eremua O.6 planoan, 

«Itsasadarraren Inguruaren bateragarritasuna» deritzonean identi?katu da.  

 

II. ATALA: BATERAGARRITASUNAREN APLIKAZIOA ITSASADARRAREN 

INGURUAN: ANTOLAKETA BATERATZEKO PROIEKTUA 

 

112. ARTIKULUA. ANTOLAKETA BATERATZEKO PROIEKTUA 

 
1.-  Lurralde Plan Partzial honen eraginetarako, Antolaketa Bateratzeko 

Proiektutzat hartzen da Itsasadarraren Inguruko Harmonizazioaren Eremuko 

Bateragarritasun Sistemaren instrumentazio modua. Bertan, Lurralde Plan 

Partzialak eremu horretarako aurreikusitako Operazio Estrategikoekin eta 

Egitura-Ekintzekin zerikusia duten arloetan, Udal edo sektore planeamendu 

Orokor edo bereziko tresnetatik koordinatutako antolaketarako erabaki 

zehatzak jasotzen dituzten agiriak ere sartzen dira. 
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Antolaketa Bateratzeko Proiektuaren helburuetako batek, beraz, Ardatz 

Metropolitarreko morfologiaren eta moduzko funtzioaren zehaztapen berria 

lortzean du oinarria. 

2.-  Antolaketa Bateratzeko Proiektuak, Itsasadarraren Inguruko Harmonizazioaren 

Eremuan, Bateragarritasun Proiektuak ordezten ditu izaera baterakoiez. 

3-  Antolaketa Bateratzeko Proiektua izapidetzeko eta onesteko Administrazio 

eskumenduna Bizkaiko Foru Aldundia izango da. Prozeduraren oinarria, 

ostera, Itsasadarraren Inguruko Harmonizazioaren Eremuaren barruan dauden 

Udal korporazioen parte hartzea eta sustapena izango da, eta Udalerri horiei 

entzunaldia eman beharko zaie kasu guztietan. 

4.-  Antolaketa Bateratzeko Proiektuak, onetsi ondoren, beraren barruan dauden 

Udalerri guztiak lotetsiko ditu zuzen-zuzenean. Beraz, Udalerri horiek, beraien 

planeamendu Orokorretako tresnen erabakiak proiektu horretara egokitu 

beharko dituzte hurrengo artikuluan ezarritakoa kontuan hartuta. 

113. ARTIKULUA. ANTOLAKETA BAT ERATZEKO PROIEKTUAREN IRIZPIDEAK 
ETA ZEHAZTAPENAK 

1.-  Antolaketa Bateratzeko Proiektuak honako irizpide hauek hartu beharko ditu 

kontuan, idatzitako hurrenkera berean: 

a) Arauotako 110.2. artikuluan aipatzen diren Operazio Estrategikoetarako eta 

Egitura-Ekintzetarako proposamenak behar bezala betetzea ahalbidetuko 

duen «gutxieneko» arauketa bat izan behar du helburutzat. 

b) Ahal den neurrian, Itsasadarraren Inguruko Antolaketaren Ikerketaren  eta 

Harmonizazioaren Eremuaren barruan dauden Udalerriek planeamendu 

bereziko tresnetan edo horretarako egindako ikerketetan jasotako irizpide 
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ARAUDIA 

eta xedapenak bilduko dituzte, baita Udal korporazioen parte hartzea eta 

sustapena ere. 

c) Ahal den kasuetan, Udalerri batek baino gehiagok parte hartzen ez duten 

planeamendu bereziko tresnak egiteko eremuen azaleren sustatuko du. 

 
2.-  Aurreko atalean ezarritakoaren arabera, Antolaketa Bateratzeko Proiektuak 

zehaztapen hauek jaso beharko ditu: 

a) Itsasadarraren Inguruko Antolaketaren Ikerketaren eta Harmonizazioaren 

Eremuko mugaketa zehatza, 1:5.000 eskalan. 

b) Arauotako 110.2. artikuluan aipatzen diren Operazio Estrategikoen eta 

Egitura-Ekintzen eraginaren menpe dauden eremuak identi?katzeko 

dokumentazio gra?koa. 

c) Dagoen hirigintzako esparruaren dokumentazio gra?ko ordezkagarria, 

indarrean dauden Udal planeamendu Orokorreko tresnen arabera. 

d) Arauotako 110.2. artikuluan aipatzen diren Operazio Estrategikoak eta 

Egitura-Ekintzak ezarri ahal izateko eta koordinatzeko behar diren 

zehaztapen guztiak, Udal planeamendu Orokor edo bereziari dagokionez. 

e) Harmonizazio Eremuak eratzen dituzten azalera guztien antolamendu 

xehekatuaren bidez, hau da, plan berezien ?guraren bitartez,  emaitzako 

planeamendu tresnetatik sortzea, hain zuzen ere Udal ukituek zehaztu 

behar duten antolamenduari dagokionez, beti ere honen aurreko ataleko c) 

epigrafean ezarri dena aintzat hartuta. 

f)  Hala balegokio, Antolaketaren Eremuetatik kanpora dagoen Itsasadarraren 

Inguruko Antolaketaren Ikerketaren Eremuko planeamendu Orokorreko 
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tresnak idazteko erreferentziak. Horrela, bigarren horretan indarrean 

dauden hirigintzako xedapenen koordinazioa sustatu dadin. 

 

III. ATALA:  HARMONIZAZIO PROIEKTUAREN GERTUKETA, TRAMITAZIOA, 

ERAGINGARRITASUNA ETA ARAUBIDE IRAGANKORRA  

 

114. ARTIKULUA. ANTOLAMENDUAREN HARMONIZAZIO PROIEKTUA EGITEA  

Antolamenduaren Harmonizazio Proiektuaren idazkuntza Bizkaiko Foru Aldundiari 

dagokio. Dokumentu horren gertuketan foru administrazioak  bidezko kontsultak egingo 

ditu Udaletan eta gainerako administrazio ukituetan, eta hori horrela izango da, honen 

ondoko artikuluetan ezarriko dena betez,  horren tramitazioan zehar manuzkoak izango 

diren entzunaldien tramiteak gorabehera. 

115. ARTIKULUA. ANTOLAMENDUAREN HARMONIZAZIO PROIEKTUAREN 
AURRERAKUNTZA 

1-  Dokumentu horrek gertuketa maila nahikoa duenean Bizkaiko Foru Aldundiak  

horren aurrerakuntza egin dezake `proposatu diren irizpideak, helburuak eta 

alternatibak jendaurrean erakusteko, hau da, behin betiko dokumentua 

egitearen ondoreetarako. 

 
2-  Aurrerakuntza horren onespenak barruko administrazio eraginak baino ez ditu 

izango, hau da, Antolamenduaren Harmonizazio Proiektuaren idazkuntza 

prestatzekoak.    

3-  Aurrerakuntzaren dokumentuak jendaurreko erakusketaren tramitea gaindituko 

du, bi hileko epearekin, ondore horretarako Euskal Herriko Agintaritzaren 
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Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari O?zialean argitaratuz, eta administrazio 

ukituei igorriko zaie, bidezko-tzat jotzen badute horren edukiari buruzko euren 

iritzia emateko. 

116. ARTIKULUA. ANTOLAMENDUAREN HARMONIZAZIO PROIEKTUAREN 
HASIERAKO ONESPENA ETA JENDAURREKO ERAKUSKETA 

1- Bizkaiko Foru Aldundiak Antolamenduaren Harmonizazio Proiektuaren 

hasierako onespena erabakiko du jendaurreko erakusketaren tramitea 

gaindituko du ondore horretarako bi hileko epean Euskal Herriko Agintaritzaren 

Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari O?zialean argitaratuz, eta baita Bizkaian 

zirkulaziorik handietan duten egunkarietako bitan ere. 

2- Antolamenduaren Harmonizazio Proiektua hasieran onetsi ondoren, proiektu 

hori administrazio ukituei igorriko zaie horiek, hala denean, adierazi den epe 

horretan   egokitzat joko dituzten alegazioak egin ditzaten. 

3- Dokumentua, halaber, Euskadiko Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari 

igorriko zaio horrek, bi hileko epearen barruan, horri buruzko txostena egin de-

zan. Adierazi den epe hori igaro eta  ez bada txosten hori jaulki, iritzia 

dokumentuaren aldekoa dela ulertuko da. 

117. ARTIKULUA. ANTOLAMENDUAREN HARMONIZAZIO PROIEKTUAREN 
BEHIN BETIKO ONESPENA  

Hala denean, aurkeztu diren alegazio horiek kontuan hartuta, Bizkaiko Foru Aldundiak 
behin betiko onetsiko du Antolamenduaren Harmonizazio Proiektua, bidezkoak diren 
aldarazpenekin, alegia. Baldin eta  aldarazpen horiek hasieran onetsi den proiektuarekin 
alderatuta aldaketa garrantzitsuak eragiten badituzte, dokumentuaren behin betiko 
onespenari ekin aurretik jendeari informazioa emateko beste txanda bati ekin beharko 
zaio. 
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118. ARTIKULUA. ANTOLAMENDUAREN HARMONIZAZIO PROIEKTUAREN 
ARAUBIDE ERAGINKORRA 

1.-   Antolamenduaren Harmonizazio Proiektua onesten ez den bitartean operazio 

estrategikoek eta egitura-ekintzek ukitzen dituzten eta tramitazio fasean 

dauden hirigintzako tresnak horietan ezarri dena beteko dute, hau da,  Udal 

ukituen jarduketak bateragarriak izatearen ondoreetarako. 

2.-  Hori guztia gorabehera, Harmonizazio Proiektuaren aurrerakuntzaren 

dokumentuaren onespena edo dokumentuaren hasierako onespena gertatuko 

den unetik tramitazio fasean dauden hirigintzako  tresna horien 

bateragarritasun irizpide moduan erabili beharko dira. 

119. ARTIKULUA. LIZENTZIEN EGILESPENA ETETEA 

 
1- Bizkaiko Foru Aldundiak, Antolamenduaren Harmonizazio Proiektuaren 

gertuketa, aldarazpen edo berrikuspenaren ondoreetarako, alde edo erabilera 

jakin batzuetako hirigintzako lizentzien egilespena eteteko erabakia dezake. 

Etete horren gehieneko iraupena urte batekoa izango da. 

2-  Lizentzian egilespena etengo duen erabakia Euskal Herriko Agintaritzaren 

Aldizkarian eta Bizkaiko Aldizkari O?zialean argitaratuko da. 

3-  Baldin eta  etenduraren gehieneko epe horren barruan hasierako 

onespenaren erabakia hartzen bada, etendura hori  beste urte batez luzatu 

daiteke. 

4-  Etenduraren ondoreak igaro ondoren ezin da arrazoi beragatik beste 

etendurarik agindu bost urteko epea igaro arte. 
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120. ARTIKULUA. ANTOLAMENDUAREN HARMONIZAZIO PROIEKTUAREN 
ALDARAZPENAK ETA BERRIKUSPENA 

Antolamenduaren Harmonizazio Proiektuaren aldarazpena eta berrikuspena  dokumentua 

egiteko burutu den prozesura bera betez egingo da, honen aurreko artikuluetan arautu 

den moduan, alegia. 

 



 

 

 

XEDAPEN GEHIGARRIAK 

 
Lehenengoa.-  

Lurralde Plan Partzial honen gertuketaren ondoreetarako, inkorporatu zaion 

Udal Plangintza une horretan indarrean zegoena izan da eta beti egin da 

informazioa emateko izaerarekin eta, harik-eta behin betiko onetsi arte, dokumentu 

horrek izango dituen eguneratzeak edo aldarazpenak batuko zaizkio. 

Bigarrena.-  

1.-  Lurralde Plan Partzialak, Lurraldearen Antolaketarako Legearen arabera 

hierarkikoki planeamendu tresna nagusia denez gero, beraren terminoetara 

lote-tsiko ditu indarrean dagoen eta ezarri beharrekoa den hirigintza legediak 

ezartzen dituen Udal eta sektore planeamendu tresnak. 

 
2.- Ondorioz, lurralde eta Udal planeamendua lotetsi egiten du Lurralde Plan 

Partzial honek eta, beraz, plan honen edukietara egokitu beharko dira eta bera 

izango da zehaztapenak interpretatzeko eta ezartzeko erreferentzia. 

Hirugarrena.-  

Lurralde Plan Partzial honen eranskinak dokumentu horren atalak dira eta 

gainerako artikuluek duten balio arauemaile eta derrigorrezko bera dute. 

Laugarrena.-  

Egitura-ekintzak eta operazio estrategikoak biltzen dituzten ?txen edukia, 

horietan zehaztapen loteslearen balioa duten alderdiak gorabehera, bete 

beharreko irizpideak dira eta horietariko bakoitzaren  garapenean beteko dira. 



 

 

 

 
 

XEDAPEN IRAGANKORRAK 

 
Lehenengoa.-  

1.-  Lurralde Plan Partzial hau indarrean sartzerakoan hasierako onespenik lortu ez 

duten eta izapidetzen ari diren Udal mailako Planeamenduak eta Hirigintzako 

Arauak, zein horien garapenerako planeamendu tresna diren Barruko 

Birmoldaketako Plan Partzialak eta Plan Bereziak, Plan Partzial honen aginduetara 

egokitu beharko dira, bertako berrikuspen/aldaketa prozedurak kontuan hartuta. 

 
2.-  Lurralde Plan Partzial hau indarrean sartzerakoan planeamendu Orokorreko 

eta garapeneko tresnek hasierako onespena duten eta dagozkien hirigintzarako 

kudeaketarako tresnak onartu aurretik izapidetzen ari direnen kasuan, Udalek, 

o?zioz zein administratuek hala eskatuta, planeamendu Orokorreko eta garapene-

ko planeamenduko zehaztapenak Lurralde Plan Partzial honen ebazpenetara 

egokitu ahal izango dituzte, baina kudeaketarako tresnen tramitazioa berriz hasi 

beharko dute administrazio prozedura komuneko printzipio Orokorren arabera, eta 

bereziki administrazioko ekin-tzen kontserbazioari dagokionagatik.
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I. ERANSKINA: 

BILBO METROPOLITARREKO EREMU FUNTZIONALAREN BARRUKO 

UDALERRIAK 

 

 
 

 

1. Abanto-Zierbena 

2. Alonsotegi 

3. Arrankudiaga 

4. Arrigorriaga 

5. Barakaldo 

6. Barrika 

7. Basauri 

8. Berango 

9. Bilbo 

10. Derio 

11. Erandio 

12. Etxebarri 

13. Galdakao 

14. Getxo 

15. Gorliz 

16. Larrabetzu 

17. Leioa 

 

18. Lemoiz 

19. Lezama 

20. Loiu 

21. Muskiz 

22. Ortuella 

23. Plentzia 

24. Portugalete 

25. Santurtzi 

26. Trapagaran 

27. Sestao 

28. Sondika 

29. Sopelana 

30. Ugao-Miraballes 

31. Urduliz 

32. Zamudio 

33. Zaratamo 

34. Zeberio 

35. Zierbena 



 

 

II. ERANSKINA: 

OPERAZIO ESTRATEGIKOAK ETA EGITURA-EKINTZAK 

 
 
 
 
OPERAZIO ESTRATEGIKOAK 
n Olabeaga – Basurto (OE.1) 

n Zorrotzaurre  ........................................................................................... (OE.2) 

n Zorrotza-Burtzeña  ........................................................................................... (OE.3) 

n Ansio-Lutxana-Asua ........................................................................................ (OE.4) 

n Galindo  ........................................................................................... (OE.5) 

n Erandio  ........................................................................................... (OE.6) 

n Labe Garaiak   .......(OE.7.) 

n Lamiakoren ibarra  ........................................................................................... (OE.8) 

n Ezkerraldeko Industri Igarobideak .................................................................. (OE.9) 

n Portua  ......................................................................................... (OE.10) 

n Jarduera ekonomiko Mistoak kanpo portuaren inguruan .............................. (OE.11) 

n Uribe Kostako garapen berriak. Hiri-jarraipena ............................................ (OE.12) 

n Aireportutik kanpoko logistikogunea ............................................................. (OE.13) 

n Txorierriko ipar-errepidea eta egoitzagune berriak ....................................... (OE.14) 

n Basauriko zentralitate berria .......................................................................... (OE.15) 

n Basordasetxeko ekipamendu berezia ............................................................. (OE.16) 

n La Arboledako Kultur eta Aisi Parkea ........................................................... (OE.17) 

n Aretxaldeko erreserba estrategikoa ................................................................ (OE.18) 

n Barbadun itsasadarrako zona hezearen suspertzea ........................................ (OE.19) 

n Itsasertzeko parke metropolitarra .................................................................. (OE.20) 

n Hiri-hondakinen tratamendua ........................................................................ (OE.21) 

n Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua ............................ (OE.22) 

n Uraren kalitatearen hobekuntza ..................................................................... (OE.23) 



 

 

n Burbuila atmosferikoa ................................................................................... (OE.24) 

n Artxandako parkea  (OE.25) 

n EHUko parke zientifikoa ............................................................................... (OE.26) 

n Pagasarri-Ganekogorta gunearen ingurune-birbalipena ................................. (OE.27) 

 

n EGITURA-EKINTZAK 

n Itsasadarraren ardatza eta horren zeharkako zubiak ........................................(EE.1.) 

n Bilborako sarbide berriak. Bilboko atea ...........................................................(EE.2) 

n Asuaren zeharkako ardatza ...............................................................................(EE.3) 

n Ezkerraldeko igarobide berrituaren –ardatz egituratzeileak .............................(EE.4) 

n Eskuinaldeko Kostaldeko Korridorearen egitura-bideak...................................(EE.5) 

n Txorierriko iparraldeko bidea ...........................................................................(EE.6) 

n Txorierriko industrialdeen barruko bidea .........................................................(EE.7) 

n Txorierriko zeharkako ardatzak ........................................................................(EE.8) 

n Txorierriko korridorearen jarraipena ................................................................(EE.9) 

n Lamiakoren ibai azpikoa .................................................................................(EE.10) 

n Porturako sarbidea  (EE.11) 

n Super-hegoa saihesbidea..................................................................................(EE.12) 

n Kanpo Portua merkantzietarako trenbide trazadura .......................................(EE.13) 

n Bidaiaeentzako trenbide garaioa eremu metropolitarrean...............................(EE.14) 

n Bilboko meatzeen parkeetako ardatz berdea ..................................................(EE.15) 

n Metroa. Oraingo sarearen hobekuntza ............................................................(EE.16) 

n AHTaren sarbideak ..........................................................................................(EE.17) 

n Geltoki intermodala: Abando – San Mames ...................................................(EE.18) 

n Sare berdeko ibilbide naturalak ......................................................................(EE.19) 

n Erriberako parkeak ..........................................................................................(EE.20) 



 

 

n Itsasadarraren nabigaziorako aukera ...............................................................(EE.21) 

n Itsasontzi handien atrakalekua Getxon ...........................................................(EE.22) 

n Bizikleta-sarea  ..........................................................................................(EE.23) 

n Itsasadarraren hobekuntza hidraulikoa ...........................................................(EE.24) 

 
Eranskin honen ondoreetarako, Lurralde Plan Partialeko II. Liburukia berorren agiri 
banaezin bezala hartuko da eta arauemailea izango da. 
 



 

 

III. ERANSKINA: 
PARKE METROPOLITARRAK 

 
 
 
 
1. Barbadunen itsasadarra (Pobeña eta La Arena hondartza) (A1B1): Muskiz eta 

Zierbena udalerrietan dauka eragina.  

Hezeguneko Babes Eremutzat hatzen dira Babes Bereziko La Arenako duna (BB-1) 
eta Barbadunen padurak eta hareatzak-Pobeñako Padura (BB-2); Ekosistemak 
Hobetzeko Eremuetako MA1-2 (Barbadunen itsasadarreko erdiko tartea) eta 
MA1-3 (Barbadunen paduraren ondoko ibarra) sektoreak, eta Suspertu beharreko 
Eremu Narriatuetako MA2-1 (La Arenako ibarra) eta MA2-2 (CLHko sektorea) 
sektoreak. 

2. Butroiren itsasadarra (Plentzia) (A1B2): eragina dauka Plentzia, Gorliz, Barrika eta 

Lemoiz udalerrietan. 

Hezeguneko Babes Eremutzat hartzen dira Babes Bereziko BB-1 sektorea 
(Txipios), BB-2 sektorea (Junkeraren eta isuskizaren arteko meandroa), BB-3 
sektorea (Junkera) eta BB-4 sektorea (Palados); Ekosistemak Hobetzeko 
Eremuetako MA1-2 sektorea (Kanpoaldeko lokatzak), MA1-3 sektorea (Iturritxi), 
MA1-4 sektorea (Txakurzulu), MA1-5 sektorea (Sanjuanena), MA1-6 sektorea 
(Isuskiza), MA1-7 sektorea (El Abanico) eta MA1-8 sektorea (Arbina), baita 
Suspertu beharreko Eremu Narriatuetako MA2-1 sektorea ere (Ardatxako zona). 

3. Astrabuduako ibarreko eremu hezea (B10B1): eragina dauka Erandio eta Leioa 

udalerrietan. 

Hezeguneko Babes Eremutzat hartzen dira Babes Bereziko BB-2 sektorea 
(Landaredi zingiratarra: karrizoa eta karize handiak) eta Suspertu beharreko 
Eremu Narriatuetako MA2-1 sektorea (Hurbileko zerrendako baratzeak) nahiz 
MA2-2 (Landaredi erruderala) sektorea.  

4. Bolueko haraneko putzuak (B10B3): eragina dauka Getxo eta Berango udalerrietan.  

Hezeguneko Babes Eremutzat hartzen dira Babes Bereziko BB-2 sektorea 
(Landaredi zingiratarra: karrizoa eta karize handiak) eta BB-4 sektorea (Sahastia-
haltzadia), Ekosistemak Hobetzeko Eremuetako MA1-1 sektorea (Hurbileko 
zerrendako landazabala) eta Suspertu beharreko Eremu Narriatuetako MA2-1 
sektorea (Landaredi erruderala eta harrobi-zona).  

5. Etxerreko putzua (D B4): eragina dauka Basauri eta Zaratamo udalerrietan.  

Hezeguneko Babes Eremutzat hartzen dira Suspertu beharreko Eremu 
Narriatuetako MA2-1 sektorea (Landaredi erruderalaren bidezko betelana) eta  

 



 

 

IV. ERANSKINA: 
EREMU FUNTZIONALEKO EGOITZAKO LURZORUKO 

PROPOSAMENA 

 
 
 
BILBO MET ROPOLITARREKO LPP – 16 urterako EGOITZA-ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA 
(EREMU-PROPOSAMENA) 

 B KUANTIFIKAZIOA 
 

A 
Handiena Txikiena 

C D 
Handiena Txikiena 

Abanto-Zierbena  948 106 1.542 108 2.598 1.756 
Alonsotegi  592 219 158  750 377 
Barakaldo  -1.509 -1.509 6.796  5.287 5.287 
Muskiz  1.619 540 845 68 2.532 1.453 
Ortuella  -124 -124 1.024  900 900 
Portugalete  -1.382 -1.382 3.551  2.169 2.169 
Santurtzi  -1.677 -1.677 3.481  1.804 1.804 
Sestao  -326 -326 1.763  1.437 1.437 
Trapagaran  202 202 1.328  1.530 1.530 
Zierbena  602 100 194 11 807 305 
EZKERRALDEA 0 -1.055 -3.851 20.682 187 19.814 17.018 
BILBO -6.750 -16.407 -16.407 32.866 0 9.709 9.709 
Derio  1.524 942 720  2.244 1.662 
Erandio  1.225 325 1.675  2.900 2.000 
Larrabetzu  595 128 205  800 333 
Lezama  699 174 261  960 435 
Loiu  543 181 616  1.159 797 
Sondika  604 138 712  1.316 850 
Zamudio  744 91 359  1.103 450 
TXORIERRI 0 5.934 1.979 4.549 0 10.483 6.528 
Arrankudiaga  191 64 136  327 200 

Arrigorriaga  -1.181 -1.181 2.090  909 909 

Basauri  37 37 2.896  2.933 2.933 
Etxebarri  875 110 1.220  2.095 1.330 
Galdakao  2.155 1.727 3.248  5.403 4.975 
Ugao-Miraballes  -155 -155 410  255 255 
Zaratamo  -30 -30 217  187 187 
Zeberio  199 0 200 44 443 244 
BEHE NERBIOI 0 2.091 572 10.416 44 12.552 10.833 
Barrika  743 101 250 185 1.178 536 
Berango  1.939 437 1.430  3.369 1.867 
Getxo  3.034 0 8.548  11.582 8.548 
Gorliz  200 -298 1.188 834 2.222 1.724 
Leioa  128 0 4.662  4.790 4.662 
Lemoiz  237 100 152 95 484 347 
Plentzia  724 117 728 251 1.703 1.096 
Sopelana  3.644 881 2.354 949 6.947 4.184 
Urduliz  3.210 542 590  3.800 1.132 
ESKUINALDEA 0 13.859 1.880 19.902 2.314 36.075 24.096 
BILBO METROPOLIT. -6.750 4.422 -15.827 88.416 2.545 88.633 68.184 

 



 

 

V. ERANSKINA: 
EGOITZA-ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA, 8 URTERAKO 

APLIKAZIO-KOADROA 

 
 

 B KUANTIFIKAZIOA 
 

A 
Handiena Txikiena 

C D 
Handiena Txikiena 

Abanto-Zierbena  711 80 1.230 81 2.022 1.391 
Alonsotegi  444 164 158  602 322 
Barakaldo  -1.132 -1.132 6.381  5.249 5.249 
Muskiz  1.214 405 693 51 1.958 1.149 
Ortuella  -93 -93 855  762 762 
Portugalete  -1.037 -1.037 3.297  2.261 2.261 
Santurtzi  -1.258 -1.258 3.237  1.979 1.979 
Sestao  -245 -245 1.779  1.535 1.535 
Trapagaran  152 152 1.146  1.298 1.298 
Zierbena  452 75 156 8 616 239 
EZKERRALDEA 0 -791 -2.888 18.932 140 18.281 16.184 
BILBO -5.063 -12.305 -12.305 28.962 0 9.709 9.709 
Derio  1.143 707 588  1.731 1.295 
Erandio  919 244 1.536  2.455 1.780 
Larrabetzu  446 96 168  614 264 
Lezama  524 131 213  737 344 
Loiu  407 136 465  872 601 
Sondika  453 104 561  1.014 665 
Zamudio  558 68 309  867 377 
TXORIERRI 0 4.451 1.484 3.840 0 8.291 5.324 
Arrankudiaga  143 48 108  251 156 
Arrigorriaga  -886 -886 1.671  785 785 
Basauri  28 28 2.817  2.845 2.845 
Etxebarri  656 83 960  1.616 1.043 
Galdakao  1.616 1.295 2.751  4.367 4.046 
Ugao-Miraballes  -116 -116 354  238 238 
Zaratamo  -23 -23 177  155 155 
Zeberio  149 0 156 33 338 189 
BEHE NERBIOI 0 1.568 429 8.994 33 10.595 9.300 
Barrika  557 76 192 139 888 407 
Berango  1.454 328 1.110  2.564 1.438 
Getxo  2.276 0 7.203  9.479 7.203 
Gorliz  150 -224 897 626 1.673 1.299 
Leioa  96 0 3.708  3.804 3.708 
Lemoiz  178 75 120 71 369 266 
Plentzia  543 88 561 188 1.292 837 
Sopelana  2.733 661 1.836 712 5.281 3.209 
Urduliz  2.408 407 462  2.870 869 
ESKUINALDEA 0 10.394 1.410 16.089 1.736 28.219 19.235 
BILBO METROPOLIT. -5.063 3.317 -11.870 76.817 1.909 75.094 59.752 



 

 

VI. ERANSKINA: 
BILBO METROPOLITARRAREN EREMU FUNTZIONALEKO BARNE-OREKA 

B) OSAGAIA: 

 
 

 

B OSAGAIA – BARNE-OREKA 

 Handiena Txikiena 

Abanto-Zierbena 711 80 
Alonsotegi 444 164 
Barakaldo -1.132 

Muskiz 1214 405 
Ortuella -93 

Portugalete -1.037 
Santurtzi -1.258 
Sestao -245 

Trapagaran 152 
Zierbena 452 75 

ESKERRALDEA -791 -2.888 
BILBO         -12.305 
Derio  1.143 707 

Erandio 919 244 
Larrabetzu 446 96 

Lezama 524 131 
Loiu 407 136 

Sondika 453 104 
Zamudio 558 68 

TXORIERRI 4.451 1.484 
Arrankudiaga 143 48 
Arrigorriaga                  -886 

Basauri                 28 
Etxebarri 656 83 

Galdakao 1.616 1.295 
Ugao-Miraballes              -116 

Zaratamo               -23 
Zeberio  149 0 

BEHE NERBIOI 1.568 429 
Barrika 557 76 
Berango 1.454 328 
Getxo 2.276 0 
Gorliz 150 -224 
Leioa 96 0 

Lemoiz 178 75 
Plentzia 543 88 
Sopelana 2.733 661 

Urduliz 2.408 
407 

ESKUINALDEA 10.394 
1.410 

BILBO METROP. 3.317 
-11.870 



 

 

VII. ERANSKINA: 
C) OSAGAIA: 

BILBO METROPOLITARREKO FAMILIEN BATEZ BESTEKO KIDE-

KOPURUARI BURUZ AURREIKUSITAKO BILAKAERA  
 
 
 
 
 

 
BIL. MET. FAM. B.B.  
KIDE-KOP. BURUZ 

 AURR. BILAKAERA 

Urtea K.K. IDAP 

1.996 3,04  

1.997 3,00 0,04 

1.998 2,96 0,04 

1.999 2,91 0,05 

2.000 2,87 0,04 

2.001 2,83 0,04 

2.002 2,81 0,02 

2.003 2,78 0,03 

2.004 2,76 0,02 

2.005 2,74 0,02 
2.006 2,71 0,03 

2.007 2,69 0,02 

2.008 2,67 0,02 

2.009 2,64 0,03 

2.010 2,62 0,02 

2.011 2,60 0,02 

2.012 2,57 0,03 

2.013 2,55 0,02 

2.014 2,53 0,02 

2.015 2,50 0,03 

2.016 2,48 0,02 

2.017 2,46 0,02 

2.018 2,43 0,03 

2.019 2,40 0,02 

2.020 2,38 0,02 
2.021 2,36 0,03 

2.022 2,33 0,02 

2.023 2,31 0,02 

2.024 2,29 0,03 

2.025 2,26 0,02 
 

 



 

 

VIII. ERANSKINA: 
D) OSAGAIA: 

BIGARREN EGOITZAREN ESKAINTZA 

 
 
 

 

LAJen BIGARREN EGOITZAREN ESKAINTZA 

Zona Udalerria LPParen eskaintza 
Abanto eta Zierbena 81 

Muskiz 51 Ezkerraldea 

Zierbena 8 

Behe Nerbioi Zeberio  33 

Barrika 139 

Gorliz 626 

Lemoiz 71 

Plentzia 188 

Eskuinaldea 

Sopelana 712 

GUZTIRA BILBO METROPOLITARREAN 1736 

 
 



 

 

IX. ERANSKINA: 
JARDUERA EKONOMIKO BERRIETARAKO LURZORU-

ESKAINTZAREN KUANTIFIKAZIOA 

 
 
 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA 
GARAPEN BERRIAK. GUTXIENEKOAK 16 URTERAKO 

 
GUZTIRA 

(Ha) 

Jarduera 
ekonomikoak 

(Ha) 

Sustapen 
Publikoa 

(Ha) 
Abanto-Zierbena 61,00 25,00 36,00 
Alonsotegi 0,00 0,00  
Barakaldo 0,00 0,00  
Muskiz 2,00 2,00  
Ortuella 38,00 12,00 26,00 
Portugalete 0,00 0,00  
Santurtzi 0,00 0,00  
Sestao 0,00 0,00  
Trapagaran 0,00 0,00  
Zierbena 0,00 0,00  

ESKERRALDEA 101,00 39,00 62,00 
BILBO 0,00 0,00 0,00 
Derio  14,00 0,00 14,00 
Erandio 22,00 22,00 0,00 
Larrabetzu 0,00 0,00  
Lezama 74,00 0,00 74,00 
Loiu 60,00 60,00  
Sondika 0,00 0,00  
Zamudio 48,00 26,00 22,00 
TXORIERRI 218,00 108,00 110,00 
Arrankudiaga 2,00 2,00  
Arrigorriaga 0,00 0,00  
Basauri 0,00 0,00  
Etxebarri 0,00 0,00  
Galdakao 2,00 2,00  
Ugao-Miraballes 0,00 0,00  
Zaratamo 0,00 0,00  
Zeberio  0,00 0,00  

BEHE NERBIOI 4,00 4,00 0,00 
Barrika 0,00 0,00  
Berango 7,00 7,00  
Getxo 12,00 0,00 12,00 
Gorliz 0,00 0,00  
Leioa 14,00 14,00  
Lemoiz 0,00 0,00  
Plentzia 0,00 0,00  
Sopelana 0,00 0,00  
Urduliz 19,00 3,00 16,00 

ESKUINALDEA 52,00 24,00 28,00 
BILBO METROPOLITANO  375,00 175,00 200,00 



 

 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA 
GARAPEN BERRIAK. GEHIENEKOAK 16 URTERAKO 

 

 
GUZTIRA 

(Ha) 

Jarduera 
ekonomikoak 

(Ha) 

Sustapen 
Publikoa 

(Ha) 
Abanto-Zierbena 89,00 31,00 58,00 
Alonsotegi 0,00 0,00  
Barakaldo 0,00 0,00  
Muskiz 3,00 3,00  
Ortuella 57,00 15,00 42,00 
Portugalete 0,00 0,00  
Santurtzi 0,00 0,00  
Sestao 0,00 0,00  
Trapagaran 0,00 0,00  
Zierbena 0,00 0,00  

ESKERRALDEA 149,00 49,00 100,00 
BILBO 0,00 0,00 0,00 
Derio  23,00 0,00 23,00 
Erandio 27,00 27,00 0,00 
Larrabetzu 0,00 0,00  
Lezama 120,00 0,00 120,00 
Loiu 75,00 75,00  
Sondika 0,00 0,00  
Zamudio 67,00 32,00 35,00 

TXORIERRI 312,00 134,00 178,00 
Arrankudiaga 2,00 2,00  
Arrigorriaga 0,00 0,00  
Basauri 0,00 0,00  
Etxebarri 0,00 0,00  
Galdakao 3,00 3,00  
Ugao-Miraballes 0,00 0,00  
Zaratamo 0,00 0,00  
Zeberio  0,00 0,00  

BEHE NERBIO  5,00 5,00 0,00 
Barrika 0,00 0,00  
Berango 9,00 9,00  
Getxo 19,00 0,00 19,00 
Gorliz 0,00 0,00  
Leioa 17,00 17,00  
Lemoiz 0,00 0,00  
Plentzia 0,00 0,00  
Sopelana 0,00 0,00  
Urduliz 29,00 4,00 25,00 

ESKUINALDEA 74,00 30,00 44,00 
BILBO METROPOLITANO  540,00 218,00 322,00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA 

GARAPEN BERRIAK. GUTXIENEKOAK 8 URTERAKO 

 
GUZTIRA 

(Ha) 

Jarduera 
ekonomikoak 

(Ha) 

Sustapen 
Publikoa 

(Ha) 
Abanto-Zierbena 48,50 21,50 27,00 
Alonsotegi 0,00 0,00  
Barakaldo 1,50 0,00  
Muskiz 1,50 1,50  
Ortuella 29,00 10,00 19,00 
Portugalete 0,00 0,00  
Santurtzi 0,00 0,00  
Sestao 0,00 0,00  
Trapagaran 0,00 0,00  
Zierbena 0,00 0,00  

EZKERRALDEA 79,00 33,00 46,00 
BILBO 0,00 0,00  
Derio  11,00 0,00 11,00 
Erandio 19,00 19,00  
Larrabetzu 0,00 0,00  
Lezama 55,00 0,00 55,00 
Loiu 34,00 34,00  
Sondika 0,00 0,00  
Zamudio 39,00 22,00 17,00 

TXORIERRI 158,00 75,00 83,00 
Arrankudiaga 2150 1,50  
Arrigorriaga 0,00 0,00  
Basauri 0,00 0,00  
Etxebarri 0,00 0,00  
Galdakao 1,50 1,50  
Ugao-Miraballes 0,00 0,00  
Zaratamo 0,00 0,00  
Zeberio  0,00 0,00  
BEHE NERBIOI 3,00 3,00 0,00 
Barrika 0,00 0,00  
Berango 6,00 6,00  
Getxo 9,00 0,00 9,00 
Gorliz 0,00 0,00  
Leioa 12,00 12,00  
Lemoiz 0,00 0,00  
Plentzia 0,00 0,00  
Sopelana 0,00 0,00  
Urduliz 14,00 2,00 12,00 
ESKUINALDEA 41,00 20,00 21,00 
BILBO METROPOLITARRA 281,00 131,00 150,00 

 



 

 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA 

GARAPEN BERRIAK. GEHIENEKOAK 8 URTERAKO 

 

 
GUZTIRA 

(Ha) 

Jarduera 
ekonomikoak 

(Ha) 

Sustapen 
Publikoa 

(Ha) 
Abanto-Zierbena 83,00 25,00 58,00 
Alonsotegi 0,00 0,00  
Barakaldo 0,00 0,00  
Muskiz 2,00 2,00  
Ortuella 54,00 12,00 42,00 
Portugalete 0,00 0,00  
Santurtzi 0,00 0,00  
Sestao 0,00 0,00  
Trapagaran 0,00 0,00  
Zierbena 0,00 0,00  

ESKERRALDEA 139,00 39,00 100,00 
BILBO 0,00 0,00  
Derio  15,00 0,00 15,00 
Erandio 22,00 22,00  
Larrabet zu 0,00 0,00  
Lezama 77,00 0,00 77,00 
Loiu 49,00 49,00  
Sondika 0,00 0,00  
Zamudio 48,00 26,00 22,00 
TXORIERRI 211,00 97,00 114,00 
Arrankudiaga 2,00 2,00  
Arrigorriaga 0,00 0,00  
Basauri 0,00 0,00  
Etxebarri 0,00 0,00  
Galdakao 2,00 2,00  
Ugao-Miraballes 0,00 0,00  
Zaratamo 0,00 0,00  
Zeberio  0,00 0,00  

BEHE NERBIOI 4,00 4,00 0,00 
Barrika 0,00 0,00  
Berango 7,00 7,00  
Getxo 12,00 0,00 12,00 
Gorliz 0,00 0,00  
Leioa 14,00 14,00  
Lemoiz 0,00 0,00  
Plentzia 0,00 0,00  
Sopelana 0,00 0,00  
Urduliz 19,00 3,00 16,00 

ESKUINALDEA 52,00 24,00 28,00 
BILBO METROPOLITARRA 406,00 164,00 242,00 

 
 



MO 

 

X. ERANSKINA: 

SUSTAPEN PUBLIKOKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO 
EREMUEN ZERRENDA 

 
 
 
Eskuinaldea 
Martiturriko industrialde mistoa: Getxon indarrean dagoen Plan Orokorreko 
parametroak aldatu ahal izango dira alde honetan, Martiturri sektore 
urbanizagarrian, aldean dagoen jarduera ekonomikoen eskaintza gehitu ahal 
izateko. 
Urdulizko industrialdea: 25 hektarea inguruko industri jarduerak hartuko dira 
alde honetan. 
 
Txorierri 
Aretxaldeko erreserba estrategikoa: Lezamako udalerrian dago alde hau. 
OE.20. Eragiketa Estrategikoan garatzen da. 
Deurikas aldea: Zamudioko egungo Teknologi Elkartegia zabaldu egingo da, 
Derioko udalerrian. 
Aresti aldea: Zamudioko egungo Teknologi Elkartegia zabaldu egingo da, 
Zamudioko udalerrian. 
 
Ezkerraldea 
Portu inguruan jarduera ekonomiko mistoak: Alde eten hau Abanto-Zierbena 
eta Ortuella udalerrietan dago. OE.11. Eragiketa Estrategikoan garatzen da. 
 



 

 

XI. ERANSKINA: 

BIDE-SAREKO AZPIEGITUREN EZAUGARRIAK 

 
 
 
 
 

 EGITURATZAILEA BANATZAILEA KAPILARRA 

  
AUTOPISTAK/ 
AUTOBIDEAK 

Hiri-eremua 
HIRI-ARTERIAK 

Nekaz.-eremua 
ESKUALDE-

ERREPIDEAK 

Hiri-eremua 
KALEAK 

Nekaz.-eremua 
TOKI-

ERREPIDEAK 

Luzera handiko lotura 
metropolitarrak 

Luzera ertaineko lotura metropolitarrak Luzera laburreko lotura metropolitarrak 

Fu
nt

zi
on

al
ta

su
na

 

Metropolitik kanpoko 
loturak 
Garraio-terminal 
handietarako sarbidea 
Igarotze-trafikoak 

Oinarrizko sareko jarioen lurralde-
banaketa 

Lurralderako sarbide osoa 

Ti
po

lo
gi

a 

Galtzada bikoitza 

Bide azkarra (∼100 km/h) 
Maila desberdineko 
lotuneak 

Galtzada bat edo bi 

Erdi azkarra (∼50 
km/h) 
Mailako 
bidegurutzeak 
(glorietak edo 
semaforoak) 

Galtzada bat  

Erdi azkarra (∼ 70 
km/h) 
Mailako 
bidegurutzeak 
(glorietak edo 
lehentasunekoak) 

Galtzada bat  

Bide motela (∼ 30 
km/h) 
Mailako 
bidegurutzeak 
(semaforoak edo 
lehentasunekoak) 

Galtzada bat  

Bide motela (∼ 50 
km/h) 
Mailako 
bidegurutzeak 
(glorietak edo 
lehentasunekoak) 

Lu
rr

al
de

ar
ek

ik
o 

lo
tu

ra
 

Trazatuaren baldintzek 
topografiaren nolabaiteko 
independentzia behar dute 
=> Inguru gaineko eragin 
handia 
Trazatuaren baldintzak => 
Lurzoruaren erabilerak 
baldintzatzen ditu 
Sarbideen kontrol osoa  

Egokigarria 
lurraldera => 
inguru gaineko 
eragin txikia 
Lurraldeari 
zerbitzua => 
lurzoruaren 
erabilerarekiko 
koordinazioa 
Sarbideen kontrol 
partziala 

Egokigarria 
lurraldera => 
inguru gaineko 
eragin txikia 
Lurraldeari 
zerbitzua => 
lurzoruaren 
erabilerarekiko 
koordinazioa 
Sarbideen kontrolik 
gabe 

Lurraldearekiko 
egokitzapen osoa 

Lurzoruaren 
erabileren 
araberako trazatua 
Sarbideen kontrolik 
gabe 
 

Lurraldearekiko 
egokitzapen osoa 

Lurzoruaren 
erabileraren 
araberako trazatua 
Sarbideen kontrolik 
gabe 

G
ar

ra
io

-j
ar

io
ek

ik
o 

lo
tu

ra
 

Ibilbide luzeko autobus-
lineak eta Espres. Geraldi 
barik 
Bizikletak: debekatuta 

Oinezkoak: debekatuta 
Tranbietarako ezegokia, 
oinezkoen sarbideagatik  
 

Linea 
metropolitarren 
bide nagusiak. 
Geraldiekin  

Bizikletak: errei 
esklusiboekin 
Oinezkoak: 
Espaloiak eta 
oinezkoen 
pasabideak 
Egokiak korridore 
esklusiboko 
tranbietarako 

Linea 
metropolitarren 
bide nagusiak. 
Geraldiekin  

Bizikletak: errei 
esklusiboekin edo 
bazterbide 
egokiekin  

Oinezkoak: 
oinezkoen 
pasabidedun 
espaloiak edo 
bazterbideak 

Hiri-lineen bide 
nagusiak. 
Geraldiekin  
Bizikletak: errei 
esklusiboekin edo 
ez 
Oinezkoak: 
Pasabidedun 
espaloiak 
Plataforma 
esklusibodun ala 
halakorik gabeko 
tranbietarako 
egokia 
 

Linea 
metropolitarren 
bide nagusiak. 
Geraldiekin  

Bizikletak: 
bazterbideekin edo 
ez 
Oinezkoak: 
pasabidedun 
bazterbideak edo 
espaloiak 

 



 

 

XII. ERANSKINA: 

INTERMODALITATE GUNEAK 

 

 

INTERMODALITATE GUNEAK 

 

I. Komunikazio-azpiegitura nagusietara (Portua eta Aireportua) loturiko 
intermodalitatea. Gune horietan egin beharreko aurreikuspenak euren 
tratamenduan aztertzen dira, halako elementuetarako garapenaren 
planeamenduan. 

II. Trenbide-sareen arteko intermodalitatea. Bidaiarientzat egun 
badaude, hurrengo tokietan:  

a. Abandon, metroaren eta zabalera iberikoa eta metrikoa dituen 
trenbidearen artean; terminala UIC zabalerarekin egin ahal 
izango da, baita, hala badagokio, autobusen terminala ere. 

b. Zazpi Kaleetan, zabalera metrikoa duen trenbidearen eta 
metroaren artean 

c. Boluetan, zabalera metrikoa duen trenbidearen (edo, hala 
badagokio, tranbiaren eta metroaren) artean.  

d. San Mamesen, metroaren eta zabalera iberikoa duen 
trenbidearen artean; terminala UIC zabalerarekin egin ahal 
izango da baita, hala badagokio, autobusen terminala ere. 

e. Ametzolan, zabalera iberikoa eta metrikoa dituen trenbidearen 
artean; tranbia ere jarri daiteke. 

eta aurreikusita dauden hurrengo hauetan:  

f. Urbinagan, metroaren eta tranbiaren artean. 

trenbideari buruz hartzen den erabakiaren arabera, hurrengoan 
ere garraiobide aldaketa egiteko aukera aintzat hartu behar da:  

g. Etxebarrin, metroaren eta tranbiaren artean.  

 
Bestalde, merkatugaiei dagokienez, egun Basauri-Ariz lineako 
operadore ezberdinetan zabalera metrikoarekin dagoen konexioa 



 

 

zabaldu ahal izango da; ildo horretan, egungo trenbideen zabalera 
ezberdinak batzeko aukera aztertzea proposatu da. Izan ere, 
konexio hori errepide bidezko garraioarekin lotu behar da. 

 

III. Garraiobide berariazko desberdinen arteko intermodalitatea, aurreko 
kasuetan kontuan hartu gabea.  

Planteaturiko intermodalitate-guneak honako hauek dira: 

i. Ansio. Ibilgailu pribatuetarako disuasio-aparkalekutzat, A-8/N-630 
multzoari lotuta, Metroarekiko, tranbia eta autobusarekiko 
konbinazioan. 

ii. Derio. Garapen berrietara loturiko tranbia-geltokia, udalerriaren 
iparraldean, automobiletarako eta bizikletetarako aparkaleku-
aukerarekin. 

iii. Etxebarri. Metroko linearen zati amaierari loturiko gune 
intermodala, Basaurik baino sarbide hobearekin, automobiletarako 
eta bizikletetarako aparkaleku-aukerarekin. 

iv. Iberberango. Metroko geltoki berria, Berangoko eta Getxoko 
iparraldeko garapenei lotuta, automobiletarako eta bizikletetarako 
aparkaleku-aukerarekin. 

v. Leioa. Ibilgailu pribatuetarako disuasio-aparkalekutzat, La 
Avanzadari lotuta, Metroarekiko eta proposaturiko tranbia-
sarearekiko konbinazioan, automobiletarako eta bizikletetarako 
aparkaleku-aukerarekin. 

vi. Lezama. Euskotrenen linearen amaierara loturiko gune 
intermodala, automobiletarako eta bizikletetarako aparkaleku-
aukerarekin. 

vii. Lutxana. Euskotrenen linea amaierara loturiko gune intermodala; 
tranbia-linea sartu behar da eta Itsasadarraren beste ertzean ere 
egiteko aukera dago; bi kasuotan, automobiletarako eta 
bizikletetarako aparkaleku-aukerarekin. 

viii. Muskiz. FEVEren linearen amaierara loturiko gune intermodala, 
tranbia-linea jasoko duena, automobiletarako eta bizikletetarako 
aparkaleku-aukerarekin. 

ix. Plentzia. Metroko linearen amaierara loturiko gune intermodala, 
automobiletarako aparkalekuarekin eta autobus-geltokiarekin, 



 

 

baina horiek hobetu egin daitezke. Bizikletak uzteko ekipamendua 
sartu behar da. 

x. Ugao. Autobusarekin batera, Ugao, Arrankudiaga eta Zeberiotik 
datozen bidaiariak hartzen dituen geltokia da, hemen “auto eta 
bizikletentzako aparkalekua egin daiteke. 

xi. Urduliz. Autobusarekin batera, ingurutik datozen bidaiariak 
hartzen dituen geltokia da, hemen auto eta bizikletentzako 
aparkalekua egin daiteke. 

 
 



 

 

XIII. ERANSKINA: 

PLANEAMENDUEN BATERAGARRITASUNA 
 
 
 
 
 
 
 
1. GORLIZ ETA PLENTZIA 
 
2. BARRIKA ETA SOPELANA  
 
3. SOPELANA, BERANGO ETA GETXO 

4. LOIU ETA ZAMUDIO 

5. ERANDIO ETA LEIOA 
 
6. LOIU ETA SONDIKA  

7. DERIO ETA ZAMUDIO 

8. ABANTO-ZIERBENA ETA MUSKIZ 

9. ARRIGORRIAGA ETA UGAO-MIRABALLES 
 

 
 

 




