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1 SARRERA. METROPOLIA ERAIKITZEKO EKIMEN ESTRATEGIKOA.  

1.1 AURREKARIAK 

Azterketa eta lanerako proposamen luzeen emaitza, honako txosten honetan 
aurkezten den Plana sakona eta zabala da, halakoxea delako, hain zuzen ere, haren 
helburua den Metropolia bera.  

Bilbo Metropoliko Lurralde-Planaren Aurrerapena 1997an onartu zen. Ondorengo 
jendaurreko informazio aldian egiaztatu zen norainoko interesa piztua zuen mota 
horretako lehenengo Planak, ez bakarrik Herri Administrazioen artean, baita erakunde 
eta elkarteetan ere, publiko zein pribatuetan.  

Proposamen ardatz bakarra Itsasadarreko inguruak omen zirela-eta, behin eta berriz 
eskatzen zitzaion orduko plan hari metropoliaren lurralde guztia helburutzat hartzeko, 
lehenagoko Aurrerapenaren hastapen-dokumentuei ere eskatu zitzaien bezalaxe. Izan 
ere, Plana “metropolira begirakoa” zen, ez zen Plan Orokorren Plan Orokor eta 
erraldoia, eta horrexegatik lanari ekiteko aukera egin beharra zuen, baita probokatu 
ere, honelako Plan bat ezin zelako eta ezin delako oharkabean gauzatu. Areago, 
eztabaida piztu behar du, metropoli guztiarekin zerikusia duten erabakiak aztertuak eta 
berraztertuak izan daitezen, asmoak albait ondoen antolatu eta txertatzeko. Lan zaila 
da, ez da samurra, eta horretarako bide bakarra elkar hartzea eta asmoetan bat 
egitea da. 

Aurrerapena eta Hasierako Onespena jasotzeko dokumentua, 1999an aurkeztua, 
pizgailua izan ziren. Izan ere, ikuspegi orokor batetik hainbat erabaki auzitan jarri 
zituzten, aldatzen ari zen aglomerazioaren beharren jotzen baitzuen. Gainera, 
Planaren helburu nagusia metropolia eraikitzea izanik, funtsezko proposamenak 
azaleratzea lortu zen. Bai lortu. Parte-hartzerako gogoa zabaltzeaz gain, lurralde guztia 
bere gain hartuko zuen egitura berri bat proposatzen zen nabarmen.   

Hasierako Onespena jasota, 2003ko Txostenari Behin-behineko Onespena lortzeko 
moldaketak egin zaizkio. Asmo horrekin, orain arteko iradokizunak eta alegazioak 
txertatzeko ahaleginak egiteaz gain metropoli osoa hartu da proposamenen helburu 
gisa. Hortaz, estrategia gisa, lurralde osorako baliagarriak diren aukerak hautatu dira. 
Ildo beretik Ekintza Egituratzaile eta Ekimen Estrategikoen multzo bat osatu da, denak 
banan-banan aztertuak. Haietako batzuk gauzatzen hasiak eta beste batzuk oraindik 
asmoak, kontuan hartu dira, era  berean, eztabaidatu –eta egoki bada onartu- beharko 
diren proposamen gehiago. Fitxa horiek guztiak metropolian esku hartzeko egokiera 
estrategikoaren oinarria izango dira.  
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Ekimen hauek Nerbioi aldeko “plano” berria dira, haren egitura eta euskarria, hortik 
aterako den metropoli modernoak datorren milurteko erronkari eutsi eta lehia horretan 
garaile suertatu beharko baitu.  

Oraingo Txosten honek berretsi egiten ditu aurreko faseko lurralde ereduak 
oinarrizkoak zeuzkan ezaugarriak. Helburu nagusien artean jasotzen da inguru 
fisikoarekiko eta hirialdearekiko begirunea eta zaintza ekonomi jarduera berriekin 
bateratzeko asmoa. Hala, bada, lurraldean eragina izango duten eta hemendik 16 
urtera bitarteko gauzatuko diren ekintzak koordinatu egingo dira, Esparru 
Funtzionaleko garapen jasangarria bermatze aldera. Konpromiso horren ondorio, 
Planaren dokumentuei inguru fisikoa sakon aztertzen duten beste bi dokumentu erantsi 
zaizkie, haietako bakoitzean gai bat garatuta. Hona bi dokumentu horien izenak: 
“Nekazaritza eta Arrantza Ustiategien Kokapena” eta “Ingurumenaren Balorazioa”. 

Lurralde-Plan Partzialaren Txostenak maiatzaren 31ko Euskal Herriko Lurralde 
Antolaketari buruzko 4/1990 Legearen 12. artikulua garatzen du, eta bere xedapenak 
ondoko dokumentuak zehazten ditu: 

1. Gaikako Dokumentuak.  
2. Planaren azalpen-txostena.  
3. Ekonomia eta finantza-txostena.  
4. Lanaren betearazte-programa, lau urteko tarteetan xehatua.  
5. Antolamendu-planoak eta arauak.  

Legearen 12. artikuluan garatutako puntuek osatzen dute xedapenen ardatza: 

a) Antolamenduaren helburuak eta horiek zehazteko oinarriak: gaur egungo 
lurraldearen egoera, gizartearen eta ekonomiaren ezaugarriak eta haietan 
izan litekeen bilakaera.  

b) Azpiegitura handietarako leku egokiak, bakoitzaren ezaugarrien arabera 
aukeratuak. 

c) Interes komuneko ekipamendu-guneak, Planaren eremuan.  
d) Hirigintza-ordenamenduak kontuan hartu beharreko irizpideak, oinarriak eta 

arau orokorrak.  
e) Inguruaren eskastea eragozteko edo bertan bestelako erabilerak (erabat 

edo neurri batean berriak) bultzatzeko, birmoldatu, lehengoratu edo birgaitu 
beharreko lekuak.  

f) Ondorengo jardueren baterako gorde beharreko lurzoruak: 
- Babes ofizialeko etxebizitzen eraikitzea, herri sustapenekoak zein 

sustapen publikokoak. Bestelako etxebizitzak, gerora salmenta-prezioa 
berariazko arautegiez mugatua luketenak.  

- Industri lurzoruen sustapena, industrialde urbanizatuak eraikitzeko 
asmoz.  

g) Gidalerroetako xedapenak burutzeko irizpideak, arauak eta oinarriak.  

Bestalde, LALen 12. artikuluko informazio-azterketak gaikako dokumentuek 
osatuta daude. Dokumentuok, Planaren osagarri, nahitaez izan hartu behar dira 
aintzat dokumentu nagusia osoa izan dadin. Ondokoak dira:  

1. Gizarte espazioa  
2. Esparru sozio-ekonomikoa  
3. Azpiegiturak  
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4. Ingurumena 
5. Hiri Marketinga  
6. Metropoliko Ekipamendu Handiak 
7. Nekazaritza eta Arrantza Ustiategien Kokapena  
8. Ingurumenaren Balorazioa 

 
Jarraian, Lurralde Plan Partziala izapidetzeko prozesuan izandako tarteak aztertuko 
ditugu; lehenbizi LPPren Aurrerapena aurkeztu zen, hiru ataletan bereizia: 

 I. Liburukia: "Informazioa, Azterketa eta Lurralde-eredua” 

 II. Liburukia: "Itsasadarraren ingurua. Egitasmo estrategikoa” 

 III. Liburukia: "Itsasadarraren ardatza: metropolia osatzeko Hiri Etorbidea“ 

Laburbilduz, honakoa izan zen Bilbo Metropoliaren Lurralde Planaren Aurrerapenaren 
izapidetze aldia (erreferentzia: HI-378/94-P34):  

1. Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 1997ko urriaren 14koa, LPPren 
Aurrerapenaren izapideari ekitekoa eta bi hilabetez jendaurrean jartzekoa.  

1.1 Iragarkia BAOn: 1997ko azaroaren 7a  

1.2 Iragarkia EHAAn: 1997ko azaroaren 17a  

1.3 Iragarkia DEIA egunkarian: 1997ko azaroaren 17a  

2. Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 1997ko abenduaren 30ekoa, LPPren 
jendaurreko erakustaldia 1998ko otsailaren 30era arte luzatzekoa.  

2.1 Iragarkia BAOean: 1998ko urtarrilaren 15a  

2.2 Iragarkia EHAAn: 1998ko urtarrilaren 27a  

2.3 Iragarkia El Correo egunkarian: 1998ko urtarrilaren 20a  

2.4 Iragarkia DEIA egunkarian: 1998ko urtarrilaren 20a  

3. Hirigintza Sailak bere txostena azaldu zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean.  
Txostenean erabakiak hartzen ziren jendaurreko erakustaldian LPPren 
Aurrerapenari egindako iradokizunez, eta Bizkaiko Foru Aldundiak 1998ko 
urriaren 13an onartu zuen.  

1998ko abenduan bigarren txosten bat aurkeztu zen, hasierako onetsia jaso zezan. 
Geroago, Aldundiko Hirigintza Sailak, beste txosten baten bidez, zenbait xedapen 
aurkeztu zituen, Lurraldeko Plan Partzialean txerta zitezen. Ekarpen garrantzitsuak 
ziren, eta ez zen erraza izan haietaz erabakitzea, beraz, berraztertu behar izan zen 
orduko Txostena, eta 2003ko azaroan abian jarri zen Bilboko Metropolirako LPP 
egiteko prozesua. 

Jarraian Hasierako Onespena lortzeko izapideak azaltzen dira: 
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1. Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 2003ko uztailaren 22koa, Hasierako 
Onespena ematekoa. Haren bitartez, 2003ko azaroaren 15era arte LPP 
jendaurrean jarri eta interesa zuten Lurralde Administrazioei entzuteko aldia 
ere ireki zen.   

1.1 Iragarkia BAOn: 2003ko uztailaren 23a 

1.2 Iragarkia EHAAn: 2003ko abuztuaren 11 

1.3 Iragarkia EBOn: 2003ko irailaren 13a 

1.4 Iragarkia El País, El Mundo, El Correo, Deia eta Gara egunkarietan: 2003ko   
irailaren 13a 

2. Bizkaiko Foru Aldundiaren erabakia, 2003ko azaroaren 4koa, LPP jendaurrean 
jartzeko eta Administrazioei entzuteko epea 2004ko urtarrilaren 30era arte luzatzen 
zuena. 

2.1 Iragarkia BAOn: 2003ko azaroaren 13a 

2.2 Iragarkia EHAAn: 2003ko abenduaren 9a 

2.3 Iragarkia EBOn: 2003ko azaroaren 27koa 

2.4 Iragarkia El País, El Mundo, El Correo, Deia eta Gara egunkarietan: 2003ko 
azaroaren 15 eta 16a 

Prozesu hartan argitara emandako Planak, ilusioa pizteaz gain, guztien gogoa eta 
ahaleginak batzeko asmoa zuen, Bilboko metropolia eraiki nahian.  

 
1.2 BILBOKO METROPOLIRAKO ESTRATEGIA  
1.2.1 Gaurko Bilbo: Metropoli izan litekeen 900.000 biztanleko hiri-aglomerazio 
bat.  

LAGetan jasota ageri den Esparru Funtzionalaren kontzeptua ezin egokiagoa eta 
benetakoagoa da Bilbo Metropoliarentzat. Izan ere, inguru horretako udalerrien artean  
egunero gertatzen eta errepikatzen dira era guztietako harremanak, estu eta sendo 
samarrak. 

Aldeari izena eman dion hiriak, Bilbok, alegia, 350.000 bat biztanle baino ez ditu. Hala 
ere, benetako esparru funtzionala da, eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren %25 inguru 
betetzen du. Bertan ia 900.000 biztanle daude, hots, Bizkaikoen %80 baino gehiago 
eta EAEkoen erdiak.  

Izatezko errealitate horiek agerian uzten duten Bilbo Metropoliak Bizkaian eta Euskadin 
daukan garrantzia. Gaur egun hiri-aglomerazio bat osatzen dute, lurralde batean 
pilatutako hiri multzo bat, hobeto esanda, gune horiek ez zirelako osotasun-asmo 
batekin sortu edo “eraiki”.  

Hala ere, orain eta hemen, egoera ekonomikoa argi eta garbi hobea delarik, 
nabarmenago agertzen da metropoli-egitasmo bat planteatu beharra. Beharrezkoa da, 
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bada, lurralde-estrategia orokor bat Bilbo Metropoliarentzat, benetakoa den 
errealitate funtzional hori eta osotasun kontzeptua uztartuz berebiziko jauzi kualitatiboa 
egiteko. Metropoliak bere alde dituen ezaugarriak –batzuk bere-berezkoak- 
aprobetxatu behar dira, helburua ez baita bakarrik beranduegi onartutako krisialdi 
sakonetik hobera jotzea eta hondaturik geratu zen industri gotorleku batetik abiatzea.  

Garaia da egitasmo estrategiko bati heltzeko, gauzatzen hasiak diren ekimenak bilduz 
eta, batez ere, gerora begirako estrategia oso eta egituratu bat antolatuz. Horixe da, 
hain zuzen ere, Plan honen proposamena eta eskaintza.  

Ikuspegi orokor horretatik, inguru guztian komuna den arazoei eusteko gogotik, aztertu 
eta baloratu egin dira Bilboko aglomerazioak berezko dituen ezaugarriak eta aukerak, 
etorkizunera begira lagungarri izan ditzakeen hauek zehazki:  

i) Portua  

ii) Bere tamainagatik (900.000 biztanle) gaitasuna du gaur egun eratzen ari den 
Euskal Hiri-Lurraldeko buru ekonomiko eta funtzionala bihurtzeko, hau da, 2 
milioi biztanletik gora dituen lurralde bateko izatezko hiriburu bilakatzeko. 

Horiexek dira benetan Europako esparruan bere alde dituen ezaugarri nagusiak, baina 
haiekin batera ondoko hauek ere dira azpimarratzekoak:  

iii) Itsasadarra, hiriak duen indar eta erakarpen handiko elementua (ur lerroa). 
Nahiz eta gaur egun galdu samarra duen bere lehengo betekizuna, hots, 
estuarioko ibar lauetan zehar eta etenik gabe luzatzen zen portu bat izatea, 
inguru hori ikaragarri aldatzen ari da.  

iv) “Guggenheim eragina”, iraunkor bilakatu dena eta Bilbo mundu zabaleko 
zirkuituetan agerrarazi duena.  

Aurrekoekin batera, gogoratzekoak dira bertako egitura ekonomikoa eta industriaren 
indarra. Krisiaren astindua jasan arren, elementu horiek ez dira bakarrik eragozpen 
bat, aitzitik, lagungarriak ere izan daitezke.    

Zalantzarik gabe, aldeko ezaugarrien artean honako hauek ditugu:  

v) Enpresarako joera. Industri aldiaren sorreran ez ezik, Estatuko finantza-
sistemaren hasieran ere izan zuen zerikusia. Horrela izanagatik ere, gaur 
egun faktore honek ez du behar besteko eraginik enpresa berriak 
sortzeko/ezartzeko orduan.  

vi) Egun arte iraun duten enpresen sendotasuna. Orain arteko krisialdiak 
gorabehera, eta batzuetan aldaketa sakonak izan arren, enpresa horiek 
lehengoaz bestelako zeregina izan dute Bilbo aldeko ekonomian. Aldaketa 
horien erakusgarri nabarmenena altzairutegi berria dugu.  

vii) Langileen industri kultura eta know-how delakoa. Esan beharra dago, 
ordea, merkatuaren eskaera berriei erantzun bazaie ere, lan-eskaintza ez 
dela guztiz bat etorri behar horiekin; izan ere, hezkuntza-planak sakonak 
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eta etengabeak gorabehera, nabaria da, alde horretatik, alorreko industria 
nagusiak, funtzionariotuak, ez direla merkatura egokitzen.  

Hala ere, eragozpenak ere agerian azaleratzen dira:  

a) Industri aurrien tamaina. Oraindik ere edo duela gutxira arte agerikoak, 
itxura ilungarria ematen dute, guztiz gainditu ez den hondamen eta 
zaharkeriarena, alegia.   

b) Industriak ingurumenarekin izan duen arduragabekeria, neurri batean 
onartua. Maiz inguruarekiko begiramena gutxietsia izan da industriaren 
ikuspegitik.  

c) Langabetuen tasa altua. Hein batean lan-merkatuaren egiturazko 
desorekaren ondorioa; bestalde, sarritan lan-merkatu hori ez dator bat Bilbo 
Metropoliaren egoera orokorrarekin.  

Lehen esan bezala, Bilbo Metropoliak bere alde du, batez ere, ekonomia eta kultura 
alorretan izatezko “hiriburu” bihurtzeko aukera. Izan ere, 900.000 biztanleak oinarritzat 
hartuta eta metropoliarekin batera garaturik, Bilbo aldeko eskari agregatuak gorago jo 
lezake hinterland zabalago bateko hiriburua izanez gero.  

Hala ere, dituen aukerak gauzatzeko eta horretarako premiazkoa den egoera 
ekonomikoa sendotzeko, eragozpenak gainditu behar ditu, eta batik bat, bi baldintza 
hauek bete:  

i) Kanpoaldearekiko harremanei eutsi eta indartu. Bestela esanda, leku bat 
eskuratu behar du egitura orokorrago batean, hau da, Ardatzetan 
txertatu, gero eta garrantzizkoagoa diren merkantzien eta pertsonen  joan-
etorrietan parte hartuz.  

ii) Metropoli bati dagokion euskarri edo hezurdura fisiko oso bat eraiki, 
etorkizuneko industri eta zerbitzu-ekonomiari moldatzeko eta lehendik 
datorren egoerari konponbidea emateko. Beharrezkoa da gaur egun Bilbok 
eta inguruko hiriguneek osatzen duten hiri-aglomerazioa egoki taxutzea eta 
egituratzea, metropoli izatera irits dadin, hain zuzen ere.   

Helburu hauek LPPren lurralde-ikuspegiari lotuak badaude ere, ez da ahaztu behar 
Planaren haratagokoa, beti gogoan izanda Bilboko metropoliak XXI. mendeko Europan 
edukiko dituen eginkizunak. 

1.2.2 Lurralde-Planaren erreferentziak eta helburuak  

Behin “metropoli aldea” merkatu bakarrak dakarren esparru zabalagoan kokaturik, 
metropoliari berari dagozkion helburuak eta irizpideak zehazten hasiko gara. Beraz, 
etorkizunerako asmoak eta proposamenak alderdi desberdinetatik aztertuko ditugu.  
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1.2.2.1 Lege esparrua. 

LPP gauzatzerakoan, bere egiten ditu legerian ezarritako betebeharrak. Hortaz, 
Lurraldearen Antolamenduari buruzko Legeak eta Planean eragina duten udalerri 
gaineko bestelako arauek jasotakoari heldu behar zaio nahitaez:  

• Lurralde-Antolamendurako Gidalerroak. Arloko arau orokorrenak izateaz 
gain, erreferentzia dira lurraldea antolatzea helburu duten gainontzeko  
tresnak eratzeko orduan.  

• Sektorekako Lurralde-Planak. Lurraldea antolatzerakoan kontuan hartzen 
dute bertako sektoreen jarduera motak.  

Lurralde-Antolamendurako Gidalerroak erreferentziazko egitasmoa dira Lurralde-Plan 
Partzial guztietarako, eta haien helburu nagusia EAEko Alde Funtzional guztiak 
zehaztea da.  

Gidalerroek badute, baina, beste betekizun garrantzitsu bat, Lurralde Planak zein 
irizpideri helduz bete behar diren finkatzea, alegia: 

• Ingurumena, baliabide naturalak eta paisaia.  
• Hiriguneak, industrialdeak eta landa aldeak. 
• Azpiegiturak eta ekipamendua.   
• Histori eta Kultur ondarea.  

Bestalde, sektorekako egitasmoek LPPn duten eragina lau eremutan azter daiteke, eta 
laurak hartu behar dira aintzat -zein bere ikuspegitik azterturik- Metropoliaren 
estrategia orokorra eta argia izango bada.  

• Azpiegiturak  
• Etxebizitza  
• Ekonomia arloko jarduera  
• Ingurumena  

Proposamenak aztertzean eta zehaztean kontuan izan dira SLP guztiak, bai 
bukatutakoak bai bitartean egiten ari direnak ere.  

Dena den, Alorreko Lurralde-Plan guztietako irizpideak eta proposamenak aztertu diren 
arren, argi utzi behar da Lurralde-Plan Partzialak beraiekiko duen nagusitasuna eta 
ahalmena proposamenak eta arauak emateko orduan.  

1.2.2.2.Lurraldea antolatzeko erreferentziak 

Ikuspegi orokor batetik, bi alderdi nagusi hartu behar dira gida-irizpidetzat Planaren 
proposamenak garatzeko eta hirigune guztia egituratzeko.  

• Garapen jasangarria  
• Garapen orekatua  

Beraz, bi erreferentzia nagusi horietan daude oinarrituta proposamenak, Ekintza 
Estrategikoak eta Ekimen Egituratzaileak, hau da, lekuan lekuko erantzuna bakoitza 
osatzen duten ekimen zehatzak.  

a) Garapen jasangarria  
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EAEko Jasangarritasunaren aldeko Konpromisoaren arabera, “garapen jasangarriaren 
eredua oraingo beharrak asetzeko adina da, baina horretarako ez du kolokan jarriko 
hurrengo belaunaldiek beren beharrei erantzuteko gaitasuna.” 

Euskadiko 2002-2020rako Garapen Jasangarrirako Ingurumen Estrategian zehazten 
diren helburuak aurreko adierazpenaren osagarriak dira: “Gure bizi-kalitatea 
jasangarritasunaren zutabe hauetan bermatu: ekonomi ongizatea, gizarte justizia eta 
ingurumen garbia eta osasungarria. Hirurak dira ezinbestekoak bultzatu behar dugun 
garapen eredurako. Hortaz, oinarrizko betebeharrak ditugu ingurumena zaintzea, 
baliabideak egoki erabiltzea eta ekosistemek duten sorkuntza gaitasuna. Hurrengo 
hamarkadan Euskal Autonomia Erkidegoak egin beharreko aukeretatik bat izango da 
nagusi: ongizate handiagoa lortzea giza baliabide gehiago eta ingurumen baliabide 
gutxiago erabiliz. 

Giza komunitate baten antolaera fisiko eta funtzionala garatzeko, era askotako 
baliabideak erabiltzen dira. Hainbat eragilek dute baliabide horiek neurriz ustiatzeko 
ardura: politikaren asmoak, Administrazioa eta enpresen inbertsioak eta biztanleen 
beraien kontzientzia.  

EAEren Lurralde Antolamendurako Gidalerroak erreferentzia nagusia dira lurraldearen 
barneko ekintza sektorial guztietan, eta horregatik bultzatzen dute ingurumenarekiko 
etikoa den jokabide bat. Ingurune fisiko eta naturalaren gaineko arduran oinarriturik, 
giza jardueraren eragin hondatzailea eragozte hutsa baino gehiago lortu behar da.  

Dokumentu horretan jasotzen denez, giza jardueraren ondorioz kalteak etengabeak 
izan dira gure lurraldean garrantzia duten hainbat sistema naturaletan. Prozesua 
geldiarazteko, ingurune fisikoa oinarrizko azpiegituratzat jotzen du, eta beraren 
kalitatea zaindu beharrak gero eta garrantzi handiagoa izango du ekoizpen-
jardununeak non kokatu erabakitzerakoan.  

Ildo horretatik, irizpide batzuk proposatu dira, Euskadiko herri-administrazioko guztien 
ingurumen-politikaren gidari izan daitezen:  

• Baliabide naturalak neurriz eta era modu egokian erabili.  
• Biodibertsitatea eta ingurune naturala ezagutu, balioetsi eta zaindu.  
• Ez gainditu inguruak kalteei eusteko eta berez lehengoratzeko duen gaitasuna.  
• Lurraldean zehar ibiltzeko azpiegiturak eta irispideak neurrizkoak izango dira 

inguruarekiko.  
• Lurzoruen erabilera orekatua antolamenduaren planifikazioaren oinarria izango 

da.  
• Ekonomiaren eta lekuan lekuko baliabideen aniztasuna bultzatu.  
• Gizarte bidezkoa, berdintasun zalea, kohesionatua eta abegikorra eratu.  
• Gizartearen parte-hartzea eta informazioa erraztu.  
• Udal-kudeaketa dinamikoa, eskurakoa eta eraginkorra sustatu.  
• Belaunaldi bakoitzaren baitako eta haien arteko elkartasuna, arazo orokorrei 

aurre egiteko.  
 
b) Garapen orekatua  



 

 

INGURU FISIKOAREN ANTOLAMENDUA 

TXOSTENA 

13 

Ezaugarri hau ere erreferentzia gisa hartu da, batetik, eredugarritzat nahi dugun hirian 
sektore ekonomiko ezberdinek lekua izan dezaten, eta bestetik, jarduera 
ekonomikoaren eta biztanleriaren artean beharrezko oreka egon dadin. Horrela ez 
litzateke jardunune espezializatuegirik, eta haien arteko bete beharreko joan-etorriak 
apalduko lirateke. 

Horretarako, sektoreka eta azpisektoreka aztertu ondoren, lurzoruak bi multzo 
nagusitan sailkatu dira, erabilera motaren arabera, hain zuzen: industriarakoak eta 
egoitzarakoak. Helburua lurzoruen erabileran oinarritutako mapa bat osatzea da, 
lagungarria bailitzake gaur egungo lurralde-aprobetxamenduaren akatsak ikusgai 
uzteko. 

Egoitza eta industria arloetatik espero den eskariaren zenbaterainokoa jakinik, LPPren 
behar endogenoak ondorioztatuko ditugu, baita egoeraren arabera egituratuko ere.  

Oreka lortu behar duten neurri eta ekintzak txertatzeko edo egokitzeko proposamenak 
honako ezaugarriei jarraituz baloratuko dira:  

• Udalerrian erabilera mota bakoitzerako dauden lurzoruak.  
• Lurzoru-eskariaren tamaina, erabilera motaren arabera. Bi erabilera mota 

nagusien arteko oreka gorde beharra. 
• Garraiobide kolektiboen gaitasuna; bereziki, trenbidea hartu behar da 

kontuan, aukera handiak eskaintzeaz gain, ondorio apalagoak dituelako 
ingurumenean.  

Aztergai dugun lurraldea bere horretan ikusirik orekatu samar agertzen da, lana 
daukatenen %96k Esparru Funtzionalean lan egiten baitute, eta alde horretatik, 
LPPrekin esku hartu nahi da zenbait lurralderen artean antzematen den desoreka 
egoeran, emaitzak bat etor daitezen azaldutako irizpideekin. Desoreka horren adibide, 
Nerbioiren eskuinaldean nabarmena da egoitza-erabilera; Txorierrin, aldiz, kontrakoa 
gertatzen da, eta bien arteko aldea bakarrik zuzentzen da, neurri batean, lurraldea 
osorik kontuan hartuz gero. Ezkerraldean eta Bilbon, bestalde, industriak azken 
urteetan izan duen gainbeherak zuzendu beharko liratekeen desorekak eragin ditu. 
Aurreko eskualdeetan ez bezala, Nerbioi Beherean oreka-egoerak antza handia du 
irizpideetan planteatuarekin, baina bertako topografia dela-eta, ez du beste 
azpieremuek adinako pisurik.  

1.2.2.3 Planaren helburuak  

Oreka eta garapen jasangarria nahitaezko erreferentziatzat harturik, eta metropoliaren 
garapen bateratuak biztanleen ongizatea handituko eta hobetuko duelako ustean, 
Planaren helburuak zehaztuko dira, eta haietatik ekinbideak ere eratorri. Katearen 
azken begia Lurralde Planaren proposamen zehatzagoak eta xehatuagoak izango dira.  

Honako hauek dira, bada, helburuak/ekinbideak:  

a) Ekoizpen-eremua sortu eta antolatu, ekonomia berriaren oinarria izan dadin.  
b) Metropoliko garraiobideen funtzionaltasuna hobetu. Errepide-garraioaren 

funtzioak eta garraio publikoarenak (batez ere trenbidea) askotariko garraio-
sistema batean uztartu, norberaren autoa hain beharrezkoa ez izateko. 

c) Metropolia bere ezaugarrien arabera eta, aldi berean, lurralde osotasunari 
begira hornitu.  
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d) Lurzoruen urritasuna kontuan izanda, egoitza-eremuak eskari mota berri eta 
desberdinetara egokitu. Ahal den neurrian eskaintza zabala eta anitza lortu, 
etxebizitzen kokaleku, mota eta prezioei dagokienez.  

e) Metropolia modernoa eta lehiakorra izango bada, balio naturala duten 
eremuak zaindu eta inguru osoarekin uztartu beharko ditu, lehen ez bezala.  

f) Zerbitzuen kalitatea ziurtatu; era askotarikoak eta sarriak izan behar dute, 
gutxienekotasuna bazter utzita. Ingurumena ere hartu beharko dute aintzat.  

Azkeneko helburua, bada, biztanleen bizi-kalitatea goratzea da. Ezin da ahaztu, 
gainera, faktore horrek lehiakorrago bihurtzen duela Metropolia, eta erakargarria dela 
bestelako jarduera ekonomiko eta berritzaileetarako.  

Aurreko helburu/ekinbideen egokitasuna argi-argia eta begi-bistakoa bada ere, banan-
banan eta Bilboko Metropoliari loturik aztertu behar dira.  

i) Ekonomi jardueretarako esparrua   

Ekonomia suspertu ez ezik askotariko bilakarazi ere egin nahi bada, behar besteko 
espazioa eskaini behar zaie ekonomi jarduera berriei. 

Alde batetik, berregokitu eta lehengoratu behar dira oraindik geratzen diren inguru 
degradatuak; horrekin batera, jarduera berriak finkatu behar dira, bai industri 
alorrekoak, baita –bereziki- industri eta zerbitzu alorretan parte dutenak ere, azken 
horiek bateragarriak direlako egoitza-erabilerekin.  

Bestetik, industri berriarentzat berariaz egokitutako esparruak ez lirateke unean uneko 
aukeren arabera taxutu beharko, aitzitik, kontuan izan beharko lirateke ezaugarri 
guztiak, hala lurraldekoak, nola ordura arteko egoerarenak, azpiegiturenak eta jarduera 
berrienak, Bilbo aldeko topografia malkarrak egiteko guztiak baldintzatzen dituela 
ahaztu gabe.  

Izan ere, zaila da ekonomi jardueretarako lurzoruak aurkitzea, eta gainera, 
itsasadarraren ondoko esparruak, bereziki, balio teknologiko handiko jardueretarako 
eta etxebizitzetarako berregokitu behar dira, beraz, hain urria diren ekoizpen 
jardueretarako eremuak bultzatzean kontuan eduki behar da Bilboko metropoliak behar 
dituen luze-zabala eta tamaina.  

Hortaz, ekonomi jardueretarako eremuen premiak Nerbioiko haranetik haratago jotzera 
bultzatzen gaitu; Trapaga aldea Ezkerraldean, eta Txorierri Eskuinaldean, izan 
daitezke aukeretako batzuk. Txorierrin, hain zuzen ere, lehendik dauden industriez 
gain, kontuan hartu behar dira Parke Teknologikoak sorraraz ditzakeen jarduerak ere. 
Bestalde Uribe Kostako eskualdeak aukera eskaintzen du industrien kokapen-dinamika 
orekatzeko. 

Hala ere, eremuen espezializazioak, bereizi baino, bildu eta elkartu egin behar ditu era 
desberdinetako jarduerak. Ikusten denez, lehenago bakan agertzen ziren ekimenek, 
bat eginez gero, bestelako izaera hartzen dute. Lehengo elementuak eta egiteko 
daudenak elkartzea eta bateratzea dira, bada, LPPren berezko asmoa, lurraldeari eta 
metropoliari lotutako plana den aldetik. 
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Ezkerraldean ere ekonomi jardueretarako eremu berriak osoagoak eta tamaina 
handiagokoak planteatu beharko lirateke, Metropoliak duen tamainaren arabera eta 
Bilbok kanpoaldeko Portuan daukan aukera paregabea baliatuz. 

Lehengoa industri portua zen bereziki, ia bakarrik Itsasadarraren ibarretako 
instalazioetatik bizi zena. Oraingoa, aldiz, merkataritza-izaeraz jantzi nahi da 
nabarmen. Barrualdeko ur-bazterrak barik, kanpoaldeko inguruak eta instalazioak 
behar ditu  garatzeko, hau da, portu huts baten osagarri diren ekoizpen eta logistika-
jarduerak. 

Alde horretatik, azpimarratuko dugu gaur egun  Abra industrialak Portuari ematen dion 
laguntza ez dela behar bezainbesteko, tamainaren arazoak direla medio. Horregatik, 
bada, mesedegarri litzateke Serantes mendiaz bestaldean, Gallarta ondoan hain justu, 
eremu zabal bat eratzea ekonomi jarduera mistoetarako, Portuarekin mugakide ez izan 
arren laguntza hori eskainiko liokeelakoan.  

Ildo beretik, Portuko industri jarduera ere izan behar da gogoan, nahiz eta gaur egun 
ez den bere betekizun nagusi edo funtsezkoena. Izan ere, Portua gai da egun okerreko 
lekuetan betetzen diren jarduerak erakartzeko, itsas trafikoarekin duten lotura dela-eta.  

Bilboko Metropoliak oraindik gauzatzeko dituen erronka handienetako bat 
Itsasadarraren ingurua eraberritzea eta lehengoratzea da. Zeregin honek 
lehentasuna du Bilboko Metropoliaren etorkizunera begira, eta noizbait aproposa izan 
badaiteke ere beste era bateko ekonomi jarduerak bultzatzea, horiek beti izango dira 
eraberritzearen osagarri soilak.  

ii) Metropolia bateratzea.  

Metropolia osatzen duten aldeen bitarteko lotunea eta irispidea izateaz gain, errepide-
sareak lagundu behar du jardueren bateratze hori gauzatzen ere.  

Errepide-sarean mailak egon dira betidanik, Bilboko nagusitasuna beste eskualdeetako 
herrien aurrean indartzeko asmoz eraiki zen eta (erdigunea-inguruak). Orain, ordea, 
metropoliko erdiguneak ugalduz doazen neurrian, sarea bilbe baten antzekoa izango 
da, eta ez zentrotik hedatutakoa. Helburu horretan eragin handia izango du 
Itsasadarraren inguruaren birmoldatzeak.  

Ukaezina da ibilgailuak gaurko gizartean duen garrantzia, gero eta handiagoa, bestetik. 
Autoa bera helburu bihurtu da gizarteko kideentzat. Horiek horrela, beste eginkizun bat 
agertzen da funtsezko: egunerokoan autoa zernahirako eta neurririk gabe erabiltzea 
mugatzea, eta ezin ahaztu errepide-sarearen handitzeak eta hobetzeak azkartu egiten 
duela autoaren nagusitasuna. 

Aukerak eskaini behar dira norberaren autoa horrenbeste ez erabiltzeko, garraio 
zerbitzu zabala eta kalitatezkoa eskainiz. “Bezeroak” erakartzea da helburua, eta ez 
lehengo erabiltzaile behartuak, eskaintzen zitzaienaren morroiak.  

Metroaren lineak estrategia horren adierazgarri dira, eta aldi berean, autoaren erabilera 
apaldu nahi lukeen zerbitzu-sarearen kostua erakusten dute. Hala ere, ekimen hori 
bestelako garraiobideekin osatu behar da, hau da, aldiriko trenek, metroak, metro 
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arinek –dagoeneko proposatuak- eta metropoli nahiz hiri barneko autobusek eskaintza 
oso eta kalitateko bat eman behar dute autoaren aurrean. 

Garraiobideen arloan LPPk eskumenik jaso ez duen arren, eta garraiobideak urri 
bezain beharrezkoak izanik, ezin aipatu gabe utzi bere helburuetako bat balira bezala, 
Errepideen Planaren helburu badira ere. Eskumenen sakabanaketa dela-eta, 
Errepideen Planak zeharka baino ez du jasotzen bestelako garraiobide kolektiboen 
beharra, eta modu zuzenagoan eskariaren kudeatzea aipatzen du. Horrexeri lotuta 
ulertu beharko litzateke –ideia gisa behintzat- garraiobideen antolaketaren aldaketa.  

Metropoliaren bateratzea eta osatzea azterturik, LPPk beste gaietara jotzen du:  

• Bide sarearen inguruko proposamenak. Haietako batzuek bat egiten dute 
Errepideen Planarekin, eta beste batzuk, ordea, sare nagusiaren osagarriak 
litezke, Metropolia berrurbanizatzeko prozesuari eta beste helburu batzuei 
begira. 

• Bide mota desberdinak bakoitzaren helburuen arabera sailkatu behar dira, 
bide sareen eta hiriguneen arteko lotuneak egokiak eta neurrizkoak izan 
daitezen.  

Garraiobideen aldaguneak, bere eragina eta ondorioengatik, LPPren berezko 
zeregina dira. Egitura horien betebeharrez gain, Planak aztertzen du, halaber, 
zenbaterainoko eragin pizgarria luketen eraikitzen diren lekuetan. Abiadura 
Handiko Geltokia, esate baterako, aukera paregabea da hiriaren susperraldian, eta 
egingo diren beste lan batzuekin batera erreferentzia-gune bihurtuko du hiriko alde 
hori, Bilbon eta metropoli osoan ere. 

iii) Metropoliaren hornikuntza.  

Gero eta gehiagotan, metropoliek zenbait leku gogoangarriak edo berezko produktuak 
erabiltzen dituzte erakusgarri gisa. Beharbada, Guggenheim museoa da kasu 
adierazgarriena, eta Bilboko Metropoli berriaren ikur nagusi bilakatu da. Garai batean 
gauza bera gertatu zen Labe Garaiekin, nahiz eta hirigunetik kanpo egon. 

Baina beharrezkoa da elementu horiek, kanpoaldean lehiarako tresnak izateaz gain, 
mesedegarri agertzea metropoliarentzat berarentzat ere, eta horretarako bi baldintza 
bete behar dira. Maiz, elementu horiek ez daude hiriaren erdigunean, dena 
delakoagatik egokitzat hartu den lekuan baizik. Lekua edozein delarik ere, Metropoliak 
harako irispideak beharko ditu. Bestetik, nahiz eta hau zailagoa izan daitekeen, lortu 
behar da metropoliko biztanle guztiek beretzat hartzea elementu horiek, bertako 
udalerri batekoak edo bestekoak izanda ere.  

Ildo horretatik, Metropoliko Esparru Funtzionaleko udalerri guztiek beretzat hartu 
beharko lituzkete Portua, Aireportua edo Museoa. Agian errazagoa izango da 
Portuaren eta Aireportuari dagokienez, azpiegitura bakarrak eta zatiezinak direlako, eta 
zailagoa liteke Museoarekin, eta are beste elementu batzuekin. Ondorioz, sarritan uste 
izaten da tamaina txikiagoan errepika daitezkeela herri guztietan, baina errepikatutako 
elementuek ez dute lortzen metropoliaren mailako batek lukeen tamaina eta garrantzia.  

Irisgarritasunaren alderdiari erreparatuz, aiseago lor liteke partaidetza sentimendu hori 
zabaltzea, beharbada erdikoitasuna hedatuz, alegia, elementu adierazgarri 
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horietakoren bat metropoliko erdigunetik kanpora eramanez. Bide horretatik ari da, 
hain zuzen Bilboko Erakustazoka beste udalerri batean eraikitzean. 

iv) Era desberdinetako egoitza-eremuak bultzatu.   

Antzeko beste lekuetan bezala, Bilboko aglomerazioan ere gero eta nabarmenagoa da 
prozesu hau. Hemen, ordea, berez gertatu da nonbait, alegia, etxebizitza-merkatuaren 
zatiketaren ondorio da: metropoliko eremuak elkarrengandik bereiziz joan dira eta 
bateratu gabeko azpimerkatuak eratu dira, bakoitzeko egoitza motagatik baino, 
bestelako ezaugarrien arabera eratu, baina (prezioa, lekua edo inguruaren 
ezaugarriak).  

LPPk merkatu oso bat bilakarazi nahi du metropoliko merkatua. Horretarako, 
egoitzetarako erabilgarri diren lurzoruak bilatzen ditu urbanizatzekotan dauden 
eremuetan, ahal dela garraiobide publikoetatik hurbil. Gainera, batzuetan eremu horiek 
oso dentsitate apala dute, ondoan maila oneneko garraio-azpiegiturak izan arren –
metroa, kasu-, eta ondorioz, egindako inbertsio publikoa gutxietsirik geratzen da. 
Horrelakoetan, beharrezkoa da eremu horietako dentsitatea igoaraztea. 

Hala ere, LPPren estrategian berebiziko garrantzia ematen zaio lehendik eraikita 
dauden etxebizitzak erabiltzeari. Gaur egun lurraldeak ez du aukera handirik ematen 
erakin berrietarako, beraz, lehentasuna du eraikitakoari albait atarramentu handiena 
ateratzeak. 

Ildo beretik, gehienetan LPP etxebizitza-eraikin kolektiboen alde agertzen da, 
dentsitate baxuko eremuek ez baitute laguntzen hiria osatzean; arrazoi beragatik, 
norberaren autoa erabiltzea bultzatzen dute, eta eragina errepide-sarean eta, azken 
batean, lurraldean nabaritzen dira.  

Bestalde, ahalik eta etxebizitza gehien aldi berean eraikitzea bide bat da prezioen 
gorakada moteltzeko. Izan ere, nahiz eta biztanle kopuruak ez duen ia gora egiten, 
gazteen eskariak sakatu egiten du merkatua, gateek osatzen duten adin-tartea handitu 
delako, baita oraindik handituko ere. 

v) Balio naturaleko inguruak, Metropoliaren osagai.  

Ikuspegi bateragarri batetik, zenbait eremu urbanizatze edo eraikitze-planetatik salbu 
geratzen dira, askotan nahita salbuetsi ere, hau da, ez dira halabeharrez gordetzen. 
Lehengo arautegietan, ordea, horrelako eremuak soilik ez urbanizagarritzat jotzen 
ziren, badaezpadakotzat nonbait. 

LPPn jasota daude Metropoliko Parkeak izango direnak. Baina neurri positibo 
horretatik haratago, balio natural handiagoko eremuak ere planteatzen dira, giza 
eragina horren nabarmena ez duten lekuak, hain zuzen. 

Ez dira, bada, urbanizatzeko proposamenik ezean gordetako lekuak, metropolian asmo 
eragile eta zehatzekin txertatutako eremuak baizik, metropoliko ezinbesteko 
osagarriak, alegia. Hiriguneko alderdi naturalak dira, metropolian gehienak diren 
kaletarrek kontserbatu baino bultzatu egin behar dituztenak.  

vi) Zerbitzuak eta haien kalitatea bermatu. 
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Urbanizatzeak dakartzak oinarrizko zerbitzuak, eta bermatu beharra dago, 
premiazkoak direlako: ura, elektrizitatea, saneamendua, gasa eta komunikazio-
bideak... 

Dena den, Bilboko metropoliak, zabala eta konplexua, gero eta anitzagoak eta 
sofistikatuagoak diren bestelako zerbitzuak ere behar ditu aurrekoekin batera.   

Horri lotuta, LPPk badu beste zeregin bat, lan handia dena eta beharbada 
batzuetan eztabaida sortuko duena. Zerbitzuen hornitzea ez ezik, non kokatu diren 
ere planteatu behar du, lehengo lekuetan edo bestetan, behar den tamainan eta 
arlo guztietan.  

LPPk bere gain hartu du, hori ere bere ardura delako, ugarituz doan zerbitzu sorta: 
ur araztegiak, hiri-hondakin solidoak eta industriarenak bildu edota tratatzeko 
instalazioak, etab. 

Bestalde, proposamen, gai eta metodologia berriei helduz, LPP gaur egun oso 
konplexu ageri diren bestelako gaiez ere arduratzen da –aholkuak emanez bada 
ere-, besteak beste atmosferako kutsaduraren kontrol agregatuaz, garai bateko 
industriaren arduragabekeria lehengo kontua izan arren, kutsadura berriro izan 
bailiteke muga bat ekoizpen-jarduera mota berriak erakartzeko orduan. 

1.2.3 Estrategikoa eta eragilea den Plan bat 

Bere helburuak eta lan ildoak zabalak eta lan handikoak diren arren, Planaren asmoa 
da aldi berean estrategikoa eta eragilea izatea. Estrategikoa da, metropolia eraikitzeko 
eta eraldatzeko Ekintzak eta Ekimenak aztertu eta aukeratu behar dituelako, eta 
metropoli guztiarentzat eraginkorren izango diren lekuetan gauzatu. 

Metropolia egituratzeko nahitaez egin beharreko aukerak, bestalde, eragingarri bihurtu 
du Plana.  

Ekimen Estrategikoen bitartez, Lurralde Plan Partzial honek egiten dituen 
proposamenak Metropoliko eremu estrategikoetan gauzatu behar dira. 

Ekintza Egituratzaileen helburua Metropoliko egitura taxutzea da, eta horretarako 
tresna nagusia ardatzak eta sareak dira. 

Hartutako aukera edozein delarik ere, eztabaidagarria da. Behin hitzartuta eta 
Planaren prozesuan zehar orraztuta, Ekintza zehatzen multzo handi bat planteatuko 
da. Horixe da LPPk bultzatzen duen eraldatze-prozesu eragilea. 
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2 INGURU FISIKOAREN ANTOLAMENDUA 
 
2.1 JARDUTE EREMUA ETA HELBURUAK  

LPP honetan jasotzen denaren arabera, medio fisikoa Bilboko Metropoliaren Alde  
Funtzionalaren barruko lur-eremua da, horixe baita Planaren lurralde-eredurako 
euskarria. LPPk bakarrik jotzen ditu antolatu beharreko eremutzat indarrean dagoen 
antolamenduaren arabera hiri-lurzoruak eta lurzoru urbanizagarriak ez direnak eta 
Planaren proposamenetarako erreserbatuta ez dauden lurzoruak. Era berean, LPPn ez 
dira antolatzeko agertzen landa-aldeko biztanle-guneak eta udal antolamenduak 
azpiegituretarako erreserba-lurzoruak sailkatutakoak. 

Ohartu beharra dago lurraldea antolatzeko txostenak bere egin duela une jakin batean 
indarrean zegoen antolamendua. LPP egiteko eta izapidetzeko prozesua, horratik, luze 
samarra da, beraz, LPP behin betiko onartu ondoren aldaketak egingo balira 
antolamenduan, gerta liteke zenbait kasutan Plan Partzialak inguru fisikoa antolatzeko 
aurkezten duen asmoa unean unekoarekin bat ez etortzea, udal antolamendu 
berrituaren xedapenek “inbaditu” egingo bailukete inguru fisikoa. 

Edonola ere, lurraldea antolatzeak helburu nagusietako bat dauka baliabide naturalak 
zaintzea eta ingurumenarekiko begirunea. Alde horretatik, EAEko Lurralde 
Antolamendurako Gidalerroak (LAG) erreferentzia dira lurraldean egingo diren 
sektorekako ekimen guztietarako, eta ingurumenarekiko jokabide etikoaren alde egiten 
dute. Hala, bada, inguru fisiko eta naturalaren arazoak eta aukerak arreta handiz 
aztertu behar dira, ingurumenaren gaineko kalteak arindu baino gehixeago egin dadin, 
alegia.  

Bestalde, Bilbo ingurua urbanizatuena da EAEko alde funtzionalen artean, eta bertako 
inguru naturalak etengabe murriztu dira azken 100 edo 150 urteetan. Sistema 
naturalak eta ingurumeneko prozesuak nabarmen makaldu dira Bilboko Metropoliko 
leku gehientsuetan. Landare-geruza naturala desagerrarazi duten faktoreetatik, 
azpimarratzekoak dira, besteak beste, jarduera ekonomikoak eragindako presioa –
batez ere industriarena-, etxebizitza-guneen zabaltzea eta handituz joan den 
azpiegitura-sarea, gero eta trinkoagoa bestalde. Azken hamarkadetan bereziki, eragina 
izan du, halaber,  landa-aldea ustiatzeko sistemak, nekazaritza arloko lanpostuen 
galeraren ondorioz inguru zabaletan haziera arineko espezieak nagusitu baitira, balio 
handiko jardueren eta inguru naturalen kaltean (soroak, larreak edo hostozabalen 
basoak).  
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Gizakien jardutea eta inguru fisikoa elkarrengandik bereizteko joera antzinatik dator. 
Hala ere, azken urteotan zabaldu den ikuspegi berriak ingurumena babestu beharra 
azpimarratzen du, eta hori, azken batean ongizaterako eta hazkunde ekonomikorako 
baldintza bat da. Hau da, inguru naturala baliabideen eta bizi-kalitatearen sortzailea da.  

Garapen jasangarriaren kontzeptuak, bada, erro sendoak egin ditu gure garaiko 
gizartearen ulerkeran, eta gaur egun oinarrizko baloretzat hartzen da mendebaldeko 
biztanleen ikusmoldetik. 

Hala ere, aurreko hori ez dago beti ikusgai lurraldean jarduteko moduan. Maiz nagusi 
agertzen dira interes ekonomikoak –eta funtzionalak ere-, eta berriz ere zaindu 
beharreko eremuak soilik dira asentamendu, jarduera edota azpiegitura berrietarako 
baliagarri jo ez direnak.  

LAGen oinarrietako bat garapen jasangarria izanik, ingurua babesteko neurri zehatzak 
jasotzen dira haietan. EAEko Lurraldearen Antolakuntzarako Legeak ematen dizkion 
eskumenak erabiliz, LAGek ingurua antolatzeko sailkapen bat ekarri zuten, bai eta 
haietako bakoitzari dagozkion erabilera eta jarduera motak. Bide beretik, Sektorekako 
Lurralde-Planak (SLP) egin zitezen bultzatu zuten, inguru fisikoko atal bakoitza 
zehatzago arautzeko asmoz: 

• Ibai eta erreketako bazterrak, EAEko Ibai eta Erreketako Bazterrei buruzko 
SLPren bitartez.  

• Toki Hezeak, EAEko Inguru Hezeei buruzko SLPren bitartez. 
• Landa-aldea, Nekazaritza, Baso eta Inguru Naturalari buruzko SLPren 

bitartez. 
• Kostaldea, berau Babesteko eta Antolatzeko SLPren bitartez.   

Ekintzarako gida horietan oinarriturik, LPPetan garatu eta zehaztu egin behar dira, 
modu zuzenean edo udal antolamenduen bitartez, bai LAGek bai SLP desberdinek 
ematen dituzten irizpide zehatzak.  

LPP honek bere egiten ditu legeak ematen dizkion eskumenak, eta ildo horretatik bere 
asmoa da ingurumena irizpide nagusietako bat izan dadila lurraldean egingo diren 
ekimenak aukeratzerakoan. Asmo horrekin ondoko helburuak zehaztu dira, ingumenari 
lotuak:  

• Lurraldeko leku guztiek duten aberastasuna bermatzea: ondasun 
ekologikoa, paisaien balioa, ekoizpen-gaitasuna eta zientzia eta kultur 
arloko ondasunak.    

• Erabilerak eta jarduerak arautu, oraindik balio natural handia duten 
inguruetan edo lehengoratzeko moduan daudenetan.   

• Neurri zehatzak eta eraginkorrak hartu jasate-gaitasuna, gaindituta 
izateagatik endekatuta dauden inguruak hobetzeko eta lehengoratzeko.   

• Irizpide hauekin bat datorren lurralde eredua  bultzatu. Hirigintza-proiektuek, 
biztanleen beharrei erantzuteaz gain, ahalik eta lurzoru murritzenak bete 
beharko dituzte, zabaltze estentsiboko  eta dentsitate gutxiko eraikin 
guneak oso leku jakinetan kokatuz. 

• Eraikin guneak aukeratzerakoan, gogoan izan garraiobide publikoak eta 
bestelako alternatibak errazten dituzten aukerak (bizikletak...), norberaren 
autoaren erabilera eta haren ondorioa diren gas kutsagarriak apalduz. 
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Horrekin batera, salbu geratuko litzateke eraman handiko errepide-sareek 
behar duten lurralde-eremu zabalak. 

 

2.2 PROPOSAMENEKO ANTOLAMENDUA ETA HORRETARAKO IRIZPIDEAK 

Bilboko Metropoliko Esparru Funtzionalean dirauten paisaia naturalak eta landa-aldeak 
era askotakoak eta balio handikoak dira, ez bakarrik inguru horretan geratu diren 
bakanak izateagatik, baita beren ezaugarriengatik, berezitasunagatik eta oraindik 
dituzten ingurumen eta etnografi elementu baliodunengatik ere. Hala ere, eremu horiek 
oso ahulak eta murritzak dira, eta sakabanatuak daude. Hortaz, herritarrek begirune 
handiagoz jokatzen ez badute, eta Administrazioak arduratsuago babesten eta 
lehengoratzen ez baditu, leku horiek ez dute oso etorkizun argirik izango. 
 
Lurzoru horiek antolatzerakoan kontuan izan da bai bertako ingurumen ezaugarriak –
gizakiak neurri handiagoan edo apalagoan eraldatuak- bai abeltzaintza, nekazaritza 
zein baso jarduerek erantsi dieten bestelako balioa ere, sektore horiek begirune handia 
izan baitute inguruotako baliabideak aprobetxatzean. 
          

EAEko Lurralde Antolakuntzarako Gidalerroen haritik (VII. atala) proposatzen den 
lurralde ereduak honela planteatzen du Inguru Fisikoaren antolamendua: 

a) Antolamendurako Kategoria zehatzak ezartzen ditu, eta horrela zehazten du  
Planaren zein eremu zatik ez duten hiri-garapenik izango. Sektorekako 
planifikazioak eta udalenak hala errespetatu beharko lukete.  

b) Antolamendurako Kategoriek Babes-maila desberdinetako Inguruak zedarritzen 
ditu, eta garapena antolatzeko beste tresnek kontuan hartu beharko lituzkete 
inguru horiek. 

c) Lekuan lekuko Baldintzak: Babes Inguruen erabilerak eta haietan gara 
daitezkeen jarduera motak baldintzatzen dituzte, ekar dezaketen arriskuaren 
arabera.  

d) Inguru naturaleko elementu azpimarragarriak. Ez dira guztiz zehaztutako 
elementuak, garapenerako antolamenduaren arabera zehaztu eta arautuko 
liratekeelako.  

Eredu honetako Antolamendurako Kategoriei gehitu zaizkien Lekuan lekuko 
Baldintzek, maila apalagokoak izan arren, mugak ezartzen dituzte zenbait jardueraren 
gainean, arriskuan gerta daitezkeen edo berezko balioa duten inguru batzuk kalteturik 
suerta ez daitezen. 

Sortutako kategoriek lehenbiziko babes mota edo maila bat zehazten dute ingurumen 
balioari erreparatuz. Hortik, bada, bi kategoria hauek: Ingurumen Balio Handiko Babes 
Eremuak eta Landa-aldearen Babesa. Bi kategoria multzo horietatik, lehenak 
ingurumena dute helburu, eta bigarrena, ordea, nekazaritza eta abeltzaintza 
jardueretara zuzenduta dago. 
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Inguru fisikoari dagokionez, oro har LPPk zenbait erabilera, muga eta irizpide ezartzen 
ditu azaldu diren kategorietarako. Haietako batzuk nahitaez betetzekoak izango dira, 
eta beste batzuen kasuan beharrezkoa izango da garapen-antolamenduak berariazko 
azterketa bat egitea, eta horren arabera dagokion erabakia hartzea.  

Beraz, proposatu diren kategoriak zorrotzago zehaztu beharko dira, eta horretaz gain, 
zenbait erabilera onartu edo ezetsi eta, horren arabera, arautu.  

LPPren ondorioetarako eta kategoriak babesteko tresna gisa, eta modu orokor batean 
bada ere, araututa geratuko dira bultzatu beharreko erabilerak, erabilera onargarriak 
eta debekatuak. Kategori horietan guztietan debekatu egingo dira hiri-garapenak, 
LPPko ereduaren arabera hiri hazkuntza bakarrik bultzatu ahalko baita helburu hori 
eratxekita duten eremuetan, hau da, txosten honetako “Lurralde Ereduak” 5. planoan 
hala adierazita garapen berrietarakoak diren guneetan.  

2.2.1 Antolamendurako kategoriak 

Hortaz, antolamendurako kategoriatzat jotzen diren eremuak homogeneoak dira 
bertako inguru naturalagatik, duten harrera gaitasunagatik eta bereizgarri dituzten 
erabilerengatik. Izan ere, toki horietan oso aldaketa gutxi izan dira bertako landaredian, 
ohiko nekazaritza eta abeltzaintza moduetan, paisaian eta garrantzia duten beste 
ekosistema naturaletan. Babesari edo ingurumen balioari erreparaturik, bada, 
kategoria hauek eratu dira: 

• Ingurumen Balio Handiko Babes Eremuak. 

• Espezie autoktonoen edo hona ekandutako espezien basoak 

• Babespeko Inguru Naturalak 

• Komunitaterako Garrantzia duten Tokiak (KGT)   

• Garrantzi Naturaleko Inguruak 

• Leku Heze Babestuak 

• Kostaldeko Leku Babestuak 

• Azaleko Ur Babestuak 

• Landa-aldearen Babesa 

• Ingurumen Garrantzia duten eremu babestuak 

• Babes Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza eremuak 

• Garrantzi Estrategikoa duten Nekazaritza eta Abeltzaintza eremuak  
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2.2.1.1 Ingurumen Balio Handiko Babes Eremuak 

Eremu hauek babestekoak dira duten balio ekologikoagatik, eta horregatik planteatzen 
da haietan gizakien esku hartzea mugatzea, eta ustiapenik onartzekotan, jasangarriak 
izatea, erabilitako baliabideak berritu egingo direla bermatuz. Babes maila honek 
ondoko kategoria hauek ditu: 

• Hemengo espezieen edo hona moldatutako espezien basoak 

• Babespeko Inguru Naturalak 

• Elkarteko Toki Garrantzidunak (ETG)   

• Garrantzi Naturaleko Inguruak 

• Leku Heze Babestuak 

• Kostaldeko Leku Babestuak 

• Azaleko Ur Babestuak 

Antolamendurako kategoria hauen baitan biltzen diren lurzoruak Lurralde Plan 
Partzialak berak babestuta daude, beraz ezin dira eraldatu, eta garapena antolatzeko 
tresnek hiri garapenetatik salbu utzi beharko dituzte. 

• Espezie autoktonoen edo hona ekandutako espezien basoak 

Baso bat hemengo espezieek edo hona moldatutako espezieek osatutzat jotzeko 
kontuan hartzen dira bertako landareen ezaugarriak. Urriaren 14ko 11/97 Foru Arauak, 
landare horiei aplikatzen zaienak, araubide berezi bat zehazten du Hemengo zenbait 
Zuhaitz Espezierentzat, eta 1. artikuluan adierazten duenez “Foru Arau honen bidez 
berariazko araubide juridiko bat ezartzen da, jarraian aipatzen diren zuhaitz espezieak 
zaindu eta babesteko: Fagus sylvatica (Pagoa); Castanea sativa Miller (Gaztainondoa); 
Quercus robur (Haritz kanduduna); Quercus petraea (Mattuschka); Liebl. (Haritz 
kandugabea); Quercus pyrenaica Wild (Ametza); Quercus ilex L. (Artea); Quercus 
suber L. (Artelatza); Quercus faginea Lam. (Erkametza); Quercus pubescens Willd 
(Ametz ilaunduna); Quercus coccifera L. (Abaritza); Ulmus minor Miller (Zumar 
hostotxikia); Ulmus glabra Hudson (Zumar hostozabala); Populus tremula L. 
(Lertxuna); Tilia platyphylos Scop. (Ezki hostozabala); Tamarix africana Poiret 
(Milazka); Tamarix gallica L. (Milazka); Amelanchier ovalis Medicus (Kotoneaster); 
Pyrus pyraster Bergsd. (Makatza); Pyrus cordata Desv. (Makatza); Malus sylvestris 
Miller (Sagarmina); Sorbus aucuparia L. (Otsalizarra); Sorbus aria (L) Crantz 
(Hostozuria); Sorbus torminalis (L) Crantz (Basagurbea); Sorbus mougeotii Soyer-
Willemet & Godron; Prunas mahaleb L. (Oilarana); Acer pseudoplatanus L. (Ostartxa); 
Fraxinus angustifolia Vahl (Lizar hostotxikia); Salix fragilis (Sahatsa); Ilex aquifolium L. 
(Gorostia) eta Taxus baccata C (Hagina), hala nola finkak bereizteko heskaiak eta 
Bizkaiko Lurralde Historikoko ibar-landarediak osatzen dituzten espezie multzoak.”.   

LPPk bere eraginpean hartzen ditu bai hemengo espezieen basoak baita hona 
moldatutako espezieenak ere, ondo zainduta daudenak nahiz egoera eskasean 
egoteagatik ingurua hobetzea behar dutenak. Horrez gain, babes handieneko mailan 
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(Ingurumen Balio Handiaren Babesa) beharrezkoa litzateke kartografi bereizketa bat, 
Plana gauzatzean eguneratuko litzatekeena. Alde horretatik, bat egiten da LAGek 
Babes Bereziaren kategoria definitzean adierazten dutenarekin: “aplikatzen zaie 
[Babes Berezia] ondo gorde diren baso autoktonoei, itsasadar eta estuarioei, ...”.     

• Babespeko Inguru naturalak       

Babespeko Inguru Naturalak horrelakotzat daude aitortuta ekainaren 30eko 16/1994 
Legean, Euskadiko Espazio Naturalen Zaintzeari buruzkoan. Eremuen antolamendu 
eta kudeaketa zehaztu behar da Baliabide Naturalen Antolakuntzarako Planean eta 
bakoitzari dagokion Erabilera eta Kudeaketaren Plan Azterkarian.    

Gorbeiako Parke Naturaleko tarte bat Bilboko Metropoliko Esparru Funtzionalean 
dago. Bere izaera aitortzen eta arautzen dute ekainaren 21eko 227/1994 eta 228/1994 
Dekretuek, hala nola martxoaren 31ko 66/1998 Dekretuak, Erabilera eta Kudeaketaren 
Plan Azterkariaren arautegi-atala onartu zuenak. Gorbeiako Parkeak dituen 20.016 
hektareetatik 140 inguru Zeberioko udal mugartean daude, Bilboko Metropoliko 
Esparru Funtzionalean, hain zuzen ere. 

Erabilera araututa dago Parkeari dagokion BNAPn. 

• Elkarteko Toki Garrantzidunak (ETG) 

Elkarteko Toki Garrantziduntzat (ETG) proposatuta dauden inguru hauek Zaintza 
Bereziko Gune (ZBG) bilaka litezke, eta hala gertatuz gero Natura 2000 Sarean 
sartuko lirateke. Natura 2000 Sareak oinarria du Kontseiluak maiatzaren 21ean 
emandako1992/43/EEE Zuzentarauan, Habitatak eta Basa Landare eta Animaliak 
Zaintzeari buruzkoan; Zuzentarauaren helburua biodibertsitatea bermatzea da, habitat 
naturalak (I. Eranskina) babestuz eta Elkartean garrantzia duten animali eta landare 
espezieen habitatak (II. Eranskina) ere zainduz. Europako Batzordeak hala erabakiz 
gero, goian aipatutako tokiak ZBG (Zaintza Bereziko Gune) bilakatuko dira, eta behin 
izendapen hori  Europako Elkarteen Egunkari Ofizialean argitaraturik, Natura 2000 
Sarean sarturik geratuko dira behin betiko, babes maila sendoagoa lortuta. Gurean 
honako toki hauek proposatu dira ETG izateko: 

• Gorbeia (Zeberio) 

• Barbadun ibaiaren itsadarra (Muskiz eta Zierbena) 

• Astondoko dunak (Gorliz).  

• Garrantzi Naturaleko Inguruak 

Garrantzi Naturaleko Inguruak berebiziko ingurumen interesa daukaten lekuak izaten 
dira, eta zenbaitetan oso oreka ahulekoak, zabalera gutxikoak direlako edo haien 
erabilerengatik: baso klimazikoak, itsas eragina duten ekosistemak (dunak, padurak, 
labarrak, uharteak eta estuarioak), barnealdeko toki hezeak, harkaiztegiak, ibai tarteak 
eta sasi klimazikoak. 

Euskadiko Lurraldea antolatzekoa den maiatzaren 31ko 4/1990 Legeak 6. artikuluan 
dioena betearazteko, LAGetan “Garrantzi Naturaleko Inguruen Zerrenda Ireki” bat 
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jasotzen da, hau da, lurralde, sektore eta udal mailako planetan kontuan izan 
beharreko eremu sorta bat, haietako ondasun ekologiko, kultural eta ekonomikoak 
zainduak izan daitezen. Ez dira azaltzen, ordea, leku horien muga zehatzak, eta 
bakarrik adierazten da ondokoa: “aipatutako eremuak Babes Berezikotzat joko dira 
dagozkion Lurralde Plan Partzialetan edo Udal Planean hala jasotzen denean”.  

Bilboko Metropoliaren kasuan, Zerrenda Irekiak ondoko Interes Naturaleko Eremuak 
jasotzen ditu: 

• Zierbenako eremua (Zierbenako hiru azpieremu bereizitan zehar)  
• Gorliz-Armintza (Gorliz eta Armintza)  
• Armintza-Bakio (Lemoizko mugartea, zehazki) 
• Pobeñako padurak eta La Arenako hondartza (Muskiz eta Zierbena).  

Garrantzi Naturaleko Inguru askorekin gertatu denez bestela, Bilboko Metropolian 
daudenetatik bat ere ez da sartu Natura 2000 Sareko Zaintza Bereziko Eremuetan. 
Sarearen bultzatzailea 43/92 EEE Zuzentaraua da, habitat naturalak, basa animaliak 
eta basalandareak zaintzen dituena. Hala eta guztiz ere, eremu horiek interes 
handikoak dira, eta Euskadiko Ingurumena Zaintzeko 3/98 Legearen xedapen 
iragankorraren arabera Inguru Kaltetu Errazak dira.  

EAEko Nekazaritza, Baso eta Ingurumenari buruzko Lurralde-Plan Partzialak zehazten 
ditu aipatu eremuak  bere Aurrerapenetan, eta horretarako oinarritzat hartzen duen 
kartografian jasota daude interes berezia duten habitatak.   

LPPk bere egiten ditu EAEko Nekazaritza, Baso eta Ingurumenari buruzko Lurralde-
Planaren Aurrerapeneko zehaztapenak eta mugak, bi kasutan salbu: 

• Bilboko Portuaren Plan Berezia Zierbenako Aldetik kanpo geratu da. Interes 
orokorreko portua izateagatik, herri-lan handi hori berariazko legeek 
araututa dago, bere berezitasunak direla eta.  

• LPP honek ez ditu hartzen Pobeñako padurak eta La Arenako hondartza 
Garrantzi Naturaleko Ingurutzat. Izan ere, inguru horiek EAEko Toki Hezeei 
buruzko Lurralde-Plan Partzialeko Toki Hezeetan jasota daudenez (II 
Taldea), LPPk Interes hidrologikoa duten Babes Eremutzat jotzen ditu, 
ordenamendu hori egokiagoa delakoan mota horretako inguru berezientzat.  

Helburua da eremu horietako ondare naturala bermatzea/berreskuratzea; giza 
jarduerak mugatuta daude, eta aprobetxamendu-guneren bat egonez gero, erabilitzako 
baliabideen zaintzea eta berritzea ziurtatuko da. 

Halaber, egokitzat joko balitz eta dagokion Administrazioak hala proposaturik, legean 
aurreikusten diren berariazko babes neurriak ezar litezke eremu horientzat (16/1994 
Legea, ekainaren 30ekoa, Euskadiko Inguru Naturalak Zaintzekoa). 

• Toki Hezeak 

Toki Hezeak oso eremu lauak dira, eta inguruko orografiarekin alderaturik sakonune 
topografikoak dira. Ekosistemak nahiko irekiak izaten dituzte, dinamikoak, inguruaren 
aldaketek nabarmen eragindakoak, eta erlazio estu samarrak dituzte aldameneko 
sistemekin. Eremu hauetako egitura geologikoak oso iragazkorrak dira, lurpeko urak 
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isur daitezen adinakoak, eta beraietan zehar urak bide zehatzik gabe ibiltzen dira. Ur 
mailak gora egiten duenean, eremuko tarte zabal-zabalak geratzen dira urpean.  

Toki Hezeei buruzko Sektorekako Lurralde-Planak hiru multzotan bereizten ditu EAEko 
toki hezeak:  

a) I. Taldea: Babes Eremu Bereziak dira, eta bakoitzak bere antolakuntzarako 
arau zehatzak ditu.  

b) II. Taldea: hirigintza-plan berezi batek babestutako eremuak, edo SLPk 
berak zehazki antolatutako eremuak.  

c) III. Taldea: SLPren inbentarioak ageri diren gainontzeko toki hezeak.  

Bilboko Metropolian ez dago I. Taldeko toki hezerik; II. Taldekoen artean kontserbazio-
egoera oso ezberdina da batetik bestera, eta haietarako planteatzen diren babes 
erregimenak ere desberdinak dira, leku bakoitzaren ezaugarrien arabera, baina, aldi 
berean, toki hezeen arteko erlazio komunak kontuan harturik. Hona hemen eremu 
horiek: 

• Barbadun ibaiaren Itsasadarra (Pobeña eta La Arena hondartza) (A1B1) 
Muskiz y Zierbenako udal mugarteetan. SLPk ondoko Babes Bereziko 
aldeak hartzen ditu interes hidrologikodun kostaldeko eremutzat: EP-1 (La 
Arenako dunak) eta EP-2 (Barbaduneko padurak eta hareatza eta 
Pobeñako padura); Ekosistemen Hobetze-guneetako MA1-2 sektorea 
(Barbadun itsasadarreko erdialdeko tartea) eta MA1-3 (Barbaduneko 
paduraren ondoko ibarra); Eremu Endekatuen Lehengoratze-guneetako 
MA2-1 sektorea (La Arenako Ibarra) eta MA2-2 (CLHko Sektorea). 

• Butroe ibaiaren Itsasadarra (Plentzia) (A1B2) Plentzia, Gorliz, Barrika eta 
Lemoizko udal mugarteetan. SLPk ondoko Babes Bereziko aldeak hartzen 
ditu interes hidrologikodun kostaldeko eremutzat: EP-1 (Txipios), EP-2 
(Junkera eta Isuskizaren arteko Meandroa), EP-3 (Junkera) eta EP-4 
(Palados); Ekosistemen Hobetze-guneetako MA1-2 (Kanpoaldeko tarteko 
Lokaztiak), MA1-3 (Iturritxi), MA1-4 (Txakurzulu), MA1-5 (Sanjuanena), 
MA1-6 (Isuskiza), MA1-7 (El Abanico) eta MA 1-8 (Arbina) eta Eremu 
Endekatuen Lehengoratze-guneetako MA2-1 (Ardatxa aldea). 

• Astrabuduko Ibarreko Alde Hezea (B10B1): Erandio eta Leioako udal 
mugarteetan. SLPk ondokoak hartzen ditu interes hidrologikoa duten 
kostaldeko eremutzat: EP-2 Babes Bereziko aldea (Padura-landarediak –
lezkak eta karize handiak-) eta Lehengoratu beharreko Eremu 
Endekatuetatik, MA2-1 sektorea (ondoko hegaleko baratzak) eta MA2-2 
(Bortusainen familiako landareak).  

• Bolue Ibarreko urmaelak (B10B3): Getxo eta Berangoko udal 
mugarteetan. SLPk ondokoak hartzen ditu interes hidrologikoa duten 
kostaldeko eremutzat: EP-2 Babes Bereziko aldea (Paduretako 
landareak/lezkak eta karize handiak) eta EP-4 (Sahastia-haltzadia); 
Ekosistemen Hobetze-guneetatik, MA1-1 sektorea (ondoko hegaleko 
Landazabala), eta Eremu Endekatuen Lehengoratze-guneetatik, MA2-1 
sektorea (bortusainen familiako landareak eta Harrobien aldea). 

• Etxerreko urmaela (D B4): Basauri eta Zaratamoko udal mugarteetan. 
SLPk interes hidrologikoa duten kostaldeko eremutzat hartzen ditu honako 
hauek: Ekosistemak Hobetzeko Guneetatik, MA2-1 sektorea (Betetako 
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eremua eta bertako bortusainen familiako landareak) eta MA2-2 
(Landazabala). 

 
Beraz, LPPn jasota ageri dira SLPren arabera udal mugarte horietan dauden babes 
Bereziko Eremuak, Ekosistemak Hobetzeko Guneak eta Lehengoratu Beharreko 
Eremu Endekatuak. Haien Antolamendurako araubidea eta Esku Hartzekoa Inguru 
Hezeei buruzko SLPn (2004ko uztailaren 27ko Dekretua) ezarritakoak dira, non eta ez 
diren LPPn zehaztutakoaren aurkakoak. 
 
Aipatutako SLPn adierazten denaren arabera, Bilboko Metropoliko Esparru 
Funtzionalean ere III. Taldeko toki hezeak daude, guztiak artifizialak. Toki Hezeen 
Talde hori (III.a) ez dago Inguru Hezeei buruzko SLPren eraginpean, hortaz, toki horiek 
Babesteko araubidea udal planen eskumena da. SLPrekin bat etorriz, udal planek 
zehaztuko dute talde horretako zein tokik duten ingurumen baliorik, eta xehetasunezko 
ikerlanetan oinarriturik dagokion babes maila eta erabilera motak zehaztu ahalko 
dituzte. 
 
 
 
III. Taldekoak dira ondoko toki heze hauek:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

• Kostaldea 

 
• Arana putzua (DB1) 
• Redondo putzua (DB2) 
• San Benito urmaela (DB2) 
• Gerente putzua (DB8) 
• La Concha urmaela (DB9) 
• Ortuellako urmaelak (DB10) 
• Trianoko urmaela (DB11) 
• El Sol putzua (DB12) 
• La Bomba putzua (DB13) 
• Burtzakoko urmaela (DB16) 
• La Lejana urmaela (DB17) 
• Matamoros urmaela (DB18) 
• La Arboledako urmaelak 

(DB19) 
• Kurtzetako urtegia (Zollo) (EB1) 
• Artibako urtegia (EB2) 
• Gorostizako urtegia (EB3)   

 
  

 
• El Regato/Mespelerrekako 

urtegia (Etxebarri) (EB4) 
• Bolintxuko urtegia (EB6) 
• Atotxako presa (EB9)  
• Altamirako presa (EB10) 
• Araburuko urtegia (EB11) 
• Arenzelaiko urtegia (EB12) 
• Lekubasoko urtegia (EB13) 
• Azkarriko presa (EB14) 
• Trokako presa (EB15) 
• Gobelasko urtegia (EB16) 
• Lertutxeko urtegia (EB18) 
• Trianoko urtegia (EB22) 
• Oiolako urtegia (EB23) 
• Arkotxako urtegia (EB24) 
• Petronor aldeko urmaelak (EB25)  
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EAEko kostaldea arauturik egongo da Kostaldearen Babeserako eta 
Antolamendurako Sektorekako Lurralde-Plana onartzen denean.  

Hasierako Onarpenerako Dokumentuan, goian aipatu den Sektorekako Lurralde-Plan 
horrek, Kostaldearen Babeserako eta Antolamendurakoak, zenbait eremu jasotzen ditu 
Babes Berezikotzat, hots, duten balioagatik zaindu beharrekotzat. Hona hemen 
horietako batzuk: 

• 60°tik gorako aldapa duten itsaslabarrak 

• Abrasio plataformak 

• Dunak (La Arena hondartza eta Astondo) 

• Jurisdikziopeko uretako uharteak (Billano) 

• Hondartza naturalak (Armintza –Lemoiz-; Arrizabate eta Astondo  -Gorliz-; 
Ursendegi, La Cantera, Isertegi, Barrika eta Meñakoz –Barrika-, eta Azkorri –
Getxo-).  

• Ingurumen aldetik balio handia eduki eta egoera onean iraun duten inguru 
bereziak: kostaldeko landaredia duten guneak (La Arena eta Astondo), 
kostaldeko labarretako landare multzoak, paduretako landarediak (Butroe eta 
Barbadun ibaien itsasadarrak), marearteko guneak, etab. 

Babes Bereziko Eremuetako erabilerak eta jarduerak egokiago arautzearren eta eremu 
horien arteko desberdintasunak kontuan izanik, SLPk bi antolamendu-azpikategoria 
zehaztu ditu, LAGek horretarako ematen dizkioten eskumenak baliatuz:   

a) Babes Berezi Osoa (BBO): kontserbaziorako balio gorena duten aldeak. 
Haien artean ditugu, besteak beste: 60ºtik gorako malda duten 
itsaslabarrak, marearteko urratze-zabalguneak, dunak, jurisdikziopeko 
uharteak, hondartza naturalak (Armintza, Lemoizen; Arrizabate eta Astondo 
Gorlizen; Ursendegi, La Cantera, Isertegi, Barrika eta Meñakoz Barrikan eta 
Aizkorri Getxon) eta balio natural handiko leku bereziak.  

b) Babes Berezi Bateragarria (BBB): nahiz eta balio handiko inguruak, 
paisaiak edo ondare ekologikoak egon, eremu hauetan uztartu behar dira 
kontserbazioa eta baliabide primarioen erabilera, batez ere nekazaritza eta 
abeltzaintza arloan. Beste horrenbeste 60ºtik beherako aldapa duten 
itsaslabarrei dagokienez.  

 

Bilboko Metropoliko Alorreko Lurralde Planaren arabera, eta Esparru Funtzionalari 
dagokionez, Kostaldearen Babeserako eta Antolamendurako SLPn ageri diren Babes 
Berezi Osoko eremu guztiek dute Ingurumen Balio Handia, indarreko antolamendua 
ukitzen dutenek izan ezik. Izan ere, SLPk berak haietatik kanpo uzten ditu Bilboko 
Portu aldearen barruan daudenak. Izan ere, nahiz eta Estatuaren itsaso-lehorreko 
jabari publikoak izan, ondasun horiek berariazko legeen menpe daude, portuaren 
beraren ezaugarri bereziak direla eta. 
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Eremu natural hauek gero eta murritzagoak izateagatik, SLP bertako ekosistemak 
babesteko neurriak hartzearen alde agertzen da oro har, giza eragina gutxituz eta 
ezaugarri morfodinamikoen eta landarediaren babes zorrotza bultzatuz. 

Azkenik, gogoan izan behar da Kostaldeei buruzko Legearekin bat etorriz itsaso-
lehorreko jabari publikoak eta aldameneko inguruak zenbait lege-zortasunen mende 
daudela. Horietatik nabarmentzekoa da Babes Zortasuna, haren arabera goiko itsas 
bazterretik lehorrean barna zabaltzen den 100 metroko tartean debekaturik baitago, 
besteak beste, egoitza- eta zeregin-egiturarik eraikitzea, trafiko eman handiko garraio-
sareak eraikitzea, goi tentsioko linea elektrikoak jartzea eta publizitate kartelak 
ezartzea. 

Helburu berarekin LPPk muga-lerro bat zehazten du itsaso-lehorreko jabari 
publikorako, Euskadiko Kostalde Mugak 2004ko martxoaren 24an Sail honetara 
bidalitako informazioan oinarriturik. 

2.2.1.2  Azaleko ur babestuak 

Azaleko urei dagokienez, babes eremutzat hartzen dira Bilboko Metropoliko ur-ibilgu 
eta urtegi guztiak eta haien inguru babestuak, sorburutik itsasoraino edo mugakide 
diren alde funtzionaletaraino.  

Beraz, jasota daude ondoko ibai-arroak: Mercadillo, Galindo, Kadagoa, Nerbioi, 
Ibaizabal, Butroe, Asua, Gobela, Andraka eta Merdeka. 

Babestu beharreko urbazterren luze-zabalera eta horiei dagokien babes araubidea 
zehazteko, EAEko Ibai eta Erreketako Bazterren Antolamendurako SLPk ezarritako 
irizpideei heldu beharko zaie. 

 

2.2.1.3 Landa-aldearen Babesa 

Inguru Funtzionalaren lurralde-eremuan, babes maila honek aurreko Antolamendu 
Kategorietan jasota ez dauden lurzoruak biltzen ditu. Lurzoru horietan, gainera, nagusi 
dira baso, nekazaritza eta abeltzaintza alorretako erabilerak. 

LPPk landa-aldeko babes eremuez egiten duen sailkapena ez da itxia, beraz, udal 
planek zehaztu beharko ditu haien mugak. Era berean, LPPko antolamenduak eta 
eskuartze-araubideak oinarrizko izaera dute, eta horrenbestez, haien edukia xeheago 
garatzean udal planek oinarrizkotasun hori errespetatu beharko du. 

Edonola ere, garapen plangintzarako tresnek ez dute hiri-garapenerako prozesurik edo 
asentamendu berririk aurreikusiko mota horretako lurzoruetan, aitzitik, babestu egingo 
dute lurzoru horiek, zuzenean nahiz zeharka, baso, nekazaritza eta abeltzaintza 
alorretan duten garrantzia. 

LPPn inguru horiek honela daude sailkatuta: 

• Ingurumen Garrantzia duten Eremu Babestuak 
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• Babes Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremuak 

• Garrantzi Estrategikoa duten Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremuak 

Azpimarratzekoa da, halaber, garrantzia ematen zaiola inguru horietako bizimoduek 
eta landa-auzuneek irauteari. 

5/1998 Legearen arabera, landa-auzuneak lurzoru urbanizaezinak dira, eta plangintzak 
halakotzat jotzen dituen biztanle-guneak sei baserrik edo gehiagok osatuta daude, 
berezko izaera hori ematen dien gune publiko baten inguruan.  

Aplikatzen zaien araudiaren arabera, haietan hirigintza-aprobetxamendua eta 
etxebizitza kopurua diren baino bi aldiz handiagoak izateraino irits daitezke. Dena den, 
lehendik dauden etxebizitzak eta aurreikusten direnak, guztira, ezin dira hogeita hamar 
unitate baino gehiago izan. 

Hala ere, lurzoru urbanizaezinetan eraikin daitezkeen familia bakarreko etxebizitzek 
lotuta izan behar dute nekazaritza-abeltzaintza ustiapen bat, eta ondorioz, gaur egun  
landa-auzune horiek eta aldameneko inguruek hirigintza-presio ikaragarria jasaten 
dute, eta azken batean, lurzoru urbanizaezinetako garapenek berezko izaera 
galarazten diete landa-auzune horiei.  

Horiek horrela, eta beti ere haien gaineko araudiekin bat etorrita, landa-auzuneak 
handitu egin daitezke, baina bakarrik Landa-aldea Babestuek dituzten hiru kategorien 
barruan eta honako irizpide hauei helduz: 

• Lurzoruak neurriz kanpo ez kontsumitzea 

• Lurzatien luze-zabala mugatzea eta dentsitate handiagoak sustatzea. 

 

Ingurumen Garrantzia duten Eremu Babestuak 

Eremu hauetan baso-erabilera da nagusi, beraz, haien kategoriak antz handia du 
EAEko Baso eta Nekazaritza alorrei eta Ingurumenari buruzko SLPrekin, zehazki 
beronek zehazten duen “Mendia Gainkategoriarekin”. LPP honetan, haatik, ez da ageri 
Aurrerapen txostenak kategori honetaz ematen zuen zehaztapena. Izan ere, eta 
irizpide gisa, baso-erabilera nagusia duten lurzoruetatik Bilboko Metropolirako LPPk 
bakarrik biltzen ditu bestelako balioak ere badauzkaten lurzoruak, hots, ekologiaren, 
paisaien, ekoizkinen edo kulturaren aldetik ere garrantzia dutenak. 

Hala, bada, Ingurumen Garrantzia duten Eremu Babestuetan jasota geratu dira Mendi 
Meatsa, Basoak, Harkaitzak, eta Ingurumena Hobetzeko Eremuak, horiek guztiak Baso 
eta Nekazaritza alorrei eta Ingurumenari buruzko SLPkoak. 

Kategoria honetan sartu diren eremuek ezaugarri jakin batzuk dauzkate: 

- %30etik gorako malda duten eremuak. Horrelakoetan izaten diren prozesu 
fisikoen eta ingurumenekoen ondorioz, lurzoruak babesgabeago geratzen dira 
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naturala ez den edozein aldaketaren aurrean eta lekuan lekuko landaredia 
gorabehera.      

Izan ere, malda-gradu hori gaindituz gero, prozesu fisikoek, klimatologikoek eta 
grabitatearekin zerikusia dutenek ahulago bilakatzen dituzte lurzoruak. Zenbat 
eta biziagoak higadura-eragileak (euria, haizea...) hainbat eta larriagoak 
ondorioak, grabitateak bizkorrago desagerrarazten dituelako lur geruzarik 
emankorrenak. Horren aurkako babesgarri eraginkorrena espezie autoktonoek 
eratzen duten landare estaldura da, luzeago irauten du eta. 

- Sasi ez-klimazikoek osatzen duten azala ere lagungarria da landaredi 
konplexuagoak (basoa, adibidez) haz daitezen, azken batean horien aurreko 
aldi bat direlako. Baina basoaren hastapena izateaz gain, berez ere badute 
garrantzia, lurra aberasten dutelako eta leku malkarretan higaduratik eta 
luizietatik babesten dutelako, eta gainera habitat egokia dira zenbait piztia 
babesturentzat.  

- Espezie autoktonoen edo ekanduen basoak ez diren zuhaiztiek, haietan 
baso-erabilera nagusia izan arren, badute garrantzia berezko ezaugarriengatik. 
Izan ere, malda biziko lurra aberasteaz eta higaduratik edo luizietatik babesteaz 
gain, habitata dira zenbait animali espezie babesturentzat. 

LPPn ez da sailkapen itxi bat egin Ingurumen Garrantzia duten Eremu Babestuekin, 
beraz, udal planek zehaztu beharko ditu haien mugak, eta inguru horiek hobeto 
antolatzeko eta arautzeko hala egoki baderitzo, azpikategoriak (basoa, Ingurumenaren 
Hobekuntza...) ere sor ditzake. 

Araudiaren II. Tituluan adierazten denez, LPPk oinarrizko babes-araubide bat ezartzen 
du, eta udal plangintzek erabileren alor irekian garatu ahalko dute. 

 

• 2.2.2.Babes Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremuak      

Kategoria honetako eremuek bere-bereak dituzte landa-aldearen ezaugarriak, eta 
nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueren toki izan arren, haietan bizirik iraun dute lurrak 
baliatzeko eta ustiatzeko era tradizionalek.  

Lurzorua erabiltzeko modu horiek tradizionaltzat jotzen dira inguru fisikoaren 
ezaugarriei estu loturik daudelako eta, lekuan leku, indarrean jarraitu dutelako duela 
zenbait mendetatik hona, nahiz eta orain izugarri mekanizatuak egon. Inguru fisikoak 
oztopoak jarri izan dizkie horrelako erabilerei, bereziki lurzoruen maldagatik (batez 
bestekoa %12-%20tik gorakoa izaten da) eta, eragin gutxiago badu ere, altitudeagatik.  

Lurren emankortasuna tartekoa izaten da. Eremu horietan laboreak mota askotakoak 
dira: baratzez eta fruta-arbolez gain bazka-soroak daude, maiz nekazaritza-jarduerekin 
batera ganadu aziendak ere hazten direlako, baita belardi eta zelai zabaletan 
abelburuak aske hazi ere. Sarritan, larre horiek heskaiekin edo harrizko hormekin 
bereizten dira. 
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Jarduera horien osagarri basogintzan ere jarduten da, hemengo nahiz kanpoko 
espezieekin, baina zuhaitzak emankortasun gutxieneko alorretan landatu ohi dira. 
Ondorioz, isurialde atlantikoetan paisaia han-hemenka aldatzen da, monotoniarik gabe, 
eta ugari dira irudi ekotonikoa ematen duten tokiak.  

Landa atlantiko hauetan animali espezia asko bizi dira, batez ere hegaztiak, ingurura 
moldatu direlako, bertan egoki-egokia zaien habitat bat eduki arte. Beraz, eremu hauek 
balio handia dute ingurumenaren aldetik, baita ikuspegi sozio-ekonomikotik ere. 

Haatik, nabarmena da horrelako lekuetan gero eta gutxiago direla lehen sektorean 
diharduten biztanleak, hots, nekazaritza eta abeltzaintzarako gune hauek bere horretan 
gorde dituztenak, eta hortik arrisku handia etor daiteke, inguru horiek galduz gero 
galera handia izango baita ingurumenaren eta kulturaren aldetik ere. 

Kategoria hau bereizteko, aurrekoaz gain kontuan hartu da zer adierazten duten 
LAGek Inguru Fisikoa Antolatzeko Kategoriei dagokienez, zehazki Nekazaritza, 
Abeltzaintza eta Larre Inguruei buruz. Kategoria honek bere baitan hartu ditu, bada, 
mota hauetako eremuak: 

- Larre multzoak: abeltzaintza estentsiborako euskarria dira, baina ez da hori 
haien garrantziaren arrazoi bakarra, berez ere badutelako balioa, lurrarentzat 
aberasgarriak eta babesgarriak izateaz gain, zenbait animali babesturen 
habitata direlako eta paisai gisa ere kulturaren adierazleak direlako. 

- Nekazaritza eta abeltzaintzarako guneak: %12-20 bitarteko aldapa duten eta 
goialdeetan dauden lekuetan. Bertako nekazaritza eta abeltzaintza jarduerak 
estentsiboak izaten dira. Haien garrantzia, horratik, ez datza bakarrik erabilera 
horietan, berez ere badutelako balioa, hainbat arrazoirengatik: lurraren 
aberasgarriak eta babesgarriak dira, zenbait animali babesturen habitata dira 
eta larre atlantikoak berezkoa duen ingurua osatzen dute. 

Kategoria honek bere baitan hartzen ditu EAEko Nekazaritza, Basogintza eta Inguru 
Naturalari buruzko SLPkoak diren bi azpikategoria: Igarotzako Landa-inguruak eta 
Mendialdeko Larreak. 

LPPn ez da sailkapen itxi bat egin Babes Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza 
Eremuak, beraz, udal planek zehaztu beharko ditu haien mugak, eta inguru horiek 
hobeto antolatzeko eta arautzeko hala egoki baderitzo, azpikategoriak (Nekazaritza-
abeltzaintza eta Larreak, Mendialdeko Larreak...) ere sor ditzake. 

Araudiaren II. Tituluan adierazten denez, LPPk oinarrizko babes-araubide bat ezartzen 
du, eta udal plangintzek erabileren alor irekian garatu ahalko dute. 

 

Garrantzi Estrategikoa duten Nekazaritza eta Abeltzaintza Eremuak  

Kategoria honen barruan daude labore intentsiboak eta abeltzaintza-ustiategiak, 
horietako gehienak Esparru Funtzionaleko haran ireki eta zabalenetako behealdean 
kokatuak. Euskarri dituzten lurzoruak, batez beste, %12tik beherako malda dute, 
alubialak eta oso emankorrak dira, sakonera handiko lekuetan finkatuak. 
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Mota honetako erabileren inguruan alderdi sozio-ekonomikoa ingurumenekoari 
gailentzen zaio, lurra estentsiboki baliatzeak eta erabiltzeak apaldu egiten dituztelako 
interesa izan lezaketen beste ezaugarri naturalak, esate baterako landare edo animalia 
autoktonoak agertzea. Eremu hauek, bestalde, hurbil izaten dituzte biztanle-guneak eta 
azpiegitura sare garrantzitsuak, eta horrek zailagotu egiten du ekosistema naturalak 
eratu eta gara daitezen. Dena den, oso ustiategi emankorrak dira, batetik mekanizatu 
daitezkeelako, eta bestetik, banaketarako gune eta bideetatik gertu daudelako. 

Hala ere, merezi du horrelako inguruak babestea, lagungarriak direlako lurra babesten, 
eta lur horiek, hain zuzen ere, behar-beharrezkoak dira haien gainean garatzen diren 
jarduerak eta labore motak (merkatuan eskari handia duten mahastiak, baratzak eta 
fruitu-arbolak, eta abere arraza eta barietate autoktonoak) errentagarriak izan daitezen 
eta euts diezaioten. 

Kategoria honek baliokide du EAEko Nekazaritza, Basogintza eta Inguru Naturalari 
buruzko SLPk daukan azpikategoria bat (Garrantzi Estrategiko Handiko Nekazaritza 
eta Abeltzaintza). Izan ere, Aurrerapenak jarraian azaltzen diren bi azpikategoriak 
bereizten ditu LAGetako Nekazaritza, Abeltzaintza eta Larreen kategorian: Balio 
Estrategiko Handiko Nekazaritza eta Abeltzaintza eta Igarotza Larreak. Bilboko 
Metropoliari dagokionez, SLPk maldaren gradua erabili du bi azpikategoria horiek 
bereizteko, haien arteko mugatzat %12ko malda hartuta.  

SLPren ereduari jarraiki hirialdeak ezin liteke %12tik beherako malda duten 
lurzoruetara zabaldu, nahiz eta nahiko egokiak izan horretarako. Eredu itxia proposatu 
da beraz, eta etxebizitzak, industria eta hirugarren sektoreko jarduerak soilik gara 
litezke hiri-zoruak birmoldatuz edo malda handiko lurzoruetara joz, baina ez dirudi hori 
aukera onena denik. 

Hortaz, irizpide gisa, Bilboko Metropoliko LPPk urbanizatze-garapenik egin ezinezko 
eremu batzuk zedarritzen ditu balio estrategikokoak diren eta nekazaritza erabilera 
nagusia duten lurzoruetan, Bilboko Metropoliaren balizko garapena kolokan gera ez 
dadin. Asmo horrekin LPPn zenbait dentsitate-irizpide txertatu dira, lurzoruak ahalik eta 
neurri txikienean erabil daitezen, hain zuzen ere. 

LPPn ez da sailkapen itxi bat egin Garrantzi Estrategikoko Nekazaritza eta 
Abeltzaintza Eremuak, beraz, udal planek zehaztu beharko ditu haien mugak. 

Era berean, LPPko antolamenduak eta eskuartze-araubideak oinarrizko izaera dute, 
eta horrenbestez, haien edukia xeheago garatzean udal planek oinarrizkotasun hori 
errespetatu beharko du, Araudiaren II. Tituluan adierazten den bezala.  

Kasuan kasuko Baldintzak  

Ondorengo multzoetan sailkatutako guneentzat beste baldintza batzuk daude 
ezargarri, lehentxeago azaldutako Babes Eremuen edo lurzoruen gainetik. Baldintza 
horiek mugak jartzen dizkiete zenbait jarduerari, kasuan kasu ekar litzaketen arriskuen 
arabera. Beraz, jarduera horiek mugaturik geratzen dira zenbait arrazoi direla bide, hau 
da, baldintza osagarriak zehazten zaizkie, berezko dituen arriskuak ekiditearren.  
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Neurri orokor gisa, udal plangintza orokorrak dagokion gunea zehaztuko du, baita 
bertan garatzekoa den jarduerak baimena lortzeko bete behar dituen baldintzak eta 
irizpideak ere. Horrela ziurtatuko litzateke delako jarduera horrek baliabide teknikoak 
hartuta dituela arriskuak ekiditeko, gunearen ezaugarrien arabera. 

Bilboko Metropoliko LPPren arabera kasuan kasuko baldintzak ezar daitezke honako 
hauetan:  

• Akuiferoak kutsaturik gera daitezkeen eremuak  
• Higakorrak diren eta higatze-arriskua duten eremuak  
• Urak hartuta gera daitezkeen eremuak 
• Kultur balioa duten eremuak 

        

2.2.2.1 Akuiferoak kutsaturik gera daitezkeen eremuak  

Eremu hauetan betetzen dira urez lurpeko akuiferoak, eta horrexegatik erraz gerta 
daiteke baliabide horiek kutsatzea. Beraz, gune horietan ez da kokatuko lurzorua kutsa 
lezakeen jarduerarik, eta nahitaez egin beharko balitz, akuiferoak kutsatuko ez direla 
ziurtatu beharko litzateke.   

Eremuok LPP honetako kartografian dituzten mugak EAEko Kantaurikoko Isurialdeko 
Ibai eta Erreka Bazterrak Antolatzeko SLPtik hartu dira. Udal plangintza orokorrak 
zehaztuko du zein eremuk duten arrisku hori, eta lurpeko akuiferoak kutsaduratik 
babesteko neurriak hartuko dituzte. 

 

2.2.2.2 Higakorrak diren eta higatze-arriskua duten eremuak  

EAEko Geomorfologi Mapa Sintetikoaren arabera, eremu hauetan higadura arrisku 
handia dago, bertako litologia eta erliebea direla medio. Leku horietako zuhaitzak 
kontserbatuko dira, baita soilduta dauden guneetan landatuko ere, zuhaitzen estaldura 
funtsezkoa baita higadurari eusteko. Gainera, bertan ezin izango da lurzoruaren 
egonkortasuna moteldu lezakeen jarduerarik kokatu. 

LPP honetako kartografian adierazten diren eremu-mugak EAEko Nekazaritza, Baso 
eta Ingurumenaren SLPren Aurrerapenetatik hartuak dira. Azken batean, udal 
plangintza orokorrak zehaztuko du zein eremutan dagoen higadura-arriskua, baita 
fenomeno higatzaileak eragozteko neurriak hartuko ere. 

 

2.2.2.3 Urak hartuta gera daitezkeen eremuak 

Kokapena, erliebea eta topografiagatik, eremu hauek urpean gera daitezke arruntak 
diren uholdeetako ura maila handienera iristen denean. Dagokion SLPrekin bat etorriz 
(EAEko Kantaurikoko Isurialdeko Ibai eta Erreken Bazterren Antolamendua), kontuan 
hartu dira 10, 100 eta 500 urterik behingo errepikatze-tarteak. 

Urak gainezka egiten duenean kalteak har ditzakeen instalazioak, azpiegiturak eta 
eraikinak zaintzearren, eremu horietan erraztu egin behar da uraren ibilia, ubideak eta 
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gainezkabideak libratuz. Kontuan hartu beharko dira, horretarako, Urperatze-arriskua 
duten Eremuetarako Berariazko Arautegia, lehen aipatutako SLPean jasoa. 

LPP honetako kartografian adierazten diren eremu-mugak aipatutako SLPtik hartu dira. 
Ohartzekoa da, haatik, SLP horretan marraztuta dauden urperatze-bideak Plana bera 
idatzi zenekoak direla, eta horrenbestez, ibilguetan obrak egiten direnean, eguneratu 
egin beharko dira urperatze-bide horien nondik norakoak, berariazko azterketen 
bitartez. 

 

2.2.2.4 Kultur balioa duten eremuak  

Kultur ondarea inguru fisikoaren osagai ez bada ere, horrekin lotuta aurkeztu ohi da 
berezkoa duen ahultasunagatik, hau da, balio naturala duten eremuak bezalaxe, kultur 
ondarea ere lurraldeko osagai “hauskorra” da, eta beraz, zaindu beharrekoa. 

LPPean ez da beharrezkotzat jo dagokion inbentarioan jasotako monumentuei 
erreparatzea. Egin beharko da, ordea, udalen garapenerako plangintzetan, maila 
horretako dekretu, agindu edo deklarazio-ebazpenen bitartez.     

Kontuan hartu dira, ordea, Monumentu-Multzoak, haietako ondasun higiezinek eta 
higikorrek kultur batasun bat osatzen dutelako, eta banaka hartuta baino espazio 
zabalago bat betetzen dutelako. Osotasun bat diren aldetik, haien elementuen elkartze 
hutsa baino gehiago dira. 

Euskadiko Kultur Ondarearen Inbentario Orokorrean jasota dauden monumentu-
multzoen babes-erregimena bat dator ondoko arauotako irizpideekin: 7/1990 Legea, 
Euskadiko Kultur Ondareari buruzkoa; Euskadiko Kultur Ondarearen Sektorekako 
Lurralde-Plana; izapidetze-espedienteak eta dagozkion inskripzio- edo deklarazio-
dekretuak, aginduak edo ebazpenak. 

Bilboko Metropoliari dagokionez, 2002ko abenduan jarraian zerrendatzen diren 
monumentu-multzoak daude inbentarioan jasota, kalifikatuta edo deklarazio-
izapideetan:  

• Bilboko Alde Historikoa: Estatu mailako Multzo Historiko-Artistiko deklaratu zen 
azaroaren 9ko 3290/1972 Dekretuan (1972ko azaroaren 28ko EAO), orduan 
indarrean zegoen 1933ko maiatzaren 13ko Legearen arabera (Nazioaren ondare 
historiko-artistikoa babesteko, kontserbatzeko eta handitzeko legea). Geroago, 
543/1995 Dekretuaren bitartez, Euskadiko Kultur Ondasunari buruzkoa den 
uztailaren 3ko 7/1990 Legearen babes erregimena eta beste ezaugarri batzuk 
aitortu zizkion, baita Monumentu-Multzo kategorian sartu ere, Kultur Ondasun 
Kalifikatu gisa (1996/01/16ko EHAA, 11. zk.). Ondoren, otsailaren 20ko 37/1996 
Dekretuaren bidez aldaketak egin ziren aurreko Dekretuaren zerrendak, horietan 
Monumentu-Multzoan aparteko garrantzia duten Ondasunak zehaztuz 
(1996/03/04ko EHAA, 45. zk.).  

• Portugaleteko Alde Historikoa: Monumentu-Multzo kategoria daukan Kultur 
Ondasuna da, otsailaren 6ko 29/1996 Dekretuaren arabera (1996/02/20ko EHAA, 
36. zk.). Lehenago, 1994ko irailaren 9ko Kultur sailburuaren Aginduaz 
(1994/10/11ko EHAO, 194. zk.), Portugaleteko Alde Historikoko Arkeologi gunea 
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Euskadiko Kultur Ondasunaren Inbentario Orokorrean sartu zen, eta Monumentu-
Multzoen kategoria eratxeki zitzaion. 

• Ugao-Miraballesko Alde Historikoko Arkeologi gunea: 1994ko irailaren 9ko 
Kultur sailburuaren Aginduaz, Euskadiko Kultur Ondasunaren Inbentario 
Orokorrean sartu zen, Monumentu-Multzo gisa (1994/10/11ko EHAA, 194. zk.).  

• Artxandako Hirumugarrieta Arkeologi gunea (Bilbo, Derio eta Zamudio):  
1994ko urriaren 13ko Kultur sailburuaren Aginduaz, Euskadiko Kultur Ondasunaren 
Inbentario Orokorrean sartu zen, Monumentu-Multzo gisa (1994/11/08ko EHAA, 
212. zk.).  

• Zorrotzako Lantegiak (Bilbo): 1999ko apirilaren 14ko Kultur sailburuaren 
Aginduz, Euskadiko Kultur Ondasunaren Inbentario Orokorrean sartu zen, 
Monumentu-Multzo gisa (1999/05/11ko EHAA, 87. zk.).  

• Malmasingo Iruneko Arkeologi gunea (Arrigorriaga): Hasiera eman zaio 
dagokion espedienteari, Kultur Ondasun Kalifikatu izendatzeko eta Monumentu-
Multzo gisa sailkatzeko (Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen Ebazpena, 
2000ko otsailaren 8koa; 2000/03/10eko EHAA, 49. zk.).  

• Larrabetzuko Alde Historikoa: Monumentu-Multzo kategoria duen Kultur 
Ondasuna, ekainaren 27ko 123/2000 Dekretuaz (2001/07/18ko EHAA, 137. zk.). 

• Getxoko Balio Bereziko Aldea: Monumentu-Multzo kategoria duen Kultur 
Ondasuna, maiatzaren 22ko 89/2001 Dekretuaz (2001/06/05eko EHAA, 106. zk.).  

• Plentziako Alde Historikoko Arkeologi gunea: Jasota dago, Monumentu-Multzo 
gisa, Euskadiko Kultur Ondasunaren Inbentario Orokorrean, 1994ko irailaren 9ko 
Kultur sailburuaren Aginduaz (1994/10/11ko EHAA, 194. zk.). 

• Santiago Bidea: Monumentu-Multzoen kategoria duen Kultur Ondasuna, 
urtarrilaren 25eko 14/2000 Dekretuaz (2000/02/11ko EHAA, 29. zk.).  

 
 

2.2.3 Inguru naturaleko Elementu Bereziak 

LPPk berariazko ikur batez adierazten du zein eremuk dituzten horrelako elementu 
bereziak, xeheago aztertu eta baloratu beharrekoak. Hala dagokionean, garapen-
plangintzaren bidez zehaztuko ditu delako eremu horren mugak, haren babes-
inguruarenak eta egokituko zaion behin betiko antolamendua. 
 
Bilbo Metropoliko LPPk ondoko hauek jasotzen ditu Inguru naturaleko Elementu 
Berezitzat: 
 

• Lore edota animaliengatik interesa duten guneak 
• Geologiagatik interesa duten guneak. 

 
Inguru Funtzionaleko ingurune naturalak urriak eta eraldatu samarrak izan arren, 
badaude haietan zenbait gune bertako animaliengatik interesa dutenak. Izan ere, 
espezieak ez dira gutxi, bai ordea horien balioa eta ale-ugaritasuna. 
 
Eremu horietan, hemengo fauna egokien iraun duten lekuetan bizi da, hau da, gizakiak 
gutxien eraldatu dituen horietan. Espezie babestu batzuk, haatik, toki askotan ageri 
dira, erraz molda daitezkeelako gizakiak nabarmen aldatutako tokietara. 
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Dena den, interes handieneko espezieak, hots, animali kopuru murritzenekoak, 
ingurumen balio handiko tokietan daude, esate baterako baso autoktonoetan, itsas 
zein lehorreko labarretan, ondo bilbatutako sasietan, era desberdinetako paisaiak 
(unadak, larreak, baratzak, heskaiak...) tartekaturik dituzten landa-inguruetan, 
urbazterrak ondo dituzten ibai kutsatu gabeetan, ondo eratutako ibar landaredietan, 
estuarioetan, paduretan eta duna sailetan.  
 
Gutxi izateagatik interesa duten loreak, aldiz, zoko bakartuetan eta –gehienetan- txiki-
txikietan, adibidez sakanetan. Horrexegatik, hain zuzen ere, espezie horiek babesgabe 
geratzen dira ingurua eraldatzen denean. 
 
Alde horretatik interesa duten eremuak aukeratzean kontuan hartu da zein espezie 
ageri diren Arriskuan dauden Itsas eta Lehorreko Animalien eta Loreen Bilduman 
eta, bilduman bertan ez ageri arren, Habitat Zuzentarauaren Eranskinetan 
jasotakoak ere. 
 
Garapen-plangintzak erabakiko du, bere tresnen bitartez, babes araubiderik ezarri 
behar den eta, hala dagokionean, nolakoak izango den inguru horietarako behin betiko 
antolamendua eta baldintzak, beti ere kasuan kasu aplikatu beharreko arauen arabera. 
 

Interes geologikoa duten guneak fenomeno geologiko adierazgarrienen aztarnak dira, 
hainbat ezaugarri direla medio: bakantasuna, ikusgarritasuna edo edertasuna. 

Egun arte, ez Eusko Jaurlaritzak ez Foru Aldundiak ez dute adierazpen zehatzik egin 
interes geologikoa duten eremu eta lekuei buruz. Dena den, eginak dituzte zenbait 
Geomorfologi Azterketa Analitiko, 1:25.000 eskalakoak. Azterketa horiek biltzen dituen 
EAEko Ingurumen-Kartografian azaltzen dira hainbat arrazoirengatik azpimarratzekoak 
diren formazio geologikoak eta geomorfologikoak.  

Aipatutako inbentarioan haien balioari buruzko eskala orokor bat eratu da, 1. Mailatik 
(oso balio gutxikoak) 5. Mailara bitartekoa (oso balio handia).  

Bilboko Metropoliko LPPk arau batean biltzen ditu oso balio handiko guneak (5. Maila), 
lehen adierazitako kartografian eta ondoren azaltzen den zerrendan jasoak.  

Haien babesa bermatzeko eta aldi berean ikerkuntzarako elementu didaktiko gisa ere 
erabil daitezen, udalen plangintza orokorrak eremuen kokapena eta zabalera zehatza 
erabakiko du. Ildo horretatik, eta Geomorfologi Azterketaren zerrendari jarraiki,  
gomendagarria da udal plangintza orokorrek azter dezaten gauza bera egin behar ote 
den 4. Mailakoekin (interes handiko guneak).  
 

 
OSO BALIO GEOLOGIKO HANDIA DUTEN GUNEAK 

BGG Izena Udalerria 

0001 Dunak Gorliz 

0006 Itsas labarreko ebakia  Gorliz 

0010 Diskordantzia Lemoiz 
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0011 Armintzako ebakia Lemoiz 

0013 Slumpak Lemoiz 

0049 Kalkareniten ustiapena  Zierbena 

0052 Slumpak  Zierbena 

0053 Zierbenako zubia Zierbena 

0059 La Castako Itsaslabarreko ebakia  Getxo 

0061 Oraingo hondartza  Getxo 

0073 Maastrichtiensea Sopelana 

0078 Pillowsak Sopelana 

0079 Tolesturak  Barrika 

0080 Zizaila horizontalak  Barrika 

0081 Tolesdurak  Barrika 

0269 Mineralizazioa betetan  Abanto-Zierbena 

0277 Ebakia  Abanto-Zierbena 

0281 Mineralizazioa geruzetan  Ortuella 

0283 Kareharri silizifikatuak eta mineralizazioa  Ortuella 

0286 Kareharri silizifikatuen mineralizazioa geruzetan  Trapagaran 

0388 Zamaiako seriea  Alonsotegi 

1170 Mineralizazioa geruzetan  Trapagaran 

 
 
Garapen-plangintzak erabakiko du, bere tresnen bitartez, babes araubiderik ezarri 
behar den eta, hala dagokionean, nolakoak izango den inguru horietarako behin betiko 
antolamendua eta baldintzak, beti ere kasuan kasu aplikatu beharreko arauen arabera. 
 

2.2.4 Herri Onurako Mendiak eta Mendi Babesgarriak 

 
Ekainaren 2ko 3/1994 Foru Arauak, Bizkaiko Lurralde Historikoko Mendiei buruzkoa 
eta Inguru Natural Babestuak Administratzekoak, araubide juridiko bat ezartzen du 
Bizkaiko Lurralde Historikoko mendi eta baso aldeetarako. 
 
LPPk arautzen dituen erabilerek eta jarduerek aintzat hartzen dute goiko Foru 
Arauaren araubide berezia, Herri Onurakotzat izendatutako mendiei eta mendi 
babesgarriei aplikatzekoa, eta era berean, ez dute hausten Nekazaritza Sailak mendi 
horiek okupatzea eta erabiltzea baimentzeko daukan eskumena. 
 
XX. informazio-planoan jasota daude mendi publikoen mugak. Mendi horiek Foru 
Arauaren xedapenen eraginpean geratzen dira. 
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3 LURZORUEN ANTOLAMENDURAKO IRIZPIDEAK ETA EKIMENAK  
 
3.1 LURZORU ERABILGARRIAK  
Esan bezala, EAEn Bilboko Metropolia da presio handiena jasan duen hirigintzaren 
aldetik. Euskadiko industrializazioa hasi zenetik, berarekin benetako kolonizazio 
etengabea hemengo lurzoruetan, eta gaur egun Metropoliko 900.000 biztanlek espazio 
berea dute bizileku, lanleku eta erabiltzeko leku. Ondorioz, lurzoru erabilgarria, berez 
baliabide urria baita, gutxitzen joan da.  

Erabilitako garapen ereduek ez dituzte beti kontuan izan muga horiek, eta 
jasangarritasun irizpideari heldu beharrean, xahutu egin dituzte lurzoruak modu 
merkean, maiz eraiki izan diren asentamenduak ez direlako komenigarrienak izan 
gurean txertatzeko. Bestalde, hemengo Esparru Funtzionala menditsua da, eta 
inguruetako mendien garaiera handia ez bada ere, hegalak malda handikoak dira. 
Hortik ere, bada, gainditze zaileko mugak lurraldea baliatzeko orduan. 

Bilboko udalerriak, metropoliko burua eta EAEko izatezko hiriburua den aldetik, 
350.000 biztanlerentzako etxebizitzak hartu behar izan ditu bere baitan, eta horrekin 
batera, bestelako jarduerak, zerbitzuak eta ekipamenduak, udalerriko bertako beharrei 
ez ezik, inguruetako eta lurraldeaz haratagokoei ere aurre egiteko moduan. Azkenean, 
udalerriko lurzoru lau guztiak erabili dira, eta sarritan “Botxoren” inguruko mendi 
hegaletara zabaldu da hiria, hirigintza aldetik erabat desegokia izan arren. 

Industrializazioaren hasieratik, Ezkerraldea izan zen jarduera ekonomikoak 
okupatutako lehenbiziko aldea. Horko udalerrietan, industria handiek ibaien inguruko 
ibarrak bete zituzten, eta etxebizitzak, besterik ezean, inguruko mendi-hegaletara 
zabaldu ziren. 

Geroago okupatu bazuten ere, Behe Nerbioiko eskualdean kolonizazio eredu bertsua 
gertatu zen: industriak behealdeko inguru lauetan eta etxebizitzak, aldiz, leku garaietan 
eta mendi hegaletan gora. 

Joan den mendetik hona, etxebizitzetarako eta bestelako jardueretarako lurzoruen 
beharrak ordura arte presio horretatik libreago zeuden aldeak, Txorierri eta 
Eskuinaldea, hain zuzen. 

Txorierrin, lurzoruen erreserba handia bihurturik, industriak errepide nazionalean zehar 
eraiki ziren, bertako hiriguneen bitartean. Eskuinaldea izango zen orduko egoitza-alde 
nagusia, eta lo-hiri bilakatu zen. Oraindik ere, bi eskualde horiek dira Metropolian 
lurzoru gehien erabilgarri dituztenak.  
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Lurraldea erabiltzeko proposamenak zehazteko, eta helburua edozein delarik ere 
(etxebizitza, jarduera ekonomikoak, ekipamenduak edo azpiegitura handiak), LPPk 
beharrezkotzat jotzen du haientzako kokalekuak aurretiaz aztertzea, proposamen 
bakoitzarentzat egokien diren baldintzak kontuan hartuz.  

Garapen jasangarriarekin bat etorriz, LPP honek bereizketa egin nahi du bete gabeko 
lurzoruen artean; horren arabera, hainbat lurzoru okupatu gabe geratuko lirateke, 
asentamendu-proposamenetatik kanpo, alegia. Honako irizpide hauek erabiliko dira: 

• Plangintzaren arabera, etxebizitzetarako, ekonomi jardueretarako edo sistema 
orokorretarako kalifikatu diren lurzoruak.  

• %15etik gorako malda duten lurzoruak. Salbuespen gisa, haietako tarte txikiak 
erabil litezke unitate morfologiko bat osatu beharko balitz malda leunagoa duten 
beste lurzoru batzuekin.  

• Urperatze arriskua duten eremuetako lurzoruak. Horrelako eremuak zehaztuta 
daude EAEko Ibai eta Erreketako Bazterrei buruzko SLPn. 

• Babestutako Inguru Naturaletako lurzoruak (Gorbeia aldea).  
• Ingurumen Balio Handiko edozein kategoriatan jaso diren lurzoruak (Bilboko 

Metropoliaren Sektorekako Lurralde Plan honek zehazten du, 2. atalean, zein 
diren kategoria horiek). 

• Aireportuaren kutsadura akustikoa jasaten duen eremua. Horrelakotzat jotzen 
dira zarata maila 60 dB-tik gorakoa izan litekeen tokiak, eta horietan ezin 
izango da egoitza-asentamendu gehiagorik eraiki.   

Esparru Funtzionalak 50.800 bat hektarea ditu luze-zabalera. Azaldutako irizpideen 
arabera, baina, haietatik 5.400 baino gehixeago daude bakarrik erabilgarri, eta gainera, 
hektarea asko elkarri lotu gabeko puskak dira, hirigintza-garapenerako nekez 
baliagarriak, beraz. Lurzoruen erreserba zabalenak Eskuinaldean eta Txorierrin daude. 

Herririk herri azterketa bat eginez gero, bistan dago haietako zenbaitek okupatuta 
dituztela lurzoru guztiak. Hortaz, bi aukera dituzte: batetik, zaharkituta geratu diren 
eremuak lehengoratu edo eraberritu eta, batez ere, burutzapenik egin ez den lurzoru 
urbanizagarrien edo urbanizagaien parametroak birmoldatzea, are finkatu gabeko hiri-
lurzoruenak aldatzea ere. erabili gabe dituzten lurzoruak urbanizagarri agertzeko. 
Halakoxea da egoera Getxon, Bilbon, Barakaldon, Portugaleten eta Sestaon. 
Lezaman, Erandion, Larrabetzun edo Zamudion, berriz, lurzoru egokiak ugari dira 
oraindik. 

Baina Txorierriko udalerri gehienetan eta Leioan nabarmena da aireportuak eragindako 
kutsadura akustikoa (hegazkinek aireratzean eta lurreratzean ateratzen duten zarata 
60 dB-tik gorakoa den kasuak). Esan beharra dago LPP honek berez egokitu zuela 
Plan Zuzentzailean jasotzen den soinu-lorratza. Ondorioz, inguru horiek ez dira egoki 
ikusten egoitza-guneak eraikitzeko, ezta hezkuntza edo osasun alorrekoak kokatzeko 
ere, baina onargarria da, ordea, bertan industri eta zerbitzu jarduera berriak ezartzea. 
Beraz, soinu-lorratzak galarazi baino baldintzatu egingo luke lurzoruak erabiltzea. 

Bestalde, SLPn proposatzen diren zenbait egoitza-, hezkuntza- edo osasun-garapen 
urbanistiko bakarrik kokatu ahalko dira orain aurreikusten den 60 dB-etatik eta Plan 
Zuzentzaileak aurreikusiko duen mugara bitartean baldin eta, arauek jasotzen duten 
prozedurari helduz,  benetan murrizten bada hegazkinek sortzen duten zarata-lorratza. 
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Era berean, lurzoruak aukeratzerakoan, hirigunearekin lotura dutenak hobetsi dira, 
ahal dela, egon dagoen hiriarekin loturarik ez duten urbanizazio sakabanatuak 
saihestuz.  

Ulertzekoa denez, garraiobide publikoaren hurbiltasuna eta orientazioa ere 
aukeratzeko irizpide garrantzitsuak dira.  

 

3.2 OREKA ESPAZIALA ETA SEKTORIALAREN BILA  

Egoitza-eraikin edo ekonomi jardueretarako lurzoruak proposatzean, aukeratu ez ezik, 
LPPk lurraldearen baitako oreka sendoagoa ere bilatzen du, lurzoruen egoki kokatuz.  

Ezkerraldeak, esate baterako, Metropoliko biztanleen %30 ditu bere hirigune 
zabaletan, baina azken hamarkadan beherakada nabarmena izan du, bai kopuru 
erlatiboan bai absolutuan ere. Hemendik 16 urte bitarterako kalkuluen arabera, hain 
zuzen ere, azken urteotako joerak eutsi egingo dio, beraz, ordurako langabezi tasa 
apalxeagoa izango den arren, bilakaera horretan esku hartu ezean jarduera 
ekonomikoak ahul jarraituko du nolabait, eta biztanle-kopuruak ere ez du goraka 
egingo. Hiriguneen arteko mugikortasunari erreparatuta, Ezkerraldea Metropolitik 
datozen mugimenduen hartzaile agertzen den arren, gehien bat igorlea da, eta halaxe 
egiaztatzen da inguruko errepideetako ibilgailuen emana aztertzen bada, batez ere 
goizeko lehen orduetan eta iluntzekoetan.  

Bilbok inguruetako biztanle gehienak biltzen ditu, nahiz eta azken hamarkadan jaitsiera 
handia izan duen alde horretatik. Lanpostu kopuruak ere igoera makala izan du 1991az 
geroztik, baina hala eta guztiz ere hiriburua Metropoliko enplegu-iturri nagusia da 
oraindik orain, eta biztanle egoiliarren kopuruarekin alderatuz gero, jarduera 
ekonomikoak zertxobait egin du gora. Hurrengo 16 urteetara bitarteko kalkuluen 
arabera, ordea, ekonomiaren superabit hori apalxeagoa izango da, nahiz eta 
biztanleen kopuru absolutuak zertxobait behera egingo duen. Bestalde, Metropoliko 
hiriburua izanik, ez dirudi joera hori erraz aldatuko denik. 

Txorierri biztanleria txikieneko eskualdea izanik, bertan igo da gehien enplegu tasa, 
alde handiz igo ere. Hori dela-eta, biztanle kopuruaren eta enplegu tasaren arteko 
desoreka nabarmenagoa da, eta hurrengo 16 urteetarako kalkuluek adierazten 
dutenez, bien tasen arteko alde hori areagotu egingo da. Izan ere, langile gehienak 
eskualdetik kanpokoak dira, eta goizero beren bizilekuetatik etortzen dira lanera.  

Behe Nerbioiko aldean defizit txiki bat antzematen da jardun ekonomikoari dagokionez, 
eta ez omen da datozen 16 urteetan aldatuko. 

Eskuinaldean jardun ekonomikoak gora egin du nabarmen azken hamarkadan, eta are 
biziagoa da berarekin batera izan den biztanleriaren gorakada. Hortaz, biztanleen 
aldeko desoreka areagotu da, eta kalkuluei jaramonik egitera, halaxe jarraituko bide du 
datozen 16 urteetan. Eskualde honetako egoitza-guneetatik, bada, Metropoliko beste 
eskualdetarako joan-etorriak sortzen dira. 

Agerian geratu denez, gaur egungo eredua desorekatuta dago, joan-etorri asko eta 
asko eragiten baititu, eta handiak dira horrek ekonomiari eta ingurumenari dakarzkien 
gain-kostuak ere. 
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Eredua orekatzeko, LPPk jarduera ekonomikoa areagotu behar du ahal den neurrian, 
eta batez ere Eskuinaldeko ekonomi egitura sendoago hornitu. 

Ekonomiaren eta ingurumenaren jasangarritasunerako eredu egokienaren arabera, 
bizilekuak eta lanlekuak albait ondoen behar dute elkarrengandik, bien bitarteko joan-
etorriak ahalik eta gutxienak izateaz gain, eraginkortasuna, astia eta bizi kalitatea ere 
hobeak izan daitezen.  

Dena den, nekez lortuko da eredu hori, lantokirako tartea ez delako faktore bakarra 
norberaren etxebizitza aukeratzerakoan. Gainera, gurean nagusi den gizarte ereduan 
bikoteko bi kideek lan egin ohi dute etxetik kanpo, eta haietako batentzat ondoan 
dagoena besteak urrun dauka. 

Lortu behar da, beraz, joan-etorriak bideratzea, eta horretarako ekonomi gune berriek 
eskura izan beharko lituzkete trenbideak edota tranbiak, berauek zerbitzuan egon edo 
oraindik egitasmo hutsa izan, herritarrek ahalik eta gutxien erabil ditzaten beren 
autoak. 

Kontuan izanik, bada, Txorierrin lurzoru ugari daudela oraindik, honako hauek 
proposatzen dira: 

1) Bilbora arte daukan trenbide sarea hobetzea. 

2) Behe Nerbioiko biztanle-gune handietara luzatu den trenbide adarrarekin 
lotzea. 

3) Ezkerralderaino doan eta metroarekin lotura duen trenbide ardatz bat sortzea. 

Neurri horiekin Txorierrik duen trenbide publikoen falta zuzendu nahi da. 

LPPren helburua da, beraz, lanera doazenek behar bezalako garraiobide publikoak 
erabilgarri edukitzea, eta halaber, ekonomi jardunera bati ekitekotan dabilenak ohiko 
lekuetan ez ezik hiriguneetan ere kokatu ahal dezan bere jarduera hori.  

 

3.3 ESKU HARTZEKO ERAK  

LPP honek aukera desberdinak aurkezten ditu etxebizitzari eta ekonomi jarduerei 
buruz darabiltzan proposamenak gauzatzeko: lehengo eremuen birgaitzea, berritzea,  
eraikinen ondareaz baliatzea, birdentsifikatzea garapen berriak eratzea. Horietaz gain 
planteatzen den beste bideak, ordea, ez du lotura zuzenik etxebizitzekin edo ekonomi 
jarduerekin. Izan ere, zerikusia du ingurune fisikoari eta sare berdeari lotuta dauden 
beste ekimen hauekin: metropoli-parkeak sortzea proposamena, eta paisaiagatik 
interesa duten landa-guneak aintzat hartzea.  

• Berregokitzea: esku hartzeko bide hau ekonomi jardueretara zuzenduta dago. 

• Berritzea: berrerabiltzeko moduan utzi nahi dira hirietan zaharturik geratu diren 
guneak, bereziki ekonomi jardueretarako toki izan zirenak. 

• Eraikinen ondareaz baliatzea: egoitza alorrean esku hartzeko era bat.  
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• Birdentsifikatzea eta garapen-eremu berriak: ekonomi jardueretarako nahiz 
egoitza alorrean esku hartzeko tresnak. 

Jarraian esku hartzeko bide horiek aztertzen dira, banan-banan.   

3.3.1 Birgaitzea 

Eredu honekin oraingo industri paisaien egoera eta irudia hobetu nahi dira EAEko 
industrializazioaren oldarrak sortu zituen hiriguneetan, sustatu nahi den lurralde 
antolamenduak bere baitan hartuko baditu beharrezkoa delako, orduko erabilera zela 
eta, lurzoru horiek birgaitzea. 

Eskuartze modu hau erabiliko den lekuak azalduta daude LPPren irudietan, eta gaur 
egun duten irudia ondoko helburu hauek lortzeko egokituko da:  

• Okupatutako eta finkatutako lurzoruak hobetzea 

• Zaharkitutako industri guneak birmoldatzea 

• Hutsik geratu arren oraindik industrialak diren lurzoruak ekoizpen mota 
berrietarako garatzea. Eredu berri horietan lehentasuna izango dute inguru 
atseginak eta eraikitako guneen erakargarritasunak, eta alderdi kuantitatiboaren 
aldean ezaugarri kualitatiboek izango dute garrantzia. 

Goiko horrek ez du eragozten, ordea, LPPn berariaz horrelako ekimenik eratxekita ez 
daukaten udalerriek helburu berberekin jardutea beren iritziz berregokitu behar diren 
guneetan. Horrelakoetan, eskuartze eredu hau gomendatzen da Ekonomi Jarduerei 
buruzko SLPk “lehentasunekotzat” jotzen dituen udalerrietarako. 

 

3.3.2 Berritzea 

Eredu honen helburu diren eremuak hiri aldean daude, batez ere Itsasadarraren 
albotako toki zehatzetan, eta haietan industri kategoriako hiri-lurzoru gehienak gaur 
egun baliatu gabe daude, lehengo industrien instalazioak zaharkiturik geratu direlako 
edo gaur egun bertako jarduera motak edo tipologiak ez datozelako bat betetzen duten 
lurzoruaren garrantziarekin. Beharrezkoa da, beraz, lurzoru horiek birgaitzea, eta 
zenbaitetan, haien kalifikazioa aldatzea ere, erabilera mistoen kokaleku bihurtu 
daitezen. 

Plan honetako lurralde-ereduak berebiziko garrantzia ematen die eskuartze modu 
honetan proposatzen diren ekimenei (Itsasadarraren Berrikuntza Urbanorako Guneak), 
eta horretarako, guztiz desberdinak diren bi gune mota bereizten dira: 

- Multzo honetako gehienak (Olabeaga-Basurto, Zorrotzaurre eta Galindo) gaur egun, 
egoitzarako gunetzat kalifikatuta daude. 

- Beste multzokoetan (Zorrotza eta Lutxana-Burtzeñako punta) industria da erabilera 
nagusia, aldiz, industriala da. 

Planak leku horri ematen dion garrantziagatik, bertako industri aurriek betetzen 
dituzten orain betetzen dituzten lurzoruak erabilera mistoetarako utzi beharko lirateke, 
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kalitate handiko jardueretarako, metropoliko ekipamenduetarako eta etxebizitzetarako, 
alegia. Izan ere, honelako eraldaketa prozesuetan garrantzi berbera eman behar zaio 
era desberdinetako erabilerak kokatzeari eta instalazio zein gune berrien irudiari eta 
estetikari. Horrekin lotuta, gogotik bultzatu behar dira berdeguneak, espazio libreak, 
oinezkoentzako tarteak, bidegorriak eta garraiobide publikoak. 

Dena den, bertan kokatuta dagoen ekonomi jardueren batek Itsasadarrerako irispidea 
behar badu aurrera egiteko, hori ez da desagerraraziko indarreko Plangintza Orokorrak 
jasotzen dituen ekoizpen erabileretatik. 

LPPren asmoa ez da, hain zuzen ere, etxebizitzekin bateragarriak diren ekonomi eta 
ekoizpen jarduerak ezabatzea, eta ildo horretatik, hala behar denean dagozkion neurri 
zuzentzaileak hartuko dira. 

Bestalde, instalazio handirik behar ez dutelako, trafiko gutxi eragiten dutelako edo 
antzeko arrazoiengatik etxebizitzekin bateragarriak diren jarduerek Itsasadarraren 
Berrikuntza Urbanorako Guneetan kokatzeko aukera izango dute. Ez da gauza bera 
gertatuko, aitzitik, etxebizitzekin bateragarriak ez izateaz gain kokagune berezirik 
behar ez duten jarduerekin.   

Industri aurriak edo abandonatutako instalazioak kultur baliodunak izateagatik 
katalogatuak edo babesteko modukotzat jotzen badira edo iraganaren ikur gisa gorde 
nahi badira, lehenbailehen zaharberrituko dira, eta albait ondoen txertatuko dira beren 
inguruan programatutako egitasmoekin. albait ondoen txertatzeko asmoz. Horrela 
jokatuko da, bereziki, Industriaren Arkeologi Ondare izendatzen direnekin. Eredugarria 
da, alde horretatik, Barakaldoko AHVren Ilgner pabilioia, zaharberritua eta duela gutxi 
sortutako CEDEMIrekin bateratua. 

3.3.3 Eraikinen Ondareaz Baliatzea 

Esku hartzeko era honek, indarrean dauden arauekin bat etorriz, eragina izan behar du 
lehendik dauden eraikinen gainean, berauek ere benetako etxebizitza-eskaintzaren zati 
bilaka daitezen eta hala neurtu ahal izan dadin. 

Hala, bada, lehentasunezkoa eta premiazkoa da, beste eskuartze ereduen aurrean, 
dauden erakinetatik ahal denik eta atarramentu handiena ateratzea, batetik 
nekazaritzarako erabil litezkeen lurzoruak ez kontsumitzeko eta, bestetik, etxebizitzen 
merkatuko eskaintza handiarazteko, etxe moduan balia litezkeen eraikinak ere 
aprobetxatuz, hain zuzen ere.  

Hiru dira bide nagusiak eraikitakoa albait ondoen baliatzeko: 

- Hutsik dauden etxebizitzetan esku hartzea. 

- Zaharberritzeak bultzatzea. 

- Etxebizitza motak gaur egungo eskarietara eta beharretara moldatzea, noski, beti ere 
lurzoru ez-urbanizagarrietako eraikinak kontuan hartu gabe. 
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Zaila da, zalantzarik gabe, azaldutako ekimen horiek guztiak gauzatzea. Bestalde, 
neurri gehienak udal administrazioaren jardute-eremukoak dira, hortaz, udalek 
hausnarketa egin beharko lukete, eskuartze eredu honi nola ekin argitze aldera. 

Beste horrenbeste esan daiteke etxebizitza motak gaurkora moldatzeari dagokionez, 
zehazki eraikinetako etxabeak etxebizitza gisa egokitzea dela eta, horrelako erabilerak 
udal administraziotik bertatik arautu daitezkeelako. Esan beharra dago, haatik, 
proposamen honi heltzean Ekonomi Jarduerak ere kontuan eduki behar direla, 
merkataritzarekin zerikusia duten jarduerez gain hirugarren sektoreko eta industri 
alorreko gainontzeko guztiak ere ahalbideratzeko, baldin eta bateragarriak badira 
etxebizitzekin.    

  

3.3.4 Birdentsifikatzea 

Neurri honen bitartez aldarazi nahi dira etxebizitzetarako nahiz ekonomi jardueretarako 
urbanizagarriak edo urbanizagaiak diren lurzoruen inguruko parametroak, baldin eta 
udalaren plangintza orokorrak hektarea bakoitzeko aurreikusten duen etxebizitza-
dentsitatea edo erabilera intentsitatea baxuegiak badira, eta horren ondorioz ezin 
bazaio behar bezala erantzun asentamendu-eskaerari.  

Indarreko plangintzak jasotzen dituen beste lurzoruei dagokienez, hau da, hiri-
lurzoruen kasuan, LPPk ez du era zuzenean esku hartzen parametroetan, Planak 
darabiltzan planteamenduak orokorregiak gertatzen direlako birdentsifikatze 
proposamenek behar duten zehaztasunarekin konparaturik, eta izan ere, askotan hiri-
kirurgiaz ari garela esan liteke. Hala ere, uste dugu udalek horrelako ekimenak eta 
irizpide berberekin bultzatu beharko lituzketela hiri-lurzoruetan ere, hori bakarrik egin 
daiteke-eta udalen administrazio eta kudeaketa mailatik. 

3.3.4.1 Egoitza-aldeak birdentsifikatzea  

Horrelako gehienetan, nahiz eta lurzorua tren, metro edo beste garraiobide publikoen 
geltokietatik hurbil egon, udal plangintzak oso dentsitate apalak izan ditu kontuan 
(batzuetan 5-10 etxebizitza hektareako). Ondorioz, metroak eta antzeko azpiegitura 
publikoek gizartearentzat ekar dezaketen onura motz geratzen da, eta bultzatzen den 
egoitza mota norberaren autoaren mesederakoa da.  

Beste batzuetan, ekimenak lurzoru erabilgarri gutxi duten lekuei zuzenduta dago. 
Horrelakoetan LPPk ez deritzo egoki espazioa dentsitate txikiko eraikinetarako 
erabiltzeari, eta dauden lurzoruak modu onuragarriagoan aprobetxatzearen alde 
agertzen da.  

Esku-hartzearen helburu diren plangintza-eremuetan, eta gizartearen beharrei 
erantzun nahian, LPPk espazioa trinkotzea bultzatzen du, horiei dentsitate handiagoak 
egokituz. Birdentsifikazioa gauzatzeko, goi, tarteko eta behe dentsitatea erabiltzen dira 
irizpide gisa. Behe dentsitatetzat hartzen da hektareako 15-30 etxebizitza bitartean 
dituzten garapenak; tartekoan 30-50 etxebizitza bitartean dago hektareako, eta goi 
dentsitatean 50 etxebizitzatik gora dago hektareako. Ez deritzo egoki 75 etxebizitzatik 
gorako dentsitatea, eta hain zuzen ere, horixe da Lurzoruari buruzko Legeak ezarritako 
muga, beraz, Legea nola aldatu hala aldatuko da dentsitate hori.  
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Bestalde, neurri batean, birdentsifikatze-egitasmo askotan hirugarren sektoreko 
jarduerak (merkataritza alorrekoak, bulegoak...) erakartzeko ahaleginak egiten dira, 
LPPk dibertsifikaziorako duen asmo orokorraren ildo beretik, hain justu. 

Hizpide dakargu berariazko neurri bat Derioko udalerriarentzat, Aireportuarekiko aire 
zortasunek zenbait mugapen eragiten dizkiote eta. Hortaz, udalak zehaztuko du zein 
irizpideren arabera birdentsifikatu Tabernabarri, Rementariñe, Añdekone Goikoa eta 
Ganbe Goikoa sektoreak, hala onartu baitzen Arau Subsidioarioak Berrikustean. 

Ohartaraziko dugu, azkenik, LPPk landa-auzune batzuk birdentsifikatzea proposatzen 
duela, garapen urbanistikoak menpe har bailitzake. Ekimen hau zaila da burutzen, 
eskala txikiko ekintzen beharra duelako eta auzune horiek aspaldi finkatuak direlako, 
eta horregatik, hain zuzen ere, LPPk gutxieneko birdentsifikatzea planteatzen du,  
dentsitate txikikoa, alegia. Udal plangintzak, bada, dentsitate horiek aztertu beharko 
ditu, eta egoki irizten badio, dentsitate maila altuagoak ezarriko. 

3.3.4.2 Industri aldeak birdentsifikatzea 

Aurrekoan bezala, kasu honetan ere plangintzak oso erabilera-intentsitate baxuak 
aurreikusten ditu, Esparru Funtzionalean lurzoru gutxi daudelako erabilgarri. 

Industri eta egoitza erabileren arteko oreka lortu nahi da azken horiek nagusi diren 
guneetan, horren bitartez mugikortasuna murritzarazteko. 

Eskuartze modu honek ukitzen dituen plangintza-sektoreetarako LPPk trinkotzea 
planteatzen du, inguruarekin bat datozen eta egoitza-dentsitateen antzerakoak diren 
erabilera-intentsitate altuagoak proposatuz, horrela jokatzea onuragarria bailitzateke 
gizartearentzat. 

   

3.3.5 Garapen-eremu berriak 

Kasu honetan egoitza edo ekonomi jardueretarako lurzoru berriak azalerarazi nahi dira 
berez urbanizaezinak diren lurzoruetan. Horietara bideratzen dira, hain zuzen, datozen 
urteetako hazkuntzak. Hala ere, eremu malguak izango dira, hau da, ez dago zertan 
horiek nahitaez okupaturik, ez osorik ezta hein batean ere. Hori dela eta, agiri 
grafikoetan irudikatzen diren zedarritzeak gehienezkoak dira. 

Garapen berri hauek eta beste eskuartze moduek egoitzarako nahiz ekonomi 
jardueretarako egiten den kokaleku eskariari erantzun nahi diote, garapenak beste 
eremu batzuen luzapen gisa antolaturik, eremu horiek lehendik finkatuta egon edo LPP 
idaztean indarrean dauden udal plangintzetan garatu beharrekotzat agertu.   

Oro har, garapen berriei berezkoa izango duten erabilera zehazten zaie, baita haietan 
egokiena den dentsitate edo erabilera-intentsitatea ere. Eremu horiek gehiegi zabaldu 
ez daitezen, LPPk erabilera mistoa eta 30 etxebizitzatik gorako dentsitatea planteatzen 
ditu hektareako. Eremu mistoetan beharrezkoa da egoitzarako edota ekonomi 
jardueretarako guneak zehatz bereiztea, eta hala jasotzea Plangintza Orokorrean.  

Birdentsifikatzeko eremuetan bezala, garapen berrietan ere bereiziko dira goi, tarteko 
eta behe dentsitateak. Behe dentsitateak 15 eta 30 etxebizitza bitartean aurreikusten 
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ditu hektareako; tartekoak 30etik 50era bitartean, eta goi dentsitateak 50 etxebizitzatik 
gora hektareako. Ez da egoki ikusten 75etik gorako dentsitatea, eta hain zuzen ere, 
horixe da Lurzoruari buruzko Legeak ezarritako muga, beraz, Legea nola aldatu hala 
aldatuko da dentsitate hori. 

Garapen eremu berriek 30 etxebizitzatik gorako dentsitatea dutenean hektareako, 
eremuaren %15 erreserbaturik geratuko da zenbait hornikuntza motatarako: laguntza 
erabilerak, erabilera soziokulturalak, bulegoak, txikizkako merkataritza, etab. Halaber, 
haztapen erlatiboko koefizienteak ezarriko dira, irabazi txikienak izaten dituzten 
hornikuntzak errazago kokatu daitezen bertan. 

Garapen Berrietarako dentsitatea Udalaren Plangintza Orokorrak adierazten dituen 
sektoreei zuzenduta dago, baina ez Sistema Orokorrak hartzekoak diren guneetarako. 
Alde horretatik, LPPk Garapen Berrietarako zehazten dituen eremuek Sistema 
Orokorrak hartzeko adina izan beharko dute. Garapen Berriak lurraldearen harrera-
gaitasunera moldatu behar direla-eta Lurralde Plan Partzialak hainbat daturi erreparatu 
die, hala ezaugarri fisikoei nola jabari publikoa babesteko mugapenei edo zortasunei, 
lurzoruaren orografiari edo sektorekako plangintzak jasotzen dituen arrisku naturalei. 

Eremu horietan, bada, udalaren garapen-plangintzak jaramon egingo die irizpide horiei, 
eta horren arabera xeheago doitu eta zehaztuko ditu Lurralde Ereduaren planoek 
zedarrituta dauzkaten azalerak.   

Udalen garapen-plangintzek Lurralde Plan Partzialak lehentasunezko garapen-eremuei 
egokitutako mugak berregokituko dituzte, baldin eta muga horiek arrazoi hauetakoren 
batek behartuta ezarri badira: 

• Lehendik dauden eraikin lerrokadak. 
• Inguruko topografia. 
• Zuhaitzak edo interesa duen beste elementuren bat egotea. 
• Errepide berriak.  

 
Berregokitze horrek handitu edo murriztu ahalko ditu Lurralde Plan Partzial honetan 
ageri diren inguru-mugak, baldin eta aldaketa hori doi heltzen bazaio eta bat badator 
Plan honen irizpide orokorrekin. 

Udal plangintzak behar den neurrian garatu ahalko ditu garapen berriei eratxekitako 
azalerak, baina eragiketa horretan ez da beharrezkoa izango mugartea osorik 
erabiltzea. Horrelakoetan, plangintzak zentzuz sailkatu ditu erabiliko ez diren guneak, 
inguru fisikoak ezartzen dizkion baldintzak aintzat harturik, alegia.       

Salbuespen gisa, lehentasunezko eremu berrietatik kanpo dauden elementu urbanoak 
onar litezke. Horrelakoetan udalaren proposamenak zehatz-mehatz arrazoituko ditu 
proiektuak dakarren gizarte-onurak eta LPPren lurralde ereduarekin duen lotura. Horri 
azterketa-txosten bat erantsiko dio, proiektuak lurraldean izan dezakeen eragina 
azaltzeko. 

Soilik kasu horretan aldatu ahalko ditu udal plangintza orokorrak inguru baten mugak, 
Plan honetan aurreikusten ez diren etxebizitzak eta ekonomi jarduerak ezartzeko 
asmoz. Hala eta guztiz ere, aukera hori bakarrik gauzatu ahalko da aurreikusten den 
hazkundeak lotura zuzena eta tarterik gabea badu lehendik dauden biztanle-guneekin. 
Arrazoituko da, halaber,  zergatik den proiektua beharrezkoa eta egokia. 
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Bestalde, proposatzen diren egoitza-lurzoru berriek ezin izango dute LPPn ezarritako 
egoitza kopurua gainditu, ezta dagokion azalera handitu ere. 

Aireportuak dezente baldintzatzen ditu bere inguruan eta eraginpeko aldean litezkeen 
garapen berriak: 

- LPP oharturik dago orain aurreikusten den 60 dB-ko mailatik Plan 
Zuzentzailean aurreikusiko den mailara arteko tartean aireportuarekiko 
zortasunek baldintzatu egiten dituztela garapen berriak, bai 
egoitzarakoak, baita hezkuntza nahiz osasun hornikuntzak ematekoak 
ere. Horrenbestez, garapen horiek izan daitezen, nahitaezkoa da 
hegazkinek ateratzen duten zarata maila edo lorratzak behera egin 
dezan, eta horretarako dauden arauek hala egiazta dezaten. 

- Bestalde, eta Txorierriko zenbait garapen berriri dagokienez, horien 
dentsitateak ere bat etorri beharko du aire-zortasunen ondorioz 
gehienezkotzat jotzen diren altuerekin.     

 

3.3.6 Inguru fisikoan esku hartzea 

Orain arte azaldutako ereduek etxebizitza eta jarduera ekonomikoa izan dituzte 
helburu. Hala ere, inguru fisikoan ere esku hartzen da, haren balioa areagotzeko eta 
erabilerak eta gozamena egoki arautzeko. 

LPP honek, interes naturaleko inguruak babesteaz gain, erabilera eta gozamen 
komunerako baliagarri diren inguruak eta guneak zehaztu nahi ditu. 

Erabilera eta gozamena maila desberdinekoak izan daitezkeela-eta hiru eskuartze 
modu bereizi dira:    

• Hirigune barneko espazio libreak: inguru fisikoa erabiltzeko modu intentsiboena 
da. Ingurumen-erreserbak dira, bereziki hirigunean txertatuak. Udal mailakoak 
direnez, udal plangintza orokorrari dagokio inguru horiek zedarritzea.  

• Parke metropolitanoak: haietan inguruaren erabilera neurtuagoa da. Udalerriz 
gaindiko atseden-guneak dira batez ere. 

• Paisaiagatik interesa duten landa-guneak: batez ere erabilera estentsibokoak 
izan arren, haietan oreka lortu nahi da biodibertsitatearen eta lurra ustiatzeko 
era tradizionalen artean, bien onerako. Dena den, ingurumen-ekipamenduak 
ere koka daitezke, kasu jakinetan eta, ahal delarik, natura-ibilbideetatik gertu. 

LPPk eskumena du azken bi aukerak zehazteko. Haien garrantziagatik eta Metropoliko 
ekipamenduekin duten loturagatik 7. atalean aztertuko dira, Sare Berde izen 
orokorrarekin. 
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4 ETXEBIZITZA BEHARRAK ETA EGOITZA-LURZORUEN ESKAINTZA  
 
4.1 DEMOGRAFI HELBURUAK  

Helburu demografikoak zehazteko 2001eko Erroldako datuak erabili dira, INEk landuak 
eta EUSTATek argitaratuak. Aztergai dugun eremuko ugalkortasun eta jaiotza tasen 
inguruko kalkuluetan EUSTATek 2010-2050 urte bitarterako egindako biztanleria-
proiekzioak aplikatu dira.  

Hiru hipotesi demografiko erabili dira: 

• Murrizte egoera  
• Egonkortze egoera  
• Hedatze egoera 

HIPOTESI DEMOGRAFIKOAK. LABURPEN KOADROA 

Adierazleak  Murrizte egoera  Egonkortze Egoera Hedatze egoera  

Ugalkortasuna  UTS =1,10 UTS =1,25 UTS =1,50 

Migrazioak Migrazio saldo positiboa  
 400 perts. inguru/urteko 

Migrazio Saldo 
Positiboa 1.300 perts. 

inguru/urteko 

Migrazio Saldo Positiboa  
 1.900 pertsona 

inguru/urteko 

Gizonezkoen bizi-itxaropena ∆ 1,2 urte  
Heriotza tasa  

Emakumezkoen bizi-itxaropena ∆ 1,5 urte 

 

Kalkuluen arabera, 2010ean ugaltze-adinean dauden emakumeen gutxi gorabeherako 
UTS 1’25 seme/alabakoa izango da. Urte berean, emakumeen bizi-itxaropena 1’5 urte 
altuagoa izango da (83’8 urtetik 85’3 urtera), eta gizonezkoena ere 1’2 urte handituko 
da (75’2tik 76’4ra). Migrazioen gorabeherei dagokienez, hiru aukera planteatzen dira: 
lehenak, kalkulu ofizialen antzerakoak, 400 lagun inguru/urteko migrazio-saldoa 
aurreikusten du. Bigarrenak ere migrazio-saldo positiboa iragartzen du, 1300 lagun 
inguru/urtekoa. Hirugarrenaren arabera urteko saldoa, berau ere positiboa, 1900 bat 
lagun/urtekoa izango da.  
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HIPOTESI DEMOGRAFIKOAK. LABURPEN KOADROA 

URTEA Murrizte egoera Egonkortze egoera Hedatze egoera 

2.001 895.749 895.749 895.749 

2.002 894.200 896.255 897.873 

2.003 892.525 896.631 899.934 

2.004 890.780 896.943 901.951 

2.005 888.953 897.179 903.913 

2.006 887.039 897.336 905.816 

2.007 885.032 897.406 907.651 

2.008 882.912 897.365 909.393 

2.009 880.640 897.167 910.988 

2.010 878.161 896.749 912.365 

2.011 875.429 896.057 913.462 

2.012 872.381 895.016 914.195 

2.013 868.961 893.559 914.485 

2.014 865.125 891.635 914.270 

2.015 860.865 889.230 913.535 

2.016 856.183 886.344 912.274 

2.017 851.095 882.994 910.504 

2.018 845.631 879.210 908.258 

 

Murrizte egoera ilunena agertzen da, biztanleriak behereka egingo bailuke etengabe, 
eta aztertu den denbora-tartean horrek 50.000 biztanlerainoko galera lekarke. 

Egoera egonkorraren arabera, biztanleriak igoera txiki bat izango luke 2008ra arte 
(1.600 bat biztanle bitarte horretan), baina handik aurrera behera egingo luke, poliki 
baina etengabe ere, eta 2008-2018 urte bitartean 18.000 biztanle inguru galduko 
lirateke. 

Hedatze egoera, ordea, baikorrena da. Biztanle kopurua 2013ra arte haziko litzateke, 
19.000 bat pertsona gehiagok osatua. Ordutik aurrera behera joko luke poliki, eta 
azken bost urteetan (2014-2018) 4.000 biztanle galduko lirateke. 

Hiru ereduetan bi faktore ageri dira nabarmen. Batetik, inmigrazioaren eragin positiboa, 
biztanleak ekartzeaz gain ugalkortasun tasa sintetikoa igoarazten baitu, eta ondorioz, 
jaiotza-tasa ere hazten da. Bestetik, biztanleria zahartzearen eragina, horrek heriotza-
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tasa goraka bultzatzen baitu. Hiru ereduen arteko alde argiena inflexio-puntua da, 
alegia, noiz gertatzen den aldaketa, inmigrazioa noiz ez den nahikoa biztanleriaren 
heriotza-tasa naturalaren eragina orekatzeko. 
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Hiru hipotesietatik, bigarrena, hau da, Egoera Egonkorrari dagokiona, emankorrena da 
SLPren beharrak zehazteko.  

Hipotesi horretan oinarriturik eta EUSTATek batez besteko famili tamainari buruz 
emandako proiekzioez baliaturik, etxebizitza kopuruaren hazkundea kalkulatu da. 
Kalkuluaren emaitzak hurrengo  orrialdeko koadroan azaltzen dira. 
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BIZTANLE KOPURUA ETA BATEZ BESTEKO FAMILI TAMAINA. PROIEKZIOAK (2001-2018) 

 BIZTANLERIA  BATEZ BESTEKO 
FAMILI TAMAINA  

ETXEBIZITZAK 

 2001 2018 2001 2018 2001 2018 

Etxebizitza 
kopuruaren 
hazkuntza 
2001-2018 

Abanto-Zierbena 9.036 9.721 2,95 2,54 3.058 3.829 771 
Alonsotegi 2.662 2.454 2,46 2,12 1.081 1.160 79 
Barakaldo 94.478 89.029 2,69 2,31 35.096 38.494 3.398 
Muskiz 6.558 6.769 3,13 2,69 2.098 2.521 423 
Ortuella 8.684 8.786 3,02 2,59 2.880 3.392 512 
Portugalete 51.066 48.331 2,92 2,51 17.473 19.248 1.775 
Santurtzi 47.173 44.622 2,74 2,35 17.232 18.973 1.741 
Sestao 31.773 29.327 2,68 2,30 11.858 12.740 882 
Trapagaran 12.621 12.418 2,76 2,37 4.573 5.237 664 
Zierbena 1.215 1.289 2,95 2,53 412 509 97 
Ezkerraldea (guztira)  265.266 252.746   95.761 106.102 10.341 
Bilbo 349.942 339.627 2,76 2,37 126.756 143.189 16.433 
Derio 4.846 5.032 2,80 2,41 1.728 2.088 360 
Erandio 22.422 21.336 2,88 2,47 7.786 8.624 838 
Larrabetzu 1.551 1.588 2,90 2,49 535 638 103 
Lezama 2.113 2.175 3,21 2,76 658 788 130 
Loiu 2.199 2.874 3,72 3,20 591 899 308 
Sondika 3.978 4.427 3,30 2,83 1.206 1.562 356 
Zamudio 3.012 2.978 2,53 2,17 1.191 1.371 180 
Txorierri (guztira) 40.121 40.411   13.695 15.970 2.275 
Arrankudiaga 775 825 2,73 2,34 284 352 68 
Arrigorriaga 11.140 11.943 2,64 2,27 4.216 5.261 1.045 
Basauri 45.085 42.008 2,63 2,26 17.135 18.583 1.448 
Etxebarri 7.043 7.799 3,33 2,87 2.112 2.722 610 
Galdakao 29.544 29.505 2,95 2,54 9.999 11.623 1.624 
Ugao - Miraballes  4.104 4.045 2,95 2,53 1.392 1.597 205 
Zaratamo 1.651 1.710 3,13 2,69 527 635 108 
Zeberio 995 1.104 2,90 2,49 343 443 100 
Behe Nerbioi (guztira) 100.337 98.939   36.008 41.216 5.208 
Barrika 1.230 1.448 3,65 3,14 337 462 125 
Berango 5.311 6.085 2,48 2,13 2.144 2.859 715 
Getxo 82.285 82.549 3,23 2,77 25.489 29.763 4.274 
Gorliz 4.486 5.724 3,67 3,15 1.224 1.818 594 
Leioa 28.381 30.743 3,18 2,73 8.938 11.269 2.331 
Lemoiz 886 949 2,89 2,48 307 383 76 
Plentzia 3.653 4.290 3,68 3,16 993 1.357 364 
Sopelana 10.709 12.149 2,91 2,50 3.674 4.851 1.177 
Urduliz 3.142 3.550 3,35 2,88 938 1.233 295 
Eskuinaldea (guztira)  140.083 147.488 44.044 53.997 9.953 
BILBOKO METROP. 
(GUZTIRA)  895.749 879.210 316.264 360.473 44.209 
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Ikusten denez, aztertutako denbora-tartean biztanleriak atzerako joera duen arren, 
etxebizitza kopurua goraka doa, Metropolian batez besteko familiaren tamainak behera 
egiten duelako, 2’83tik 2’43 kidera pasatuz.  

 

4.2 ETXEBIZITZA BEHARRA ETA ESKARIA  

Hasteko, eta lehenbiziko irizpide bat finkatzearren, bereizketa egingo dugu etxebizitza 
eskariaren eta benetako beharraren inguruan. Benetako beharrak adierazten digu 
zenbat etxebizitza bilatzen diren bizileku izateko, eta eskariak, ordea, zenbat bilatzen 
diren bestelako arrazoiengatik (inbertitzea, etab.). Pentsatzekoa da bigarren multzo 
horretako etxebizitzak, behin eskuratuta, hutsik gera daitezkeela, beraz, etxebizitza 
beharra da bete beharreko premia, nahiz eta hori kalkulatzean ere harrotze 
koefizienteak erabiltzen diren, espekulazioaren eragina indargabetzeko. 

Bestalde, txosten honek 2001-2018 tarterako aurkezten duen proiekzioa ikerketa egin 
zeneko datuetan oinarrituta badago ere, ondorengo urteetan gertatuko denaren 
erakusgarri izan daiteke, bakarrik adierazten baitu joera desberdinen nondik norakoa, 
eta halaxe azaltzen du, hain zuzen ere, 4.1 Ataleko grafikoak, demografi hipotesiak 
biltzen dituenak. 

Joera horien arabera, 2018. urterako kalkulatu den etxebizitza beharra baliagarria izan 
liteke 2005etik hurrengo 16 urte bitartera. Izan ere, orduko biztanle kopuruak 
nabarmenago egingo du behera, eta ondorioz, gauza bera gertatuko da etxebizitza 
beharrarekin, baina beharraren moteltze hori ez da hain ikusgarria izango, batez 
besteko famili tamaina ere txikiagotzeak suspertu egingo duelako etxebizitza beharra. 
Hortaz, bada, alde txikia litzateke ordurako kalkuluaren eta 2018rako egindakoaren 
artean. 

Batez besteko famili tamaina murrizteak eragin zuzena du 16 urteko tarte horretan 
izango den etxebizitza berrien eskarian, etxebizitza kopuruak ere gora egingo baitu. 
Esan bezala, 44.209 etxebizitza gehiago kalkulatu dira. Hori benetako eskaria 
betetzeko adinakoa bada ere, komenigarri iruditu da gutxienez kopurua bikoiztea, 
lurzoruen eskaintza handiarazteko asmoz. Hori dela-eta, benetako beharrari (44.209) 
2ko harrotze-koefizientea aplikatu zaio, 88.418 etxebizitza berriko behar harroturaino 
jasoi arte.  

Harrotze-koefiziente hori 16 urterakoa izanik, 8 urterako koefizientea -8 urteko tartea 
erabiltzen baita udal plangintzetan-  kalkulatutako beharra baino 3 aldiz handiagoa da, 
jarraian azaltzen denez.  

Adibide gisa, 16 urteko tartean 2ko harrotze-koefizientea erabiliz gero, 8 urteko tarte 
bakoitzerako proposa daitekeen lurzoruen kantitatea beharra baino 3 aldiz handiagoa 
izango da.  
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Hipotesia 

Urte tartea Benetako 
etxebizitza beharra  Harrotze koef. Behar harrotua  

16 urte 200 2 400 

    

8 urte 100 3 300 

 

 Etxebizitzen banaketa 

                100        200  300         400 
16 urteko tartea (hasiera) 

 

                100        200  300         400 
8 urte (1. tarte-zatia) 

 

                100        200  300         400 
8 urte (2. tarte-zatia) 

 

                100        200  300         400 
16 urteko tartea (amaiera) 

 

   Benetako beharra  

   Eskaintza hondarrak  

   Benetako kontsumoa  

 

Eusko Jaurlaritzak estatistika bat osatzen du aldizka, EAEko Etxebizitza Beharrak eta 
Eskaria aztertzeko. Estatistika horrek, batez ere, etxebizitza beharraren ezaugarriak 
zehazten ditu (eskatzaileak, eskatzen den etxebizitza mota, finantzatzeko ahalmena, 
etab.); horretaz gain etxebizitza eskuratzeko, aldatzeko eta eraberritzeko beharra ere 
neurtzen da. 

2001. urteko Oinarrizko Inkestak bi kolektibo (lehendik etxebizitza dutenak eta ez 
dutenak) bereizten ditu argiro, bakoitzak adierazten duen etxebizitza beharraren 
arabera. Horren arabera, lehen multzokoek lehendik duten etxebizitza utzi eta beste 
bat hartuko lukete. Ez dute, bada, defizitik eragiten zenbaki absolutuetan. Beste 
multzokoek, ordea, aurreneko etxebizitza bilatzen dute, eta beharra betez gero defizita 
eragingo lukete etxebizitzaren arloan. 
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Multzo bakoitzak oso ezaugarri soziologiko desberdinak ditu bestearen aldean. 
Lehenbiziko etxebizitzaren bila dabiltzanak gazte jendea dira, lan-egoera egonkorrik 
gabea, eta emantzipatu nahia azaltzen dute (familia bat sortuz edo bakarka); gainera, 
eskaria epe laburrera planteatzen dute, neurri txikiagoko pisuaren alde agertzen dira 
(72 m 2  batez beste) eta ez die ardura udalerriz aldatu beharrak. Batez beste 103.000 
€ baino gutxixeago ordain lezakete, goitik jota. 

Etxebizitzaz aldatu nahi dutenak, ordea, helduagoak dira –eta are zaharxeagoak ere- 
eta gehien-gehienek lan egonkorra dute. Etxez aldatzeko arrazoia etxebizitza 
egokiagoa eskuratzea da (daukatena txikiegia edo eskasa da, edo beste toki batean 
nahiago lukete) edo beren etxebizitzaren jabe izatea. Oro har, aurrekoek baino premia 
txikiagoa adierazten dute. Haatik, azalera handiagoko etxe bat nahi dute (79 m 2  batez 
beste) eta udalerri berean. Etxez aldatzeko arrazoia edozein delarik ere, denek 
adierazten dute jabegoa nahiago dutela alokairua baino, eta era berean, denak ere 
agertzen dira etxebizitza kolektiboaren alde, familia bakarreko etxearen bainoago. Hala 
ere, ez da lehentasun argirik igartzen etxebizitza erabilia edo berria aukeratzeko 
orduan. Batez beste 111.000 € ordain lezakete gehienez. 

Ondoko taula honetan azaltzen dira gehienez ordainduko liratekeen prezioak, 
etxebizitzaz aldatzekotan zein lehenbizikoa erostekotan. 

OINARRIZKO INKESTA: EAE-KO ETXEBIZITZA BEHARRA ETA ESKARIA – 2001. ESKATZAILEEN 
FINANTZA AHALMENA  

Etxebizitza aldaketa  Lehenengo etxebizitza     Eskatzaileen gehieneko 
ordaintze-ahalmena  Babesekoak 

% % Guztira  % % Guztira  

30.000tik behera  4,4 0,3 

30.000 - 42.000 €  bitartean 

Gizarte-babeseko 
etxebizitza  2,3 

6,7 
2,3 

2,6 

42.001 eta 54.000 € 
bitartean  

3,1 3,1 

 54.001 eta 72.000 € 
bitartean 9,6 9,8 

72.001 eta 96.000 € 
bitartean 

Babes Ofizialeko 
etxebizitza  

15,9 

28,6 

20,3 

33,2 

96.001 eta 120.000 € 
bitartean 

11,4 28,3 

120.001 eta 150.000 € 
bitartean 

15,3 15,4 

150.001 eta 180.000 € 
bitartean 7,9 5,6 

180.001 eta 240.000 € 
bitartean 

5,3 0,7 

240.001 eta  300.000 € 
bitartean 

Etxebizitza librea 

2,3 

42,2 

0,2 

50,2 

ED / EE  22,5  14,0  

 

Bilboko Metropoliko datuek agertzen dutenez, biztanle askoren kasuan familiako diru-
sarrerak Gizarte-Babeseko Etxebizitza edo Babes Ofizialeko Etxebizitza erosteko goi 
muga baino altuagoak dira, baina ez dute, ordea, merkatu libreko prezioak ordaintzeko 
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adina. Biztanle multzo horrentzat beharrezkoa litzateke Babes Ofizialaren eta merkatu 
librearen bitarteko eskaintza tarte bat. Horretarako bide bat Prezio Tasatuko 
Etxebizitzak eskaintzea liteke, herritar guztiak oinarrizkoa den eskubide hori 
gauzatzeko moduan egon daitezen. 

Prezio Tasatuko Etxebizitzaren eskaintzak etxez aldatu nahi dutenen %35en eskaria 
bete lezake, gehienez 96.000-180.000 € bitartean ordaintzeko moduan daudenen 
beharrari erantzunez. Gainera, tarte horretakoek ez lukete bestelako laguntzetarako 
aukerarik izango, eta merkatura erosle kaudimendun bezala agertuz gero beren 
lehengo etxeak ere alokairuko etxebizitza gisa merkaturatu litezke. Aurkeztutako 
ehunekoak kalkulatzeko oinarria ordaindu daitekeen gehienezko prezioa da, eta ez 
bestelako irizpide “burokratikoak”. Izan ere, honako bi irizpide hauek dira baliagarriak 
bete beharreko eskaria ondo zehazteko: etxea arrazoizko epean aurkitu ezina eta 
gehienez ordaindu litekeen prezioa.  

 

 

4.3 HAUSNARKETA BAT ETXEBIZITZA ESKARIAREN ETA ESKAINTZAREN INGURUAN 

 
LPPk azken urteetako joera aldarazi nahi du, lurzoru gutxiago kontsumitu dadin, hain 
zuzen. Horretarako, beharrezkoa da jakitea zerk baldintzatzen duen etxebizitzaren 
planifikazioa: 
 

a) Beharra eta eskaria 
b) Eskaintza kudeatzeko era 

 
a) Hasteko, bereizi behar da zer den, bere horretan, benetako etxebizitza beharra eta 

zer etxebizitza eskaria. Benetako beharrak okupatuko diren etxebizitzen kopurua 
adierazten du, eta eskariak, ordea, bestelako arrazoiak direla-eta bilatzen diren 
etxebizitzak hartzen ditu bere baitan. Esan gabe doa LPPk etxebizitza beharrari 
eutsi nahi diola, espekulazioaren eragina baztertzearren erabil litezkeen harrotze 
koefizienteak gorabehera. 
 
LAGek harrotze kontzeptua aurreikusten zuten, Zurruntasun Koefiziente izenarekin: 
“[irizpide horren arabera] ez da komenigarria lurzoruen eskaintzak eta aurreikusten 
den eskariak guztiz bat egitea, higiezinen merkatua ez delako bilakatzen lehia 
perfektuko merkatu bat bezala”. Autonomia Erkidegoak gai hauen gaineko 
eskumena eskuratuz geroztik, koefiziente hori onartzen diren udal plangintzetan 
ezarri behar da. 
 

b) Bestalde, eskaintza era egokian kudeatzeko, lehenik eta behin, administrazio 
eskudunek gaiak duen garrantziaren jakitun izan behar dute. Ildo horretatik, Plan 
honek helburu nagusi du eskaintza osatzen duten alderdi guztiei erreparatzea, 
benetako etxebizitza eskariari ondoen erantzungo diotenak aukeratu eta bultzatu  
ahal izateko. 
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Eskaintzaren osagai guztien artetik, nabarmentzekoak dira, duten garrantziagatik, 
erakinen ondareak eman litzakeen aukerak eta lurzorua kudeatuz sorraraz 
daitezkeenak: 
 
1. Plan honetan berebiziko garrantzia du eraikitakoen ondarea baliatzeak, 

ezinbesteko neurria irizten zaiolako lurzoru gutxiago kontsumitzeko 
ahaleginetan. Alde horretatik, bada, behar diren tresnak jarri behar dira 
erabilgarri asmo hori lortze aldera. 
 
Eraikinen ondareari albait atarramentu handiena ateratzeko funtsezkoak dira 3. 
Kapituluak helburu horrekin planteatzen diren ekinbideak: 
 

- etxebizitza hutsetan esku hartzeko tresnak prestatzea 
- birgaitzea 
- etxebizitza motak gaur egungo eskariaren ezaugarrietara moldatzea 

 
  
Kontuan izan behar da, horratik, bide horietatik eskuratu daitezkeen ahalbideak, 
berez, ez direla eskaintzan eragiteko adina, tresna zehatzak behar baitira 
etxebizitzak merkatura benetan aterarazteko eta horrela eskaintza eraginkor 
bat eratzeko. Zaila da, ezbairik gabe, alderdi horiek guztiak kudeatzea, 
gehienak udal administrazioaren eremuan daudelako. Hortaz, udalek berek 
egin behar dute gogoeta, eskuartze eredu hau ahalbideratuko luketen neurriak 
gauzatze aldera.  
 

2. Lurzorua kudeatuz azaleraz daitekeen eskaintza neurtzeko kontuan izan behar 
da zenbaterainoko ahalbideak ematen dituzten orain indarrean dagoen 
plangintzak eta  LPPk planteatzen dituen garapen berriek. 

 
Indarrean dagoen plangintzaren ahalbideei dagokienez, azpimarratzekoak 
dira honako aukera hauek: 
 
- Birmoldatzeko dauden zabaldegiak, egun okerreko kalifikazioa daukatenak,  

aprobetxatzea. Eremu zabal horiek egoitza-erabileretarako ahalbide handiak 
ematen dituzte, eta gainera, haietako asko (Zorrotzaurre, adibidez) 
erdigunean daude. Eremu horiek kudeatzea udalari dagokio, eta lehentasuna 
beharko luke, erabili gabeko lurzoru berrietara jo aurretik. 

 
- Lurzoruak erabilera-intentsitate egokiagoekin birdentsifikatzea, LPPko 

ereduaren haritik. 
 

Lurzoru urbanizagarrien kasuan, zaila izango da haietako sektore batzuk 
kudeatzea, egokitu zaien garatze-epeagatik. LPPk, bada, birdentsifikatzearen 
alde egiten du, horrek aukera ematen baitu hektareako etxebizitza gutxiegi 
dituzten eta garatu gabe dauden sektoreak ahalik eta ondoen baliatzeko, 
esan denez, duten dentsitatearekin ez diotelako kokalekuen eskariari behar 
bezala erantzuten, lurzoru baliabidea egoki erabili gabe. 
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Birdentsifikatzea hiri-lurzoruetarako tresna ere izan daitekeen arren, LPPk ez 
du esku hartuko egungo parametroetan, txosten honetan erabiltzen den lan 
maila edo eskala ez delako horrek eskatzen duen bezain xehea. Uste dugu, 
bada, bai neurri hauek baita barnealdea berregokitzeko ekimenetan erabil 
litezkeen beste batzuk ere udalen jardute-eremuari dagozkiola.  
 
Garapen berrietarako eremuek datozen urteetako hazkundea hartuko dute. 
Ez dute, ordea, bilakaera erabat finkatua, ez dagoelako horiek zertan 
nahitaez erabili, ezta osorik bete ere. Egoitza-erabilera nagusi izatekotan, 
badute, oro har, dentsitaterik egokiena zehazturik. 
 

Hona arte adierazitakoa laburbiltzerakoan ohartu beharra dago LPPren kalkuluek, 
jarraian azalduko direnek, ez dutela bakarrik erakusten benetako lurzoru kontsumoa. 
Izan ere, behin beharrezkotzat jotzen diren etxebizitzak eraikita, haien kopurua bat 
etorriko da iragarri den etxebizitza beharrarekin, berau zuzena izanez gero. 
 
Etxebizitza beharra ondo beteko litzateke, batetik, eraikitako ondarea eta indarrean 
dagoen plangintza egoki kudeatzen badira, beraz, beharrezkoa da neurri horiei esker 
biltzen diren etxebizitzak benetan merkatura azaleratzea. Bestetik, aurreko eskuartze 
horien osagarri eta hala beharrezkoa balitz, garapen berriak gauzatuko lirateke 
kolonizatu gabeko lurzoruetan. 
 
 
Lehen begiratu batean, Metropoli osorako kalkuluetatik honako hauek ondorioztatzen 
dira: 
 

a. Datozen 16 urteetara begira, eta abiapuntu gisa onartzen bada biztanle 
kopuru egonkorra izango dela eta batez besteko famili tamainak behera 
joko duela, 44.208 etxebizitza beharko dira. 

 
 
b. Etxebizitza eskaintza neurtzeko erabili diren harrotze koefizienteek 

emaitza hauek ematen dituzte: 
 
  

- Gehieneko etxebizitza eskaintza: 88.633 (Koef.: 2)  
 
- Gutxieneko etxebizitza eskaintza: 68.184 (Koef.: 1,5)  

 
 
c. LPPren kalkuluen arabera, plangintzan eta udalerri finkatuetako eraikinen 

ondarean dauden etxebizitza hutsak 48.280 dira. 
 
d. LPPk garatu gabeko lurzoru urbanizagarrietarako proposatzen duen 

birdentsifikazioak 16.006 - 24.280 etxebizitza ekarriko lituzke. 
 
e. Hortaz, falta den eskaintza tartea sortzeko, garapen berrietatik nahikoa 

litzateke 3.888 etxebizitzak (gutxienez) edo 15.523k (gehienez) beteko 
luketen azalera zatia erabiltzea.    
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4.4 EGOITZA-LURZORUEN ESKAINTZA KALKULATZEA: LPPREN PROPOSAMEN MARKOA  

LALen arabera, LPPren ardura da babes-etxebizitzarako lurzoruak zenbatzea. 
Bestalde, LAGetan adierazten da Lurralde Planek zenbatu behar dutela udalerri 
bakoitzeko egoitza-lurzoruaren eskaintza, baita bigarren etxebizitzarako eskaintzari 
mugak ezarri ere. 

• Proposamenaren arrazoibidea  

Udalerri bakoitzeko egoitza-lurzoruen eskaintza kalkulatzeko ez da bere horretan hartu 
LAGetako 1.5 Eranskineko kalkulu-eredua. Haren ordez, berariazko metodo bat sortu 
da Bilboko Metropoliko ezaugarri eta beharrei eusteko. 

Metodo horren oinarria etxebizitza-behar endogenoa kalkulatzean datza, hiru 
aldagairen bidez: bereziki, batez besteko Famili Tamainaren murrizte etengabea eta 
horrek dakarren etxebizitza berrien hazkundea, eta askoz neurri apalagoan, Bigarren 
Egoitzarako lurzoruen eskaintza. 

Kalkuluak 16 urteko tarte batera begira egin dira; erreferentzia marko hori oinarria 
litzateke 8 urtera begirako beharrak betetzeko eta Udal Plangintzetan zehazteko, 
horixe baita udal plangintzek kalkuluak egin eta betearazteko duten legezko epea. 

Behin kalkuluak eginda eta horiek Esparru Funtzionalaren Lurralde Analisiarekin 
alderatuta, lurraldean dauden kokalekuen bilaketari ekingo zaio, udalerri bakoitzeko 
harrera gaitasunaren arabera. 

Udalerriaren harrera gaitasuna bi aldagaik mugatuta dago. Haietako bat dira 
Plangintzan hutsik ageri diren lurzoruak –sailkatuak, kalifikatuak eta garatu gabeak 
berauek- eta bestea lurraldea Garapen Berrien bidez kolonizatzea. 

Aurreko azterketak hainbat ondorio uzten ditu agerian: Urbanizagarri edo Urbanizagai 
diren hainbat eremu garatu gabe daude oraindik, eta gainera egozten zaien dentsitatea 
ez da egokia, hots, haietarako proposatzen den erabilera intentsitate baxuegia da LPP 
honetako Lurralde Ereduaren aldean; bestetik hainbat udalerri bere behar endogenoari 
eutsi ezinda daude, agortuta baitaukate bere mugarte barruko lurzoru kolonizagarria. 
Harrera gaitasuna handitzeko, aipatu den eremuen “birdentsifikazioaren” bidea 
aukeratu da, baina neurri hori, berez, ez da eskariari erantzuteko adina. Beharrezkoa 
da udalerrien arteko oreka lortzea, Barne Oreka alegia, horretarako Esparru 
Funtzionala organismo bakartzat hartuz. 

Halaber, LAGetako Ereduak bultzatzen duen Lurralde Orekarako Estrategiari helduz, 
Barne Orekaren faktorea ere hartu behar da kontuan, hau da, egoitza beharra -neurri 
batean- inguruko Inguru Funtzionaletara bideratzea, Bilboko Metropoliko Esparru 
Funtzionaleko zenbait gunetako harrera gaitasuna agorturik baitago. Gainera, horrek 
indartuko egingo luke inguruko Inguru Funtzionalek Lurralde Historikoan eta EAEn 
duten eginkizuna, egungo joeraren ildotik, hain zuzen ere.  

Metodo honek bi kopuru ezartzen ditu (gehienezko eta gutxienekoa) udalerri 
bakoitzaren egoitza-ahalbidea neurtzeko: 
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• Gehienezko kopurua, lurzorua neurriz kanpo kalifikatzeak gehiegizko garapenik 
eragin ez dezan. 

• Gutxienekoa, behar besteko lurzoru kalifikatua edukitzeko erabilgarri. 
Plangintzak gutxieneko hori bermatu beharko du. 

Gehienezko eta gutxieneko kopuruak zehazteko, funtsezko tresna da Garapen Berriei 
bi dentsitate (gehienekoa eta gutxienekoa) ezartzea, eta bitarte horien artekoa izango 
da eremuaren erabilera intentsitate egokia. 

Plangintza Orokorra berraztertzen 
duenean, udalak kalkulatuko du zenbat 
etxebizitza eraiki daitezkeen, Lurralde 
Plan Partzialaren arabera,  zortzi urtetan, 
eta beraz, helburu horretarako egoki den 
aplikazioa bilatu beharko da LPPk 
aurreikusten dituen urteei begira. 
Aplikazioaren bidez udalak beti izango 
ditu gogoan LPPren epeak bere 
Plangintza berraztertzean, bertako 
biztanleria eta helburuak unean uneko 
egoerari egokitu ahal izateko. 

• Proposamen Markoaren azalpena  

Kalkulua egiteko ondoko aldagaiak izango 
dira kontuan: 

A aldagaia: Inguru Funtzionalaren 
Kanporanzko Oreka 

LAGen asmoari helduz, LPPren 
helburuetako bat Bilboko Metropoliko 
egoitza-hazkundea inguruko alde 
funtzionaletara hedatzea da, honako 
datuen arabera: 

• Mungiako Esparru 
Funtzionala.........1.500 etxebizitza  

• Durangoko Esparru 
Funtzionala..................600 etxebizitza  

• Balmaseda-Zallako Esparru 
Funtzionala.................  450 etxebizitza  

• Igorreko Esparru 
Funtzionala.................. 450 etxebizitza  

• Laudioko Esparru Funtzionala 
.................................... 375 etxebizitza  

Guztira 3.375 etxebizitza dira, hau da, 16 
urterako benetako kalkulua. Gainera, 2ko 
harrotze-koefizientea ezarri beharko zaio, 
batez besteko Famili Tamaina murrizteak 
sorrarazitako etxebizitza berriekin egiten 
den bezala. Azkenik, bada, 6.750 

16 urte  

B ALDAGAIA –  BARNE OREKA  

 Gehi. Gutx. 

Abanto-Zierbena 948  106 
Alonsotegi 592  219 
Barakaldo -1509      -1.509   
Muskiz 1.619 540  
Ortuella -124           -124 
Portugalete -1.382     -1.382 
Santurtzi -1.677     -1.677 
Sestao -326        -362 
Trapagaran 202          202 
Zierbena 602  100 
EZKERRALDEA  -1.055  -3.851 
BILBO -16.407 -16.407 
Derio 1.524  942 
Erandio 1.225  325 
Larrabetzu 595  128 
Lezama 699  174 
Loiu 543  181 
Sondika 604          138 
Zamudio 744            91 
TXORIERRI 5.934  1.979 
Arrankudiaga 191  64 
Arrigorriaga -1.181     -1.181 
Basauri 37                  37 
Etxebarri    875         110 
Galdakao 2.155  1.727 
Ugao-Miraballes -155           -155 
Zaratamo -30      -30 
Zeberio 199  0 
BEHE NERBIOI 2.091  572 
Barrika 743  101 
Berango      1.939  437 
Getxo 3.034  0 
Gorliz 200  -298 
Leioa 128  0 
Lemoiz 237  100  
Plentzia 724  117 
Sopelana 3.644  881 
Urduliz 3.210  542 
ESKUINALDEA  13.859  1.880 
BILBOKO METROP. 4.422  -15.827 
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etxebizitza dira. Koefizientea kalkulu-irizpide berberekin aplikatu da, aldagai guztiak 
elkarrekin alderagarriak izan daitezen. 

Etxebizitza kopuru hau LAGek adierazten dituen inguruetan banatzean, Mungia eta 
Durangoko Inguru Funtzionaletan nagusi diren joerei erreparatu zaie, bertara joaten 
direlako, hain zuzen ere, Bilboko Metropolitik ateratzen diren biztanle gehienak. 

Balmaseda-Zalla Inguru Funtzionalari dagokionez, egia da gaurko joera moteltzen 
doala, baina pentsatzekoa da bertarako igarobideak hobetu egingo dituela alde 
horretako komunikabideak, eta ondorioz, Inguru hori eskurago egotea erakargarria izan 
ahalko dela Ezkerraldeak bere gain har ezin dezakeen eskarirako. 

Igorreri erreparatuta, biztanle baino lanpostu gehiago dauzkan Inguru Funtzional bat 
ageri zaigu, eta izan ere, hara lanera doazen asko Bilboko Metropolian bizi dira. Horren 
arabera, bertako egoitza eskaintza handitzeak etxebizitzen eta lanpostuen arteko 
desoreka arinduko luke, bidenabar joan-etorriak gutxiaraziz. 

Azkenik, Behe Nerbioi eskualdeak lurzoru gutxi ditu garapen berrietarako, beraz 
Laudioko Inguru Funtzionala osagarria izan liteke eskualdeak bere baitan hartu ezin 
duen eskariari begira. 

Aldameneko inguruetara hedatzen diren etxebizitzen kopuruetan kontuan hartzen da 
horietako bakoitzarentzat proposatzen den lurralde eredua, lekuan lekuko LPPn jasoa.       

Kalkulu bat egin da etxebizitzak nondik hedatuko liratekeen jakiteko. Joera Inguru 
Funtzional osoan agertzen bada ere, pentsatzekoa da gehienak Bilboko udalerritik 
zabalduko direla. Izan ere, kopuru absolutuak ikusirik, hortxe sortzen da etxebizitza 
eskari handiena, eta aldi berean horixe da lekurik gatzena etxebizitza aurkitzeko, 
udalerri mugarteko egoera  nahiko finkatuta baitago dagoeneko. 

B aldagaia: Barruranzko Oreka 

LPPren ereduak, barne oreka lortzearren, gehienezko eta gutxieneko balioak egokitzen 
dizkio udalerri bakoitzari. B aldagaia kalkulatzeko 3 baliabide izan dira kontuan: 

• Indarrean dagoen plangintzak erabili gabeko ahalbideak. 
 
• Finkatuta dauden udalerrien ahalbideak; alde horretatik, finkatutzat jotzen diren 

udalerriek beren lurzoru erabilgarriak agortuta edo ia agortuta dauzkate. 
Udalerri horietarako ezarri kalkulatu diren etxebizitza eskaintzak gaur egungo 
plangintzaz baliaturik beteko lirateke, adibidez eraikinen ondarea albait ondoen 
aprobetxatuz, barnealdeko guneak berregokituz edo bertan behera utzitako 
lurzoruak erabiliz. Horrelako eragiketek, gehienetan, hirigunea birdentsifikatzea 
izaten dute ondorio. 

  
• LPPk lurraldeak duen harrera gaitasunaren arabera proposatzen dituen gune 

berriak (Garapen Berriak). Baliabide honek erakusten du zenbaterainokoa den 
udalerrien harrera-gaitasuna. Eremu edo gune hauei ahal den azalera zabalena 
egokitzen zaien arren, ez dago zertan bete eremua osorik. Era berean, 
dentsitate-tarte bat zehazten zaie. 
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Barruranzko Orekarako faktore bat denez, gerta liteke balio negatiboak izatea. Horrek 
adieraziko luke udalerria ez dela gai Lurralde Azterketaren arabera dituen behar 
endogenoei erantzuteko (ikus Proposamenaren Arrazoibidea). 

Lurzoru gehiago kolonizatu ezinda daudelako ia erabat finkatuta dauden udalerriei B 
aldagai bakarra egokitu zaie, baina 
orientabide gisa, haientzat ez direlako 
lotesleak LPPk ezarritako mugak. 
Aurreko lerroaldean aipatu diren balio 
negatiboetatik, gehienak honelako 
kasuetan agertu dira. 

Balio negatiboek adierazten dute zenbat 
etxebizitza beharko lituzketen udalerri 
horiek beren behar endogeno harrotuei 
aurre egiteko. Hala gertatzen da udalerri 
horietan eskaintza behar den baino 
txikiagoa delako, eta horrenbestez, ezin 
zaio ez gutxieneko ez gehieneko 
mugarik ezarri.   

Goiko taulan (“B aldagaia. Barruranzko 
Oreka”) aldagaiaren gehieneko eta 
gutxieneko balioak azaltzen dira. Balio 
positiboei dagokienez, harrera gaitasuna 
behar endogenoak baino altuagoa duten 
udalerrientzat gehieneko eta gutxieneko 
eskaintzak kalkulatu dira, ereduak eragin 
lezakeen neurriz kanpoko hazkunde 
batek kolokan jar ez dezan hirigunearen 
nolakotasuna edo izaera. 

Asmo horrekin, hain zuzen ere, baliabide 
honi egokitu zaion gutxieneko etxebizitza 
kopurua kalkulatzerakoan biztanleriaren 
hazkundea adierazten duen indize bat 
erabili da (gehienez, %0,4 urtean). 
Horren arabera, gutxieneko balioa 
betetzen bada, urtean udalerriak lau 
biztanle gehiago edukiko lituzke mila 
egoiliarreko. 

Azkenik, kalkuluak egitean kontuan izan 
da zenbait udalerrik duten balio 
negatiboak ez duela eskaintzarik 
adierazten, eskaria baizik. Hori gertatzen 
denean, harrera gaitasuna behar 
endogenoa baino altuagoa duten 
aldameneko  udalerriak eskari horri 
erantzuteko moduan egongo lirateke. 
Hortaz, bada, Balio hauek Barne 

C ALDAGAIA 
BEHAR ENDÓGENOAK 

Abanto-Zierbena 1.542 

Alonsotegi 158 

Barakaldo 6.796 

Muskiz 846 

Ortuella 1.024 

Portugalete 3.550 

Santurtzi 3.482 

Sestao 1.764 

Trapagaran 1.328 

Zierbena 194 

Ezkerraldea (guztira) 20.682 

Bilbo 32.866 

Derio 720 

Erandio 1.676 

Larrabetzu 206 

Lezama 260 

Loiu 616 

Sondika 712 

Zamudio 360 

Txorierri (guztira) 4.550 

Arrankudiaga 136 

Arrigorriaga 2.090 

Basauri 2.896 

Etxebarri 1.220 

Galdakao 3.248 

Ugao - Miraballes 410 

Zaratamo 216 

Zeberio 200 

Behe Nerbioi (guztira) 10.416 

Barrika 250 

Berango 1.430 

Getxo 8.548 

Gorliz 1.188 

Leioa 4.662 

Lemoiz 152 

Plentzia 728 

Sopelana 2.354 

Urduliz 590 

Eskuinaldea (guztira) 19.906 

BILBOKO METROP. (GUZTIRA) 88.418 
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Orekaren adierazleak dira, hau da, Inguru Funtzionaleko udalerri batzuk (B plus) 
hartzaileak izango liratekeen, eta beste batzuk, aldiz, defizitarioak (B minus).    

 

C aldagaia: Behar endogenoak  

Aldagai honek agerian uzten du batez besteko Famili Tamainaren (BFT) gorabeherek 
etxebizitza beharretan duten eragina. BFTk behera egiten duen heinean gora egiten du 
behar diren etxebizitzen kopurua.  

Behar endogenoa kalkulatzean kontuan izan da 16 urteko tartean izango den 
etxebizitza hazkundea (ikus 4.1 atala: Demografi helburuak), eta goragoa azaldu 
denez, 2ko harrotze-koefizientea aplikatu zaio  eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko. 
Behar endogenoen taulan ikusgai dago udalerri bakoitzari dagokion emaitza, 16 urtera 
bitarteko Proposamen-Markoaren arabera.  

 

D aldagaia: Bigarren Egoitzen Eskaintza  

Proposatzen den Lurralde eredua aintzat harturik, aldagai honen bidez bigarren 
egoitzaren eskaintza azaltzen da, LAGen arabera etxebizitza mota haziko den 
udalerriei begira. Egokitzapenaren emaitzak ondorengo taulan zehazten dira. 

BIGARREN EGOITZEN ESKAINTZA - LAG 
Eskualdea Udalerria  Eskaintza LPP  

Abanto-Zierbena 108 

Muskiz 68 Ezkerraldea 

Zierbena 11 

Behe Nerbioi Zeberio 44 

Barrika 185 

Gorliz 834 

Lemoiz 95 

Plentzia 251 

Eskuinaldea 

Sopelana 949 

BILBOKO METROPOL: (GUZTIRA) 2.545 

 

• Proposamen-Markoaren araberako kalkuluak  

Hurrengo taulan bigarren egoitzaren eskaintza azaltzen da, LPP honen arabera. 
Datuak lortzeko A, B, C eta D aldagaien batuketa egin da, 16 urteko artea gogoan 
izanda, horixe baita erreferentziazko Proposamen Markoa. 
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BILBOKO METROPOLIA: EGOITZEN ESKAINTZA 16 URTEKO TARTERAKO (PROPOSAMEN 

MARKOA) 
 B Kopurua  
 

A 
Gehi  Gutx.  

C D 
Gehi.  Gutx.  

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 10.417 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 
BILBOKO METROPOL. -6.750 4.422 -15.827 88.416 2.545 88.633 68.184 
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4.5 ESKAINTZAREN KALKULUA UDAL ESPARRUAN 

Udal Esparruan txertatzeko, Proposamen Markoa 8 urteko tartera egokitu behar da, 
horixe delako Plangintzaren denbora tarte erabigarria. 

Egoitza eskaintza udal esparruan kalkulatzeko, bestalde, beharrezkoa izango da 
Proposamen Markoaren taulak ere 8 urteko tartera moldatzea. 

Dena den, kontuan izan beharra dago egokitzapen hori epe guztiko 16 urteetako 
bakoitzean egingo dela, gerta bailiteke tarte horretan udal plangintzak berraztertzea. 

Udalerri bakoitzeko eskaintza B, C eta D aldagaien batuketa eginez zehazten da, A 
aldagaia soilik Proposamen Markoari dagokio eta; izan ere, B eta D aldagaiak finkoak 
dira, Planaren Lurralde Orekarako Eredutik eratorriak direlako, eta C aldagaia, berriz, 
aldakortzat joko dela, beste datu batzuen menpe dagoelako (Plangintza Orokorra 
berraztertzen den urteko biztanle kopurua eta Batez besteko Famili Tamaina). 

Hurrengo taulan LPP honen egoitza eskaintza kalkulatu da A, B, C, eta D aldagaien 
batuketa 8 urterako eginez. Hortaz, hori da oraingo Koadro Egokitua. Ondoren, 
aldagaiak banan-banan azaltzen dira 8 urteko tarte osoari egokiturik.  

Ondoko taula hau osatzeko 3ko harrotze koefizientea erabili da (4.2 atala), eta C 
aldagaia benetakoa den 8 urteko tartera begira egokitu da.  
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BILBOKO METROPOLIA (LPP): EGOITZEN ESKAINTZA 8 URTEKO TARTERAKO (APLIKAZIO 

KOADROA) 
 B KOPURUA  
 

A 
Gehi.  Gutx.  

C D 
Gehi.  Gutx.  

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  4.119 869 

ESKUINALDEA 0 10.394 1.410 16.089 1.736 28.219 19.235 

BILBOKO METROPOL. -5.063 3.317 -11.870 76.817 1.909 75.094 59.752 
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Gogoratuko dugu aurreko taulako B eta D aldagaiak lotesleak diren arren, C 
aldagaiaren aldaketen ondorioz udalerri bakoitzeko plangintza orokorra berraztertzen 
denean eguneratu egin beharko dela haien guztirako zenbatekoa. 

Gehienezko eskaintza kalkulatzean kontuan hartzen diren etxebizitza berriak hiri 
lurzoruan eta lurzoru urbanizagaian proposatutakoak direla, hau da, bazter geratzen 
dira urbanizagarri ez diren lurzoruetan eraiki litezkeenak. 

Plangintza berraztertzen denan, LPPk proposatzen duen zenbaketa aplikatzean inoiz 
gerta liteke gehienezko etxebizitza eskaintza handiegia izatea zehaztu diren garapen 
berrietarako. Horrek adieraziko luke udalerriaren harrera gaitasuna gaindituta dagoela, 
eta lehentasuna irudizko mugetatik ondorioztatzen den zenbaketari emango litzaioke. 
Horregatik, hain zuzen ere, garapen berrien azalera ezin da handitu, berregokitu baizik, 
eta era berean, ezin da LPPkoez bestelako mugarik proposatu.      

Apartamentuak proposatuko balira, haietako bakoitza etxebizitza unitate oso bat balitz 
bezala zenbatuko litzateke, bai etxebizitzen kalkuluari dagokionez, baita hornikuntza-
erreserbak zenbatzean ere. 

B aldagaia: Barruranzko Oreka   

B aldagaiak bi balio dituenez –gehienezkoa eta gutxienekoa-, aldagai guztiekin egiten 
den batuketaren emaitzak ere gehieneko balioa edo gutxienekoa izango du, B 
aldagaitik zein balio aukeratu dugun, gehienekoa edo gutxienekoa, alegia. 

B eta D aldagaiak LPP honek emanak dira, eta udalerri bakoitzak dauden-daudenean 
hartu beharko ditu, hau da, ezin izango dira aldatu unean uneko gorabeheretara 
moldatzeko. 

Batuketaren gehieneko balioaren bidez udalerri bakoitzak badaki zenbat etxebizitza 
gehiago eraiki ditzakeen. Eragotzi nahi dira, modu horretan, lurzoruaren neurriz 
kanpoko kalifikazioak hiri garapenean eragin litzakeen desbideraketak. 

Era berean, gutxieneko balioak adierazten dio udalerri bakoitzari zenbat etxebizitza 
bermatu behar dituen, gutxienez, bere plangintzak 16 urteko denbora-tarterako. Neurri 
horrekin lurzoru kalifikatuaren eskasia ekidin nahi da, eskaria bete gabe gera ez dadin 
eta prezioek ustekabeko gorakadarik izan ez dezaten. 

Hala ere, zenbait udalerrirentzat B aldagaiak balio bakarra du; izan ere, udalerri 
horietako lurzoru  urbanizagarria agortuta edo agortzear dago, eta ezin dute lurzoru 
gehiago kolonizatu LPP honetako irizpideen arabera. Horrelakoetan, etxebizitza berriak 
bereziki berregokitze- edo birdentsifikatze-eragiketa zehatzen bitartez eraikiko dira, eta 
ez garapen berrietan. Finkatuta dauden udalerriak ondoko hauek dira:   
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• Arrigorriaga 
• Barakaldo 
• Basauri 
• Bilbo 
• Etxebarri 
• Ortuella 
• Portugalete 
• Santurtzi 
• Sestao 
• Trapaga 
• Ugao-Miraballes 
• Zaratamo 
 

Udalerri horientzat, LPPko kopuruak ez 
dira lotesleak, orientagarriak baizik. 
Beraz, etxebizitzen eskaintza udalerriak 
berak dituen ahalbideetan oinarrituko 
da, bereziki udalek barne oreka 
lortzeko bultzatzen dituzten eragiketen 
bitartez. Horrek ez du eragozten, 
haatik, plangintza bestelako neurriez 
(birdentsifikatzea, eraikinen ondarea 
erabiltzea) balia dadin etxebizitzen 
eskaintza handiagotzeko. 
 

 
8 urte  

 
B ALDAGAIA – BARNE OREKA 

 Gehi.  Gutx.  

Abanto-Zierbena 711  80 
Alonsotegi 444  164 
Barakaldo -1.132     -1.132 
Muskiz 1.214  405 
Ortuella -93    -93 
Portugalete -1.037     -1.037  
Santurtzi -1.258     -1.258  
Sestao -245       -254 
Trapagaran 152         152  
Zierbena 452  75 
EZKERRALDEA  -791  -2.888 
BILBO  -12.305            -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               -886 
Basauri 28               28 
Etxebarri     656               83 
Galdakao 1.616  1.295 
Ugao-Miraballes       -116             -116 
Zaratamo       -23              -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 
BILBOKO METROP. 3.317  -11.870 
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C aldagaia: Behar Endogenoak  

Aldagai hau zortzi urterako kalkulatzeko, udalerriek ondoko formulaz baliatuko dira: 

B(a) B(l) 
C aldagaia  =   ( BFT 

(a) 

—
BFT(l) ) x 3 

Non: 

B(l): Lehenengo urteko biztanleak  
B(a): Azken urterako aurreikusten den biztanle kopurua (b+8 urte) 
BFT(l): Lehenengo urteko batez besteko Famili Tamaina 
BFT(a): Azken urterako aurreikusten den batez besteko Famili Tamaina (b+8 urte) 

 

Alboko taulan ageri den batez besteko Famili 
Tamaina Bilboko Metropolirako egin den proiekzioa 
da. Udalerri bakoitzak eratxeki zaiona erabili beharko 
du, kontuan harturik taulan ikusten den Urteko 
Gutxitze-Indize Progresiboa (UGIP) loteslea dela eta 
0’02-0’03 bitarteko balioa duela, zein urtez ari garen. 
2.018ren ondorengo urteetan antzeko progresio bat 
aplikatuko da. 

Hurrengo orrialdeko taulan jasota dago biztanleriaren 
eta Batez besteko Famili Tamainaren kalkulua, 
udalerririk udalerri eta 2010-2018 urte bitarterako 
osatua. 

Kalkulu hauek egiteko kontuan izan dira gaur egungo 
parametroak, 4.1 ataleko irizpideen arabera (irizpide 
demografikoak). Udalerri batek bere plangintza 
orokorra aztertzen badu, gomendagarria da 8 urte 
bitarterako biztanleriari eta Famili Tamainari buruzko 
kalkuluak berritzea. Datu horietatik eta goiko 
formulaz baliaturik C aldagai berria eratorriko du.  

 

 

 

 

BFT-REN HAZKUNTZA: 
AURREIKUSPENA BILBOKO 

METROPOLIALDERAKO  
Urtea BFT UGIP 
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 
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BIZTANLERIAREN ETA BFT-REN KALKULUA: 2010 ETA 2018 

 Biztanleria  Batez besteko Famili tamaina  

 Errolda  
2001 

Kalkulua  
2010 

Kalkulua  
2018 

Errolda  
2001 

Kalkulua  
2010 

Kalkulua  
2018 

Abanto-Zierbena 9.036 9.481 9.721 2,95 2,73 2,54 
Alonsotegi 2.662 2.584 2.454 2,46 2,28 2,12 
Barakaldo 94.478 92.694 89.029 2,69 2,49 2,31 
Muskiz 6.558 6.735 6.769 3,13 2,89 2,69 
Ortuella 8.684 8.828 8.786 3,02 2,79 2,59 
Portugalete 51.066 50.209 48.331 2,92 2,70 2,51 
Santurtzi 47.173 46.369 44.622 2,74 2,53 2,35 
Sestao 31.773 30.860 29.327 2,68 2,48 2,30 
Trapagaran 12.621 12.650 12.418 2,76 2,55 2,37 
Zierbena 1.215 1.265 1.289 2,95 2,73 2,53 
EZKERRALDEA  265.266 261.675 252.746 2,77 2,56 2,38 
BILBO 349.942 348.367 339.627 2,76 2,55 2,37 
Derio 4.846 4.992 5.032 2,80 2,59 2,41 
Erandio 22.422 22.105 21.336 2,88 2,66 2,47 
Larrabetzu 1.551 1.586 1.588 2,90 2,68 2,49 
Lezama 2.113 2.167 2.175 3,21 2,97 2,76 
Loiu 2.199 2.566 2.874 3,72 3,44 3,20 
Sondika 3.978 4.249 4.427 3,30 3,05 2,83 
Zamudio 3.012 3.026 2.978 2,53 2,34 2,17 
TXORIERRI 40.121 40.691 40.411 2,93 2,71 2,52 
Arrankudiaga 775 808 825 2,73 2,52 2,34 
Arrigorriaga 11.140 11.667 11.943 2,64 2,44 2,27 
Basauri 45.085 43.991 42.008 2,63 2,43 2,26 
Etxebarri 7.043 7.503 7.799 3,33 3,08 2,87 
Galdakao 29.544 29.835 29.505 2,95 2,73 2,54 
Ugao - Miraballes  4.104 4.117 4.045 2,95 2,73 2,53 
Zaratamo 1.651 1.699 1.710 3,13 2,90 2,69 
Zeberio 995 1.061 1.104 2,90 2,68 2,49 
BEHE NERBIOI 100.337 100.681 98.939 2,79 2,58 2,39 
Barrika 1.230 1.354 1.448 3,65 3,38 3,14 
Berango 5.311 5.762 6.085 2,48 2,29 2,13 
Getxo 82.285 83.287 82.549 3,23 2,99 2,77 
Gorliz 4.486 5.165 5.724 3,67 3,39 3,15 
Leioa 28.381 29.885 30.743 3,18 2,94 2,73 
Lemoiz 886 927 949 2,89 2,67 2,48 
Plentzia 3.653 4.016 4.290 3,68 3,40 3,16 
Sopelana 10.709 11.556 12.149 2,91 2,70 2,50 
Urduliz 3.142 3.383 3.550 3,35 3,10 2,88 
ESKUINALDEA 140.083 145.335 147.488 3,18 2,94 2,73 
BILBOKO METROPOL. 1.301.473 896.749 879.210 2,83 2,62 2,43 
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D aldagaia. Bigarren egoitzen eskaintza 

LAGek bigarren egoitza hazteko aukeratu dituen udalerrien kasuan eskaintza aldagai 
honen bidez kalkula daiteke, proposatzen den Lurralde Ereduarekin bat etorriz. Beheko 
taula honetako datuak 8 urtera begira osatu dira.  

BIGARREN EGOITZEN ESKAINTZA LAG-ETAN 

Eskualdea Udalerria LPPren eskaintza 

Abanto-Zierbena 81 

Muskiz 51 Ezkerraldea 

Zierbena 8 

Behe Nerbioi Zeberio 33 

Barrika 139 

Gorliz 626 

Lemoiz 71 

Plentzia 188 

Eskuinaldea 

Sopelana 712 

GUZTIRA BILBOKO METROPOLIAN 1.736 

 

4.6 ESKAINTZAREN EZAUGARRIAK 
 
4.6.1.Dentsitatea 

Garapen eremu bateko hektarea bakoitzean eraiki daitekeen etxebizitza kopurua da. 
LPP honetan hiru dentsitate-maila bereizi dira:  

 

• Behe-dentsitatea: 15-30 etxebizitza bitartean hektareako 
 
• Bitarteko dentsitatea: 30-50 etxebizitza bitartean hektareako 
 
• Goi-dentsitatea: 50 etxebizitzatik gora hektareako 

 
 

Behe-dentsitatea bakarrik da aplikagarria bigarren etxebizitzak jasoko dituzten 
inguruetan edo hiri izaera apalagoa dutenetan. Beraz, ez da ohiko dentsitatea, eta leku 
bakan batzuetan baino ez da erabilgarri. Izan ere, LPPk ez deritzo egoki 
gainontzekoetan aplikatzeari, batetik behar den lurzoru kantitatea ez datorrelako bat, 
inondik ere, garapen jasangarriarekin, eta bestetik auto pribatura erabiltzera bultzatzen 
duelako.  

Bitarteko dentsitatea gomendagarria da, bereziki, garraiobide publikoetatik urrun 
izateaz gain orografiak eta inguruko ezaugarriek baldintzatuta dauden hiriguneentzat.  

Lurzoru erabilgarri gutxi duten lekuetan eta metro edo aldiriko tren geltokia ondoan 
dutenentzat goi-dentsitatea aplikatzen da, ahalik eta biztanle gehienek izan ditzaten 
garraiobide publikoak eskura. Salbuespenak salbu, goi-dentsitateko lekuetan ez da 75 
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etxebizitzatik gora eraikiko hektarea bakoitzean. Muga hau jasota dago Lurzoruari 
buruzko Legean, beraz, legearen aldaketek ondorioak ekarriko dizkiote.   

Dentsitatea (etxeb./ha) kalkulatzeko, 120 m 2  eraiki dauzkan etxebizitza hartu da 
eredutzat. Zein motatako etxebizitza eraikitzen den, haien kopurua, gehien jota, %15 
igo daiteke, baldin eta horretarako erabiliko den azalera guztian betetzen bada 120 
m 2 ko eredutik eratorritako dentsitatea. 

Parametro hau egoitza-sektorearen azalerari dagokio, beraz, garapen-eremuetan 
erabilera hori hartuko duten guneek Sistema Orokorrak ere hartzen badituzte 
ondoriozko dentsitatea proposatutako balore-tartearen azpian egongo da.   

4.6.2 Tipologia 

Egoitzeta-gune berrien tipologiak lotura estua du dentsitatearekin. 

Behe-dentsitateko tipologiak bere baitan hartzen ditu etxebizitza bereizia, bikoiztua eta 
txalet atxikia, eta lorategi pribaturako partzela daukate, handiagoa edo txikiagoa den 
ere. Tipologia honi dagokionez, LPPtik beste etxebizitza mota bat bultzatzen da udal 
plangintzei begira: garaiera gutxiko etxebizitza kolektiboa.  

Tarteko dentsitateko ereduan 4-5 solairuko etxadiak sartzen dira, irekiak zein itxiak. 
Haietan, aprobetxamenduaren %15 inguru ekipamenduetarako, merkataritza eta 
industri jardueretarako edo hirugarren sektorerako gordeko da, baldin eta erabilera 
bateragarriak badira etxebizitzekin. 

Goi-dentsitatea lotuago dago etxadi itxiarekin, baina irekietan ere erabilgarria izan 
daiteke, horiek erabilera komuneko espazio libreak badituzte eta tarteko dentsitatekoak 
baino altuagoak badira. Berriz ere, aprobetxamenduaren %15 inguru 
ekipamenduetarako, merkataritza eta industri jardueretarako edo hirugarren 
sektorerako gordeko da, etxebizitzekin bateragarriak badira. Dentsitate hau egokiena 
da hiri-izaeraren ezaugarriak (egitura, ekipamenduak, zerbitzuak...) izango dituzten 
biztanle-guneak eratzeko. 

4.6.3 Etxebizitza babestua 

Gaur egun etxebizitza babestua (Babes Ofizialeko Etxebizitzak) 17/1994 Legeko 
estandarren arabera araututa dago (ekainaren 30eko Legea, Etxebizitza arloko 
Premiazko Neurriei buruzkoa eta Hiri-Kudeaketarako eta Plangintzarako Tresnak 
bideratzen dituena). 

Legeak 2. artikuluan hala ezarrita, 7000 biztanletik gorako udalerrietan Hiri 
Antolakuntzarako Plan Orokorrek eta Arau Subsidiarioek lurzoru kantitate bat kalifikatu 
beharko dute babes ofizialeko etxebizitzetarako, gutxieneko aprobetxamendu hauek 
lortzeraino:  

• Hiri Lurzoruetan, egoitza-eraikinetako %20, eraikin horiek barne-eraldaketarako 
ekimen bateratuetan aurreikusita badaude eta jardununeen bidez burutzekoak 
badira.  

• Laurteko bakoitzerako programatzen diren lurzoru urbanizagarrietan eta lurzoru 
urbanizagaietan, aurreikusten diren egoitza-eraikinetako %65. 
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Hala ere, Udal plangintza orokorrak babes ofizialeko edo, hala denean, babes 
publikoko etxebizitzak eraikitzeko izango den lurzorua kalifikatu beharko du, etxebizitza 
horiek estandar hauek ezarri eta arautzeaz arduratzen den indarreko legeriak 
xedatutako zenbatekoan eta baldintzetan egin beharko direlarik. 

 

4.6.4.Bigarren etxebizitza eta Lurralderako Iris-guneak  

Bilboko Metropolian, hain urbanizaturik dagoela-eta, zaila da bigarren etxebizitzen 
taxuzko eskaintzarik egitea. Bertako hogeita hamabost udalerrietatik batek ere ez du 
horretarako joera argirik, eta baten batek izatekotan, bigarren mailako aukeratzat 
dauka. Izan ere, litezkeen eskaintzak etxebizitza nagusi bihurtuko lirateke ziurrenik. 

Horregatik eta erabilgarri dagoen lurzoru gutxiagatik, Bilboko Metropolirako LPPk 
gomendatzen du bigarren etxebizitzen eskaintza harrera gaitasun handiagoa duten eta 
hurbil dauden inguru funtzionaletara bideratu dadila: Balmaseda-Zalla, Laudio. Igorre 
eta Mungia aldea. 

Dena den, ez da baztertzen bigarren etxebizitzak LAGek horretarako zehaztu dituen 
udalerrietan sustatzea: Abanto-Zierbena, Barrika, Gorliz, Lemoiz, Muskiz, Plentzia, 
Sopelana, Zeberio eta Zierbena. 

Azpimarratzekoa da Zeberio eta Lemoizen kasua: Lurralde Plan Partzialak 
Lurralderako Iris-gunetzat jotzen ditu, eta horrek LAGetan azaltzen diren ondorioak 
dakartza. 

Ezargarri den arautegia zehazteko asmoz,  Lurralde Plan Partzialak ondoko eremuak 
bereizten ditu aipatutako udalerrietan:  

• Udalerri bakoitzeko hirigune nagusia. 
• Udalerrian dauden gainontzeko asentamenduak: haietan kokaturik daude 

inguruko baliabide naturalak ustiatzen dituzten nekazaritza asentamenduak, 
etxebizitzak eta ekipamenduak. 

Bi kasuetan, eta aurreko atalean jasotakoaren arabera, Lurralde Plan Partzialak 
beharrezkotzat jotzen du Zeberio eta Lemoizko plangintza-tresnetan ondoko neurriak 
har daitezen: 

• Hiri-irudia hobetzeko neurriak.  
• Eraikin-ondasunak zaharberritzeko eta haien balioa goratzek neurriak.  
• Bigarren etxebizitzaren fenomenoari aurre egiteko neurriak.  
• Oinarrizko azpiegiturak behar den moduan hobetzeko neurriak (irisgarritasuna, 

zerbitzuak eta ekipamenduak).  

Zeberion eta Lemoizen dauden Lurralderako Iris-guneei dagokienez (artikulu honen 
bigarren ataleko “gainontzeko asentamenduetan” sartuak), Lurralde Plan Partzialak 
honako erabilera-irizpideak zehazten ditu: 

• Haietan egoitzarako erabilera bultzatuko da nagusi.  

• Baimenduta daude, halaber, ondoko erabilera hauek: bidexka-ibiltoki kontrolatuak, 
lizentziarik edo baimenik behar ez duten atsedenerako erabilerak, zelaien sortze 
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eta mantentze kontrolatua, nekazaritza erabilera, tokiko basoa zaintzeko eta 
zabaltzeko jarduerak, ekipamenduak eta hotelak.  
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5 EKONOMI JARDUERAK. BERROREKATZE ESTRATEGIKOA  
 
5.1 EKONOMI EREDUA: TRADIZIOAREN ETA BERRIKUNTZAREN ARTEAN  

Bilboko Metropolikojarduera ekonomikoak hari kronologiko batek zeharkaturik daude; 
izan ere, oraingo ekoizpen jarduerak eta hirugarren sektorekoak lehengoek utzitako 
hutsuneetan finkatu dira. Eredu honetan, lehenik etorritakoek lurzoruri onenak 
eskuratzen zituzten, eta ondorengoek libre zeuden eremuetan moldatu behar izaten 
zuten. 

Lehenengo industriak, XIX. mendearen erdialdean sortzen hasiak, lurzoru asko eta 
zabalak behar zituen, bera ere lantegi handietako ekoizpen-industria zelako. Jatorria 
burdingintzaren azken berrikuntza teknikoetan eta Somorrostroko burdina-meategien 
ustiaketa intentsiboan izan zuen. Berehala etorriko zen untzigintza indartsua. Beren 
ezaugarri eta beharrengatik, industria horiek ibaien ibarretan kokatu ziren, eta laster 
itsasadarreko industri jarduerak Euskal Herria Estatuko ekonomiaren burura eraman 
zuen. Ondorioz ere, ekonomi eredua bera dibertsifikatu zen, aurrekoek sustatutako 
beste jarduera batzuk etorrita: itsaso-garraioa, elektrizitate eta kimika arloetako 
industriak, etab...  

Bilbon, inguruko hiriburua baitzen, zerbitzu jarduera ugari agertu ziren, industriak 
erakarriak. Bankuek, aseguru konpainiek eta inbertsio sozietateek bulegoak ireki 
zituzten Bilboko Zabalgunean, eta hiria goi mailako finantza-gune bihurtu zen. 

Bata bestearen atzetik, era desberdinetako industriek Itsasadarraren inguruak bete 
zituzten. Lehengo eremuak erabat okupatu ondoren, alboko haranetako ibarretara 
zabaldu ziren leku bila.  

Basauritik Portugaleteraino, itsasadarraren bi aldeetan hedatzen zen industrialdeak 
langile asko erakarri zituen, eta horrekin batera hirigintza prozesua ere bizkortu egin 
zen, gutxitan, ordea, behar bezalako higiene baldintzak betez. Egoerak beharturik, 
hiriguneek industriak bazter utzitako eremuetan hedatu ziren, elkarren antzera eta 
halabeharrak bultzatuta, bizileku hutsa besterik eskaini gabe. 

XX. mendeko 50 eta 60ko hamarkadetan, Estatuaren garapen-politikak sustaturiko 
industria berriek Txorierri eta Ballontiren haranetara jo behar izan zuten, oradurako 
ibaietako bazterrak gainezka zeuden eta.  

1973-1974an hasitako krisiak gogor astindu zituen lehengo moduko industriak, 
Itsasadarraren alde bietan. Ondoren, Espainia EBean sartzearekin etorritako muga-
zergen kentzeak, 1986an, birmoldaketa latza ekarri zien zenbait industriari, Bilboko 
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Metropolian hedatuen zeuden industriei, hain zuzen: siderurgia integrala, altzairu 
bereziak, untzigintza, etxetresna elektrikoak, etab. 

Ahitzen zihoan ziklo historikoarekin batera ernatzen hasia zen XXI. mendera 
begiratzen zuen ekonomi eredu berri bat. Haren adierazgarri argi bat Zamudioko 
Teknologi Elkartegia izan zen, 80ko hamarkadaren amaieran eraikia. Ekonomiak 
hirugarren sektorera erakusten joera irtenbidea zen birmoldaketak eragindako gizarte 
eta ekonomi arazoetatik ateratzeko. Areago, 90eko hasieran ideia bat nagusitu zen, 
Bilbo aldeak industri metropolia izatetik hirugarren sektorearen metropoli izatera pasatu 
behar zuela, alegia. 

Artean etortzekoak ziren, hala ere, 90eko urteen amaiera eta hurrengo mendea, eta 
haiekin batera aldaketa itzelak planeta osoan eta, ezin bestela izan, lekuan leku ere: 
informazioaren gizartearen garatze paregabea, ekonomiaren alor berrien agertzea 
(industrian, hirugarren sektorean, mistoak zein merkataritza jarduerakoak), 
ekonomiaren globalizazio etengabea, inguru funtzionaleko batez besteko bizi mailaren 
goratzea, inmigrazio fenomeno berriak, Guggenheimen eragina... denek ala denek 
eraldatu egin dute eztabaidaren norakoa. Denon onerako, hirugarren sektorearen 
aldeko apustua bateragarria izan da siderometalurgia lehiakor batekin. Era berean, 
teknologiaren alorreko industria berriak gai izan dira lehengo industriak utzitako 
erronkari eusteko.   

Bideari ekin eta hamar urteren buruan, LPP honek ekonomi eredu misto baten alde 
egiten du: ingurumenaren aldetik jasangarria diren industri eta hirugarren arloko 
jarduerak batera garaturik; ekonomi jarduerak eta etxebizitzak inguru berean kokaturik, 
zein dagokion lekuan, ordea... 

 

5.2 BERROREKATZE ESTRATEGIKOA 

 
LPPtik ekonomiarako bultzatzen den ereduarentzat estrategikoa da espazioak eta 
sektoreak orekatu daitezen.   
 

5.2.1 Espazioen arteko oreka 

 
Egungo hirigintza ereduari jarraiki, jarduera ekonomikoak inguru funtzionaleko leku 
jakinetan biltzen dira, eta ereduaren beraren inertziak eraginda, jarduera berriek ohiko 
lekuak bilatzen dituzte, lehenagokoen ondoan. Horren ondorioz inguruko eremu 
desberdinetan sortzen den espezializazio funtzionala ez da batere komenigarria, 
eremuen arteko mugikortasun handia eragiten duelako, eta berarekin batera kalteak 
dakarzkielako ingurumenari eta antolaera funtzionalari. Izan ere, mugimendu hori beti 
da norabide bakarrekoa, egunaren zati batean alde batera, eta bestean kontrakora. 

LPPren ereduak apustu argia egiten du ekonomi jardueren eta bizilekuen arteko oreka 
lortzeko, egoitza erabilera nagusitzat duten garapen berri guztiek eremuaren %15 
erreserbatuta izan dezaten ekonomi jarduera osagarrietarako: txikizkako merkataritza, 
bulegoak, tailerrak, etxebizitzekin bateragarriak diren industriak eta, orobat, 
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hornikuntza eta laguntza zerbitzuak eta zerbitzu sozio-ekonomikoak, leku horietan 
etxebizitza eta enplegua orekatuta gerta daitezen. 

Dena den, nahiz eta Inguru Funtzionala osorik azterturik biztanleria eta enplegua 
nahiko orekatuta ageri diren, ez da gauza bera gertatzen Inguru horretako azpi-
inguruei banan-banan erreparatuz gero, eta desoreka hori areagotu egiten da udalerri 
mailan. Ez da ahaztu behar Bilboko Metropolia, azken batean, Hiri Inguru Jarrai bat 
baino ez dela. 

Hala, bada, Inguru Funtzionalean enplegua orekatu samar ageri bada ere, gorago 
esan bezala, egon badago mugimendua Inguruan barna, eta hori konpondu beharreko 
arazo bat da. Horregatik, hain zuzen ere, LPPk Ekonomi Jardueretarako Eremu berriak 
proposatzen ditu garraiobide publikoa eskura duten tokietan, oraingo trenbide edo 
tranbia sarea edo proiektuan dagoena baliatuz, azken hori jada txostenean jasota dago 
eta. Proposamen horietako gehienak, bestalde, Txorierri eskualdean gauzatuko 
lirateke. Edonola ere, ahaleginak egin beharko dira norberaren autoaren ordez 
garraiobide publikoa erabil dadin. 
 

5.2.2 Espazioen arteko oreka  

Estrategiaren beste alderdia da. Funtsean, jarduera ekonomikoak lurraldeko toki 
batean edo bestean kokatuko lirateke, zein bere ezaugarrien arabera. 
LPPk hirugarren sektoreko erabilerak berreskuratu nahi ditu hirialderako. Horietako 
batzuk dira, besteak beste, txikizkako merkataritza, bulegoak eta era guztietako 
laguntza-hornidurak, ekipamendu soziokulturalak, etab., berariazko eraikinetan nahiz 
egoitzarako eraikinetan paratuak. Horrela jokatzen da mota horretako erabilerak 
hirigunetik kanpoko aldean kokatu ez daitezen, eta haien ordez bertara joan daitezen 
industri izaera nabarmenagoa duten instalazioak, ez direlako oso bateragarriak hiriko 
egoitza-aldeekin, eta bestalde, salgaien garraio astuna ekarri ohi dutelako berekin.  
 
Aurrekoaz gain, oso onuragarria litzateke nabarmen apaldu dadin hiriguneen barneko 
industri lurzoruak egoitza-lurzoru kalifikatzeko joera. Helburua erabilera mistoak 
bultzatzea da, gune horietako ekonomi jarduerak desager ez daitezen eta etxebizitzak, 
hornidurak eta ekonomi jarduerak albait bateragarrienak izan daitezen. Komenigarria 
litzateke, bada, bere baitan ekoizpen jarduerak edo hirugarren sektorekoak bakarrik 
bilduko dituen gune handirik ez sorraraztea. 
 
Xede bera dute Itsasadarraren Berrikuntza Guneek. Itsasadarrak eta haren inguruak 
gizartearen eta ekonomiaren erdigune bilakatu behar dute, Inguru Funtzionalaren 
bereizgarri izan daitezen. Hala izatea nahi bada, tentu eta arreta handiz erabaki 
beharko da zein jarduerak beteko dituzten lehengo industriek hutsik utzitako lurzoruak. 
Itsasadarraren ertzetara balio erantsi handiko jarduerekin batera etxebizitzak eta 
ekipamenduak ekarri behar dira, beti ere arkitektura eta hirigintza-diseinuari aparteko 
garrantzia emanda, inguru hori merezi duen berezkotasunaz janzteko. 
 
Ildo horretatik, eta ahal dela Itsasadarrerako irispidea behar duten ekoizpen-egiturak 
hortik joanarazi gabe, egokia litzateke ibai-erdiguneko lurzoruek hirialdean errazago 
txerta daitezkeen jarduerak eta hornikuntzak jasotzea.      
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Bestalde, tamaina handiko industriarik agertzekotan, ahaleginak egingo lirateke 
haren ezaugarri eta beharretarako hobeak diren tokietara bultzatzeko. Toki horiek, 
bada, zabalak eta egokiak izateaz gain irispide onak beharko lituzkete garraiorako, 
baita trenbide edo tranbia publikoak hurbil edukiko ere. 
 
Esandakoarekin bat etorriz, kanpoaldeko eremu horietan ez litzateke, ahal dela, 
merkataritza-zentro handirik edo bulegorik kokatuko. Aitzitik, horrelako jarduerak 
hiriguneetan bertan finkatuko lirateke, tamaina txikiagoarekin, hobeto molda daitezen 
gune horietako ezaugarri urbanistikoetara.   
    
 

5.3 LEHEN SEKTOREA  

Aspalditik lehen sektorea galduz joan da Bilboko Metropolian zeukan garrantzia; horren 
erakusgarri, BPGn eta enplegu tasan duen pisu gutxia, eta inguruko paisaietan ere 
nekez igartzen da haren arrastoa; Txorierriko atzealdean, Zeberioko haranean eta 
Uribe Kostako ipar-ekialdean izan ezik, gainontzekoan kostata ageri da baserriaren 
irudia, lehengo batean herrialdeko gizartearen eta ekonomiaren bereizgarria izan zena. 
Inguru horietatik kanpo, landa arkitekturaren arrastoak desagertu dira, edo ikusgaitzak 
dira, hain eraldatuk daude eta. 

Alabaina, aintzat izatekoak dira nekazaritza alorrean dihardutenek lurralde orekaren 
eta landa-aldeko garapen jasangarriaren alde egiten duten lana. Gainera, nekazaritza 
jardueraren euskarria izateaz gain, gizartearen ondare diren paisaia eta kulturaren 
gordailu dira. Landa-aldea abandonatzeak edo bazter uzteak kalte itzelak dakarzkie 
ingurumenari, kulturari eta lurraldeari berari ere.  

Aurreko hamarkadetako ekonomian etengabe atzeraka eginik, azken urteotan 
sektoreak eutsi egin dio, nonbait, batez ere administrazioen sustapen politikari esker. 
Horrelako ekimenen adibide gisa aipatzekoak dira Landa Garapenerako Programak, 
zehazki Arratia-Nerbioi aldekoa, otsailaren 4ko 22/2003 Dekretuaz onartua eta Zeberio 
udalerria bere eraginpean hartzen duena; programa horrek zenbait helburu estrategiko 
dauzka, besteak beste nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzaren lehiakortasuna 
sustatzea eta eskualdeko etxebizitzen eta haien inguruaren egoera hobetzea, egoitza-
kalitateak gora egin dezan. Adierazgarria da, halaber, sektorean merkatu-prezioetako 
Balio Erantsi Gordinaren portzentajeak ere nabarmen igo duela azken hamarkadan. 

Bilbokoa bezalako hirialde bat beti ari da lurzoruen bila, behar dituen jarduerak, 
asentamenduak eta azpiegiturak kokatu ahal izateko, baina beti ere landa inguruaren 
lepotik. Hortik, hain justu, ahalik eta lurzoru kantitate txikiena kontsumitzearen 
garrantzia.  

Nekazaritzak ahal den sendoenik euts diezaion, LPPtik aldarrikatzen den lurralde 
ereduak zenbait neurri eta ekimen bultzatzen ditu:  

• Nekazaritza garatu beharreko udalerrien artetik, lehentasuna Lezama, 
Zamudio, Loiu, Urduliz, Lemoiz, Larrabetzu, Zeberio eta Arrankudiagari ematea.  

• Interesa duten nekazaritza-guneak eta lurzoruak babestea, batez ere jarduera 
hori garatu beharreko udalerrietan.  

• Etengabeko trebakuntza planak bultzatzea, landa-aldeak biztanlerik ez 
galtzeko.  



 

 

EKONOMI JARDUERAK 

OROITZA 

79 

• Nekazaritza eta abeltzaintzaren osagarri diren jarduerak sustatzea, nekazarien 
diru sarrerak handitu daitezen. 

• Landa inguruek duten balio turistikoa areagotzea.  
• Baserrien arkitekturaren aberastasuna zaintzea, udal plangintza orokorrak 

osatzen dituen kultur ondasunaren katalogoen bidez.  
• Nekazaritzan, abeltzaintzan eta basolanetan ustiapen metodoak hobetzea, 

jarduera horiek, landa-ekosistemak kaltetu beharrean haien pizgarriak eta 
babesgarriak izan daitezen.  

• Lurraldea babesteko neurri sendoak hartzea, Planean hirigintza-garapenetik 
salbu gertuko diren guneak zehaztuz.  

• Bai eskualdeen artean baita haien barnean ere, garraio publikoa lehenesten 
duen mugikortasun eredu bat bultzatzea, tamaina handiko azpiegiturek landa-
lurzoru asko eta zabalak behar baitituzte. 

• Landa-aldea garatzeko programak (Aldundienak eta bestelako mailetakoak) 
aprobetxatzea.  

• Erakunde publikoetatik landa-alderako laguntza ekonomikoak bideratzea, 
bertako bizimoduak alor desberdinetan duen balioa (ingurumena, paisaia, 
gizarte eta kultur ondarea...) gordetze aldera.  

• Garapen-eremu berrien kasuan, plangintza orokorrerako tresnek neurriak hartu 
beharko lituzkete garapen horiek ukitutako nekazaritza-ustiapenak, ahal dela, 
betiko desager ez daitezen.  

5.4 EKONOMI JARDUERETARAKO LURZORUAK: SAILKAPENA 

Ekonomi jardueretarako lurzoruak sailkatzeko, Lurralde Plan Partzialak kontuan 
hartzen du zein erabilera nagusi egokitu zaion lurzoru mota bakoitzari. Horren arabera: 

5.4.1 Industri Lurzoruak: 

Ekonomi jardueretarako lurzoruak dira, eta haietan kokatzen diren instalazioak ekoizte- 
eta biltegiratze-jarduerei lotuta daude. Industri lurzoru hauek mota desberdinetakoak 
dira:  

a) Azalera Handiko Ekoizpen-lurzoruak: lurzoru hauetan berariazko 
guneak dituzte lehengaietatik lortutako edo eraldatutako produktuak 
ekoizteko eta biltegiratzeko. 

Beren ezaugarriak direla eta, jarduera horietako batzuek eremu zabalen 
beharra izaten dute, salgaien garraio astuna eragiten dute eta.  

Ekoizpen-prozesuek inguruan dituzten ondorioak direla-eta, berariazko 
lekuetan kokatu daitezen proposatzen da, egoitza-aldeetatik eta 
ekipamenduetatik aldendurik. Inguruaren gaineko eragina arintzeko, 
hain zuzen, mota horretako jarduerei buruzko araudietan jasotzen diren 
neurri zuzentzaileak beteko dira. 

b) Tarteko Azalerako eta azalera Txikiko Ekoizpen-lurzoruak: lurzoru 
hauek jasotzen dituzten ekoizte- eta biltegiratze-jarduerak ohiko 
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industrialdeetan kokatzen dira, ez dutelako azalera handiko eremurik 
behar. Komenigarria da hiriguneen alboko inguruetan finkatzea. 

c) Teknologi Maila Handiko Ekoizpen-lurzoruak: bertan kokatzen diren 
industri jardueren oinarria gaur egungo teknologia eta garapena dira. 
Hori dela eta, mota horretako jarduerak hiriguneetatik hurbil egin 
daitezke, are egoitza-aldeetan ere.     

Mota hauetako lurzoruak antolatzeko honako irizpide hauek beteko dira:  

• Sektoreko morfologiaren nolakoa den, eraikinak eremuaren %35-40 
bitartean beteko du gehienez, garraio astunak azalera handiko guneak 
behar izaten dituelako ibiltzeko. Portzentaje horretan ez daude jasota 
sistema orokorrak. 

 

• Plangintza Araudiak agintzen dituen aparkatzeko tokietatik %25 ibilgailu 
astunetarako gordeko dira. Ikus eragina arintzeko, zuhaitzak landatuko 
dira. 

 

5.4.2 Logistika-guneak: 

Helburua dute garraio-azpiegiturari eta horri lotutako industri jarduerei laguntza 
ematea. Ekonomiaren alor nagusietan duten eraginagatik, esan daiteke logistika-
guneak Metropoliko Ekipamenduak ere badirela. Lurzoru horietako jarduera batzuek 
eurentzakoak diren eremu zabalak behar dituzte, hainbat arrazoirengatik, besteak 
beste, salgaien garraio astuna erabili beharragatik edo beren laguntzaren 
hartzaileengandik hurbil egon beharragatik. 

Hiru logistika-gune mota ditugu, haien laguntza jasotzen duen garraio 
azpiegituraren arabera:  

 
• Garraioari laguntzeko Logistika-guneak: berariazko instalazioak dituzte 

errepide-garraioaren zerbitzuan. Beren ezaugarriengatik, errepide edo 
trenbide sare nagusietatik gertu kokatuko dira, ibilgailu astunak errazago 
iristeko. Gune horiek diseinu zaindua izango dute, maiz paisaia barnako 
igarobideetan ezarrita daude eta.  

• Portuari laguntzeko Logistika-guneak: portura erantsita, gune bereziak 
dituzte biltegietarako eta stocketarako, kargak bereizteko, salgaien 
banaketari ekiteko eta logistikarekin lotura duten industri jardueretarako. 
Aurreko guztiagatik logistika-guneak azalera handiko eremuetan 
finkatzen dira, portuaren ondoan eta salgai eta trenbide saretik nahiz 
lurraldeen arteko komunikabide handietatik hurbil.  

• Aireportutik kanpoko Logistika-guneak: bertan kokatuta daude, 
batetik, azpiegitura horren beharra duten logistika-jarduerak eta 
instalazio espezializatuak, hala nola aireportuari lotutako industri 
jarduerak, eta bestetik, Garraiorako Laguntza-gune bat.  
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• Garraiobideen arteko lotuneetan kokatutako Logistika-guneak: eremu 
berri hauek, garraiobideen zerbitzura daude komunikabideen sare 
nagusiko garraiobide-lotuneetan, salgaiak trenbide bidez garraia 
daitezen bultzatzeko.  

Mota hauetako lurzoruak antolatzeko honako irizpide hauek beteko dira:  

  

• Sektoreko morfologiaren nolakoa den, eraikinak eremuaren %35-40 
bitartean beteko du gehienez, garraio astunak azalera handiko guneak 
behar izaten dituelako ibiltzeko. Portzentaje horretan ez daude jasota 
sistema orokorrak.  

• Plangintza Araudiak agintzen dituen aparkatzeko tokietatik %25 ibilgailu 
astunetarako gordeko dira. Ikus eragina arintzeko, zuhaitzak landatuko 
dira. 

5.4.3 Enpresen parkeak: 

Haietan jarduera berritzaileak finkatzen dira. Ahal dela, kokatzen diren eremuetako 
erabilera-intentsitate bera izango dute, hau da, ohikoa den “behe-dentsitateko” parke-
eredutik aldenduz. Biltzen duten/dituzten jardue(ra)ren arabera, hiru motatako 
Enpresa-parkeak ditugu: 

• Teknologi Parkeak: teknologia aurreratuko jardueretarako. Teknologi 
Parkeek berezko helburua dute garapen teknologia eta berrikuntza 
sendo bultzatzea, ezagutza eta teknologiaren hartu-emanak eraginez 
ikerketa-erakundeen, enpresen eta merkatuaren artean. Era berean, 
pizgarri bat izan behar dute sorkuntzak eta enpresa berritzaileek aurrera 
egin dezaten, horretarako balio erantsiko zerbitzuak emanez eta kalitate 
handiko esparruak eta instalazioak erabilgarri jarriz. 

 
• Zientzi Parkeak: Unibertsitateari lotuak, haietan I+Gn diharduten 

enpresak kokatzen dira. 
 

 
• Enpresen Parkeak: kokalekua ematen diete industriarako zerbitzu 

teknikoei eta hirugarren sektoreko enpresei. 
 

Mota hauetako lurzoruak antolatzeko honako irizpide hauek beteko dira:  

 
• Erabilera-intentsitatea kokapen-eremuko berbera izango da. 

 

5.4.4 Hirugarren Sektorea-Erakusketa: 

Ekonomi jardueretarako lurzoru hauetan kokatzen diren merkataritza-erabilerek eremu 
zabalak behar dituzte erakusketa eta salmentarako, baina ez dute zertan nahitaez 
kokatu egoitza-aldeetatik kanpo, bestelako erabileren osagarri izan daitezke-eta, 
txikizkako saltokien, biltegien eta bulegoen osagarri, adibidez. Ez dira horiek 
bezalakoak, eta beraz ez dira mota honetako lurzoruetan finkatuko, merkataritza-
zentroak. 



 

 

EKONOMI JARDUERAK 

OROITZA 

82 

 
Mota hauetako lurzoruak antolatzeko honako irizpide hauek beteko dira:  
 

• Erabilera-intentsitatea kokapen-eremuko berbera izango da. 
 

5.4.5  Hirugarren Sektorea-Merkataritza: 

Eremu hauek tamaina handiko merkataritza-erabilerak hartzen dituzte. 
Instalazio horiek, izaera orokorrekoak edo espezializatuak, egoitza-aldeetatik 
kanpo kokatzen dira. 

5.4.6  Zerbitzuak: 

Ekonomi jardueretarako lurzoru hauek, zerbitzu sektoreari lotuak, gai dira mota 
desberdinetako erabilerak hartzeko: txikizkako merkataritza, bulegoak eta era 
guztietako ekipamenduak (laguntza eta osasun instalazioak, atsedenerakoak, 
soziokulturalak, etab.).  
Oreka irizpideei helduz ekipamendu horiek, ahal dela, hiriguneko egoitza-
aldeetan finkatuko dira, Erabilera Orokor Misto izenekoak eratuz. Erabilera 
hauek lurzoruetako gune zehatzetan koka daitezke, edo egoitza-erabilerarekin 
batera txertatu. Azken kasu horretan, erabilera-intentsitatea egoitza-aldeko 
bera izango da. 
 
Azaldutakoaren arabera, Enpresa- edo Negozio-guneetan ekonomi jarduerak, 
zerbitzuei loturik nahiz enpresa-parke gisa eraturik, garrantzi kuantitatibo 
handia du egoitza-erabileraren aldean. 
 
Mota hauetako lurzoruak antolatzeko honako irizpide hauek beteko dira:  
 

• Erabilera hauen intentsitatea kokatzen diren egoitza-aldeko bera izan 
ahalko da. 

 
5.5 LURZORU ESKAINTZA    
 
5.5.1 Jardueraren eta enpleguaren bilakaerari buruzko kalkulua 

Aurreko urteetako joera espero da, hau da, Bilboko Metropoliko biztanle aktiboek eta 
enplegudunek gora egingo dute zertxobait. Batez besteko jarduera-tasa %45ekoa 
izango da, eta enplegu-tasa %90etik gorakoa:  

Inguru Funtzional osoan eta aztergai dugun 16 urteko tartean biztanleria aktiboaren 
urteko hazkuntza, batez beste, %0,15ekoa izango da. Azterketa eskualdez eskualde 
eginez gero, honako datuak ageri zaizkigu:   

• Hazkuntza negatibo apalak Ezkerraldean (-%0’02) eta Bilbo aldean (-0,08%). 
Alabaina, eskualde horietan biztanleriak behera egingo duenez, jarduera tasa 
hazi egingo da, batez ere Ezkerraldean.  

• 16 urteko tarte berean urteko batez besteko hazkuntza positiboa izango da 
Txorierrin, Behe Nerbioin eta Eskuinaldean: %0,17, %0,38 eta %0,82, hurrenez 
hurren.   
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Jarduera-tasari dagokionez, oro har hazi egingo da, zenbait udalerritan %50etik gora.  

Aztertzen ari garen 16 urteko tartean Bilboko Metropoliko enplegudun biztanleriak 
hazkuntza positiboa baina motela izango du (urtean %0’29, batez beste, aipatutako 
tartean). Gauza bera gertatuko da biztanleria aktiboarekin. Eskualderik eskualde, 
hauxe gertatuko da: 

• Urteko batez besteko hazkunde nabarmenena Eskuinaldeak izango du (urteko 
%0’9 aztertzen ditugun urteetan).  

• Gainontzeko eskualdeetan urteko batez besteko hazkuntza nahiko motela 
izango da: Ezkerraldea (%0’1), Bilbo aldea (%0’12), Txorierri (%0’32) eta Behe 
Nerbioi (%0’46).  

Bilboko Metropolian langabezi tasak %2 egingo luke behera, oraingo datuekin (%10) 
alderaturik. Eskualderik eskualde, hau gertatuko litzateke:  

• Aztergai dugun 16 urteko tartean, Ezkerraldean behera egingo luke 
langabeziak, %12tik %10era gutxi gorabehera.  

• Aztergai dugun 16 urteko tartean, Bilbo aldean ere jaitsi egingo litzateke, 
%10etik %7ra gutxi gorabehera.    

• Aztergai dugun 16 urteko tartean, Txorierriko langabezi tasak behera egingo 
luke, gutxi gorabehera %8tik %5era.  

• Aztergai dugun 16 urteko tartean, Behe Nerbioin langabezi tasa %9tik %8ra 
inguru apalduko litzateke.   

• Aztergai dugun 16 urteko tartean, langabeziak behera egingo luke 
Eskuinaldean, %8tik %7ra gutxi gorabehera.   

Enplegu-tasak, ordea, ia ez du gora egingo 16 urte horietan (%0’01 urtean). Hortaz, 
hazkuntza ekonomikoa piztuko luketen estrategiak behar dira, enplegudun 
biztanleriaren igoera apalari aurre egiteko. Eskualdeka, honako hau litzateke joera: 

 

• Ezkerraldean urteko batez besteko tasa negatiboa litzateke, -%0’81 ingurukoa.  
 
• Bilbo aldeak –%0’12ko atzerakada txikia izango luke.   

 
• Txorierrin nabarmenen haziko litzateke urteko batez besteko tasa (%1’58). 

 
• Behe Nerbioin datuak ia ez lirateke batere aldatuko (% 0’11 urtean).   

 
• Eskuinaldean urteko batez besteko hazkuntza %0’51koa izango litzateke. 

 

Jarduerak arloka azterturik, badirudi zerbitzuak nagusitzen joango direla industriaren 
aldean, enplegu guztiaren %70eraino bildu arte. Eraikuntzan eta lehen sektorean kasik 
ez da aldaketarik egongo enpleguari dagokionez. Kalkulu hauek Bilboko 
Metropolikoleku guztietarako balio dute. 
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5.5.2 Ekonomi jardueretarako lurzoruen kalkulua 

Aurreko atalean azaldu denez, proposatzen den ereduak lehentasuna ematen dio 
ekonomi jarduerak hiriguneetan kokatzeari, eremu berean erabilera desberdinak txerta 
daitezen. Hirigunearekin bateragarriak ez diren eta beren ezaugarriengatik salgaien 
garraio astunaren beharra duten jarduerak, aldiz, kanpoaldera joango dira. Hala 
gertatuko da, batez ere, ekoizpen eta logistika jarduerekin.  

Bereziki, ereduak bi ekinbide estrategiko azpimarratzen ditu lurralde antolamenduan 
esku hartzeko:  

 

•    Hiriguneei zuzendutako ekimenak: Birgaitze eta Berritze ekimenak.  
 
•    Lurzoru kantitate handiak erreserbatzea Industrialdeak, Logistika-guneak eta 

Enpresen parkeak garatzeko.  

 

Hiriguneetan esku hartzeak garrantzi handia du lurralde ereduan, baina ez da oraindik 
zehaztu zenbaterainokoak izango diren ekimen horiek, alde batetik birgaitze ekimenak 
jasoko dituzten lurzoruak okupatuta daudelako edo udal plangintzaren arabera 
ekonomi jardueretarakoak direlako. Bestalde, berritze ekimenen bitartez erabilera 
mistoak bultzatu nahi dira Itsasadarraren Hirigintza Berritzeko Eremuetan, baina alde 
horretako lurzoruak ere kalifikatuta daude udal plangintzan, eta horrek dezente 
oztopatzen du lurzoruen kantitatea zehaztea. 

Erreserbatuta dauden lurzoruek, Eremu Mistokoek izan ezik, bakarrik har ditzakete 
etxebizitzekin bateragarriak ez diren ekonomi jarduerak, gorago azaldu diren arrazoiak 
direla eta. Helburu horrekin, Planak ekimen orokorrak aurreikusten ditu, Inguru 
Funtzional osoaren beharrei aurre egiteko; egiteko horretan kontuan izango dira 
lurralde eremu bakoitzaren beharrak, enpleguaren eta etxebizitzen arteko oreka 
zaintzeko. Hortaz, ekonomi jardueretarako behar den lurzoru kopurua desberdina da 
udalerririk udalerri, eta Inguru Funtzionalean, ordea, egoera orekatuagoa da. 

Behin betiko onetsi den Ekonomi Jardueren SLPk dioenez, 1990-2002 bitartean, 
guztira, 390 ha-ko lurzoruak okupatu dira Bilboko Metropoliko Esparru Funtzionalean, 
hau da, urtean 32 ha-ko lurzoruak okupatu dira. Horren arabera, bilakaera aldatzen ez 
bada, hemendik 16 urte bitartera lurzoru berrien eskaintza 512 ha-koa izango da, eta 
2ko zurruntasun koefizientea aplikaturik, 1.024 ha-ko eskaintza beharko litzateke. 

Bestalde, SLP horrek Antolamendurako Arauetan ezartzen duenez (9. artikulua), 
Inguru Funtzional edo Eskualdeko Azpi-inguru bakoitzean lurralde-antolamendurako 
tresnek gutxieneko eta gehieneko lurzoru eskaintza bat zehaztu behar dute, eta 
zehaztapen hori loteslea izango da. Gutxieneko eskaintza, horrenbestez, nahitaez bete 
beharrekoa da, eta gehienekoa ezin da gainditu, baina bai SLPn ezartzen den goi-
mugaren azpitik bete. 

Berriz ere ohartarazi nahi dugu bai LPPk bai SLPk proposatzen dutenez zenbait eremu 
bakarrik erabiliko direla ekonomi jardueretarako, baina LPPk planteatzen du, halaber,  
egun kanpoaldean dauden ekonomi jarduera batzuk hirigunera alda daitezen, egoitza-
erabilerekin nahasturik. 
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Ildo horretatik jarraituz, LPPk plangintzan erabili gabe ageri diren baliabideak gehitzen 
dizkio berak ekonomi jardueretarako proposatzen duen lurzoru eskaintzari, hau da, 
guztirako eskaintza 887/1052 ha-koa da, eta SLPrena, ordea, 975/1300koa. Bestalde, 
LPPren eskaintzan lurzoru berriak 375/540 h dira, eta SLPn 375/700, beraz, alde 
horretatik lehenengoak egiten duen eskaintza ez da bigarrenaren mugetatik ateratzen. 

Esparru Funtzionalaren esparruan, LPPren ereduak kokaleku berriak zehaztu ditu 
lurzoru erabilgarria izateagatik oraindik harrera gaitasuna duten inguru guztietan. 
Gorago esan denez, gehien jota 540 hektarea dira, eta gutxienez 375, denak Txorierri, 
Ezkerralde eta Eskuinaldeko lurzoruetan. 

Ezkerraldeko udalerri askotan zail samarra da jarduera ekonomikoetarako lurzoruak 
bilatzea, eta horrekin bat, bistan dago eskualde horrek duen lanpostu falta. Hori dela 
eta, LPPk lurzoruen sustapen publikoa proposatzen du udalerriz gaindiko ekonomi 
jarduerei begira. Horren erakusgarri da, Portuaren ondoan, Jarduera Mistoetarako 
eremua, Planaren lehen 8 urteetan garatzekoa, eta Txorierrin, Aireportutik Kanpoko 
Logistika-gunea.  

Bilbo aldean eta Behe Nerbioin ere agerikoa da jarduera berriek duten lurzoru eskasia, 
eta horregatik ez da proposamenik egiten inguru horietan. Izan ere, hein batean 
Eskuinalde eta Txorierrirako proposamenek eskasia hori apaltzen dute, bi eskualdeak 
ekonomi jarduera berrien kokaleku bilakatu dira eta. 

Udalerri bakoitzean jarduera ekonomikoetarako egiten den lurzoru eskaintza osoa 
kalkulatzeko, kontuan hartu behar dira udal plangintzan okupatuta zein hutsik ageri 
diren lurzoru kalifikatuak. Horiei gehitu behar zaizkie Lurralde Plan Partzial honek 
Ekonomi Jardueretarako proposatzen dituen Garapen Eremu Berriak. 

Dena den, udalerri bakoitzean jarduera ekonomikoetarako egiten den lurzoru libreen 
eskaintza kalkulatzeko bi hauen arteko batuketa egin behar da: plangintzan hutsik 
dauden lurzoruak eta Lurralde Plan Partzial honek Ekonomi Jardueretarako 
proposatzen dituen Garapen Eremu Berriak.  

Udal plangintzei begira, Lurralde Plan Partzial honek gehienezko eta gutxieneko 
balioen sistema bat erabiltzen du lurzoruen eskaintza zenbatzeko, eta hala jasotzen da 
5.5.3 ataleko tauletan (Ekonomi Jardueretarako Garapen Berriak).  

 

Beraz, Inguru Funtzionaleko udalek ekonomi jardueretarako lurzoru eskaintza jaso 
beharko dute bere plangintza orokorrerako tresnetan, eta bete gabeko lurzoruen 
kopurua egoki deritzoten moduan osatuko dute, horretarako behar dituen lurzoruak 
gehieneko eta gutxieneko balioetatik atera gabe bilduz eta lurzoru kalifikatuen 
kopuruari eutsiz.  

 

5.5.3 Sustapen publikoko lurzoruen kalkulua  

Lurralde Antolamendurako Legean hala ezarrita, LPPk zehaztu beharko du zenbateko 
azalera gordeko den sustapen publikoko industri lurzoru gisa,  poligono urbanizatuak 
eratu ahal izateko. 
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Legearen agindua betearazteko, azalera handiko zenbait eremu antolatzea 
proposatzen da, alor publikoak garatu ditzan. Eremu horiek Inguru Funtzionalaren 
barruan bilatuko dira, jarraian azaltzen diren tokietan: 

 

a) Eskuinaldea  

• Martiturriko poligono mistoa (Getxo). Horretarako, Getxok indarrean 
duen Plangintza Orokorraren parametroak aldatuko lirateke, zehazki 
Martiturrin erabilera orokor mistoetarako dagoen sektorean. Gehieneko 
eskaintzak udal plangintzako 19 hektarea biltzen ditu, eta gutxienekoak 
12 hektarea. 

 
• Urdulizko industrialdea: ohiko ereduaren arabera taxutua. Gehienez 25 

hektareako lurzoruak garatuko lirateke, eta gutxienez 16.  

 

b) Txorierri 

• Aretxaldeko (Lezama) Erreserba Estrategikoa: Esan bezala, Erreserba 
Estrategiko bat da, Ekonomi Jarduera Mistoetarakoa, baina horietaz 
gain Industrialde bat eta garraio Jardueretarako Gune bat hartuko ditu. 
Ekimen hau Araudiaren Eranskinean jasota dago, EE.20 izenarekin. 
Gehien jota ukituko duen eremua, 120 ha-koa, irudietan ageri dena 
baino askoz murritzagoa da. Gutxieneko lurzoru eskaintza 74 
hektareakoa da. 

 
• Deurikasko ingurua: Zamudioko oraingo Parke Teknologikoa Derioko 

udal mugartera zabalduko litzateke. Lurzoru eskaintza: 23 hektarea 
gehienez eta 14 gutxienez. 

 
• Arestiko ingurua: Zamudioko oraingo Parke Teknologikoa Zamudioko 

udalerrian bertan handituko litzateke. Lurzoru eskaintza: 35 hektarea 
gehienez eta 22 gutxienez.   

 

c) Ezkerraldea 

• Ekonomi Jarduera Mistoak, Portuko inguruetan. Tartekako eremu bat 
litzateke, Abanto-Zierbenan eta Ortuellan zehar. Gehieneko lurzoru 
kantitatea 100 hektareakoa da, eta gutxienekoa 62koa. Ekimen honi 
EE.11 izena egokitu zaio. 

 

Beraz, ekonomi jardueretarako sustapen publiko honek 322 hektareako lurzoruak 
beharko lituzke gehienez, eta 200 gutxienez.   
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EKONOMI JARDUERAK: ERABILI GABEKO BALIABIDEAK  
PLANGINTZETAN  

 GUZTIRA (ha) Industria  
(ha) 

3.sektorea 
(ha) 

Abanto-Zierbena 66,60 66,60 0,00 
Alonsotegi 2,50 2,50 0,00 
Barakaldo 59,02 39,58 19,44 
Muskiz 4,80 4,80 0,00 
Ortuella 35,01 35,01 0,00 
Portugalete 15,83 10,42 5,41 
Santurtzi 12,76 12,76 0,00 
Sestao 32,00 7,22 24,78 
Trapagaran 24,87 24,87 0,00 
Zierbena 0,00 0,00 0,00 
EZKERRALDEA  253,39 203,76 49,63 
BILBO 10,28 10,28 0,00 
Derio 10,83 0,00 10,83 
Erandio 45,51 34,12 11,39 
Larrabetzu 4,57 4,57 0,00 
Lezama 8,00 8,00 0,00 
Loiu 2,31 2,31 0,00 
Sondika 5,61 5,61 0,00 
Zamudio 25,00 25,00 0,00 
TXORIERRI 101,83 79,61 22,22 
Arrankudiaga 1,00 1,00 0,00 
Arrigorriaga 12,82 12,82 0,00 
Basauri 15,10 15,10 0,00 
Etxebarri 7,45 7,45 0,00 
Galdakao 15,00 12,13 2,27 
Ugao-Miraballes 1,00 1,00 0,00 
Zaratamo 5,00 5,00 0,00 
Zeberio 3,60 3,60 0,00 
BEHE NERBIOI  60,97 58,70 2,27 
Barrika 6,75 6,75 0,00 
Berango 0,50 0,50 0,00 
Getxo 15,00 15,00 0,00 
Gorliz 0,00 0,00 0,00 
Leioa 53,67 22,15 31,52 
Lemoiz 3,17 3,17 0,00 
Plentzia 0,00 0,00 0,00 
Sopelana 1,50 1,50 0,00 
Urduliz 5,70 5,70 0,00 
ESKUINALDEA  86,29 54,77 31,52 
BILBOKO METROPOLIA 512,76 407,12 105,64 
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EKONOMI JARDUERETARAKO LURZORUAK: GARAPEN EREMU 
BERRIAK. GUTXIENEKO KANTITATEAK HEMENDIK 16 URTERA  

 GUZTIRA  
(ha) 

Industria 
 

Ekonomi 
Jarduerak  

(ha) 

3. sektorea  
(ha) 

Sustapen 
publikoa  (ha)

Abanto-Zierbena 61,00 25,00 6,75 36,00 
Alonsotegi 0,00 0,00 0,00  
Barakaldo 0,00 0,00 0,00  
Muskiz 2,00 2,00 0,00  
Ortuella 38,00 12,00 0,00 26,00 
Portugalete 0,00 0,00 0,00  
Santurtzi 0,00 0,00 0,00  
Sestao 0,00 0,00 0,00  
Trapagaran 0,00 0,00 0,00  
Zierbena 0,00 0,00 0,00  
EZKERRALDEA  101,00 39,00 6,75 62,00 
BILBO 0,00 0,00 0,00 0,00 
Derio 14,00 0,00 9,00 14,00 
Erandio 22,00 22,00 7,50 0,00 
Larrabetzu 0,00 0,00 0,00  
Lezama 74,00 0,00 0,00 74,00 
Loiu 60,00 60,00 4,50  
Sondika 0,00 0,00 0,00  
Zamudio 48,00 26,00 0,00 22,00 
TXORIERRI 218,00 108,00 21,00 110,00 
Arrankudiaga 2,00 2,00 0,00  
Arrigorriaga 0,00 0,00 0,00  
Basauri 0,00 0,00 0,00  
Etxebarri 0,00 0,00 0,00  
Galdakao 2,00 2,00 0,00  
Ugao-Miraballes 0,00 0,00 0,00  
Zaratamo 0,00 0,00 0,00  
Zeberio 0,00 0,00 0,00  
BEHE NERBIOI 4,00 4,00 0,00 0,00 
Barrika 0,00 0,00 0,00  
Berango 7,00 7,00 0,00  
Getxo 12,00 0,00 14,64 12,00 
Gorliz 0,00 0,00 0,00  
Leioa 14,00 14,00 43,04  
Lemoiz 0,00 0,00 0,00  
Plentzia 0,00 0,00 0,00  
Sopelana 0,00 0,00 0,00  
Urduliz 19,00 3,00 0,00 16,00 
ESKUINALDEA 52,00 24,00 57,68 28,00 
BILBOKO METROPOLIA 375,00 175,00 85,43         200,00 
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EKONOMI JARDUERETARAKO LURZORUAK: GARAPEN EREMU 
BERRIAK. GEHIENEKO KANTITATEAK HEMENDIK 16 URTERA  

 GUZTIRA 
(ha) 

Industria 
 

Ekonomi 
Jarduerak  

(ha) 

3. sektorea 
(ha) 

Sustapen 
publikoa (ha) 

Abanto-Zierbena 89,00 31,00 9,00 58,00 
Alonsotegi 0,00 0,00 0,00  
Barakaldo 0,00 0,00 0,00  
Muskiz 3,00 3,00 0,00  
Ortuella 57,00 15,00 0,00 42,00 
Portugalete 0,00 0,00 0,00  
Santurtzi 0,00 0,00 0,00  
Sestao 0,00 0,00 0,00  
Trapagaran 0,00 0,00 0,00  
Zierbena 0,00 0,00 0,00  
EZKERRALDEA 149,00 49,00 9,00 100,00 
BILBO 0,00 0,00 0,00 0,00 
Derio 23,00 0,00 12,00 23,00 
Erandio 27,00 27,00 10,00 0,00 
Larrabetzu 0,00 0,00 0,00  
Lezama 120,00 0,00 0,00 120,00 
Loiu 75,00 75,00 6,00  
Sondika 0,00 0,00 0,00  
Zamudio 70,55 70,55 0,00 35,00 
TXORIERRI 312,00 134,00 28,00 178,00 
Arrankudiaga 2,00 2,00 0,00  
Arrigorriaga 0,00 0,00 0,00  
Basauri 0,00 0,00 0,00  
Etxebarri 0,00 0,00 0,00  
Galdakao 3,00 3,00 0,00  
Ugao-Miraballes 0,00 0,00 0,00  
Zaratamo 0,00 0,00 0,00  
Zeberio 0,00 0,00 0,00  
BEHE NERBIOI 5,00 5,00 0,00 0,00 
Barrika 0,00 0,00 0,00  
Berango 9,00 9,00 0,00  
Getxo 19,00 0,00 19,52 19,00 
Gorliz 0,00 0,00 0,00  
Leioa 17,00 17,00 57,39  
Lemoiz 0,00 0,00 0,00  
Plentzia 0,00 0,00 0,00  
Sopelana 0,00 0,00 0,00  
Urduliz 29,00 4,00 0,00 25,00 
ESKUINALDEA 74,00 30,00 76,91 44,00 
BILBOKO METROPOLIA 540,00 218,00 113,91 322,00 
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EKONOMI JARDUERETARAKO LURZORUAK: GARAPEN EREMU 
BERRIAK. GUTXIENEKO KANTITATEAK HEMENDIK 8 URTERA  

 GUZTIRA 
(ha) 

Industria 
 

Ekonomi 
Jarduerak  

(ha) 

3. sektorea 
(ha) 

Sustapen 
publikoa (ha) 

Abanto-Zierbena 48,50 21,50 6,75 27,00 
Alonsotegi 0,00 0,00 0,00  
Barakaldo 0,00 0,00 0,00  
Muskiz 1,50 1,50 0,00  
Ortuella 29,00 10,00 0,00 19,00 
Portugalete 0,00 0,00 0,00  
Santurtzi 0,00 0,00 0,00  
Sestao 0,00 0,00 0,00  
Trapagaran 0,00 0,00 0,00  
Zierbena 0,00 0,00 0,00  
EZKERRALDEA 79,00 33,00              6,75 46,00 
BILBO 0,00 0,00 0,00  
Derio 11,00 0,00 9,00 11,00 
Erandio      19,00 19,00 7,50 0,00 
Larrabetzu 0,00 0,00 0,00  
Lezama 55,00 0,00 0,00 55,00 
Loiu 34,00 34,00 4,50  
Sondika 0,00 0,00 0,00  
Zamudio 39,00 22,00 0,00 17,00 
TXORIERRI 158,00 75,00 21,00 83,00 
Arrankudiaga 1,50 1,50 0,00  
Arrigorriaga 0,00 0,00 0,00  
Basauri 0,00 0,00 0,00  
Etxebarri 0,00 0,00 0,00  
Galdakao 1,50 1,50 0,00  
Ugao-Miraballes 0,00 0,00 0,00  
Zaratamo 0,00 0,00 0,00  
Zeberio 0,00 0,00 0,00  
BEHE NERBIOI 3,00 3,00 0,00  
Barrika 0,00 0,00 0,00  
Berango 6,00 6,00 0,00  
Getxo 9,00 0,00 14,64 9,00 
Gorliz 0,00 0,00 0,00  
Leioa 12,00 12,00 43,04  
Lemoiz 0,00 0,00 0,00  
Plentzia 0,00 0,00 0,00  
Sopelana 0,00 0,00 0,00  
Urduliz 14,00 2,00 0,00 12,00 
ESKUINALDEA 41,00 20,00 57,68 21,00 
BILBOKO METROPOLIA 281,00 131,00 85,43 150,00 
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EKONOMI JARDUERETARAKO LURZORUAK: GARAPEN EREMU 

BERRIAK. GEHIENEKO KANTITATEAK HEMENDIK 8 URTERA  

 GUZTIRA 
(ha) 

Industria 
 

Ekonomi 
Jarduerak  

(ha) 

3. sektorea 
(ha) 

Sustapen 
publikoa (ha) 

Abanto-Zierbena 83,00 25,00 9,00 58,00 
Alonsotegi 0,00 0,00 0,00  
Barakaldo 0,00 0,00 0,00  
Muskiz 2,00 2,00 0,00  
Ortuella 54,00 12,00 0,00 42,00 
Portugalete 0,00 0,00 0,00  
Santurtzi 0,00 0,00 0,00  
Sestao 0,00 0,00 0,00  
Trapagaran 0,00 0,00 0,00  
Zierbena 0,00 0,00 0,00  
EZKERRALDEA 139,00 39,00 9,00 100,00 
BILBO 0,00 0,00  0,00 
Derio 15,00 0,00 12,00 15,00 
Erandio 22,00 22,00 10,00  
Larrabetzu 0,00 0,00 0,00  
Lezama 77,00 0,00 0,00 77,00 
Loiu 49,00 49,00 6,00  
Sondika 0,00 0,00 0,00  
Zamudio 48,00 26,00 0,00 22,00 
TXORIERRI 211,00 97,00 28,00 114,00 
Arrankudiaga 2,00 2,00 0,00  
Arrigorriaga 0,00 0,00 0,00  
Basauri 0,00 0,00 0,00  
Etxebarri 0,00 0,00 0,00  
Galdakao 2,00 2,00 0,00  
Ugao-Miraballes 0,00 0,00 0,00  
Zaratamo 0,00 0,00 0,00  
Zeberio 0,00 0,00 0,00  
BEHE NERBIOI 4,00 4,00 0,00 0,00 
Barrika 0,00 0,00 0,00  
Berango 7,00 7,00 0,00  
Getxo 12,00 0,00 19,52 12,00 
Gorliz 0,00 0,00 0,00  
Leioa 14,00 14,00 57,39  
Lemoiz 0,00 0,00 0,00  
Plentzia 0,00 0,00 0,00  
Sopelana 0,00 0,00 0,00  
Urduliz 19,00 3,00 0,00 16,00 
ESKUINALDEA 52,00 24,00 76,91 28,00 
BILBOKO METROPOLIA 406,00 164,00 113,91 242,00 
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5.5.4 Ekonomi Jardueretarako lurzoruetan aplikatzeko irizpideak 

Lurralde eredua eta 3. Kapituluan lurzoruen antolamendurako jasotzen diren irizpideak 
eta politikak ezartzeari begira, ekonomi jardueretarako lurzoruen kasuan jarraian 
azaltzen diren irizpideak erabiliko dira:  

 

i. Hiriguneetatik kanpoko eremuak batez ere ekoizpen eta logistika 
jardueretarako gordeko dira, horien jardutea ez delako oso bateragarria 
izaten hirigunearen egiturarekin. Hortaz, merkataritza zentro handiak eta 
bulego eraikinak ez dira haien osagarri gisa planteatuko, aitzitik, ahal 
delarik hiriguneen barruan kokatuko dira, hiri-ingurura hobeto moldatzen 
diren eskuartze-maila txikiagoak aplikatuz .  

ii. Galaraziko da hirugarren mailako jarduerak hiri-lurzoruetatik kanpo koka 
daitezen, eta kontrakoa onartuko balitz, harako lotura bermatu beharko 
litzateke garraiobide publikoen bidez. Izan ere, komenigarria da 
kanpoaldeko lurzoruak industri jite nabarmena duten instalazioetarako 
gordetzea, berauek ez direlako oso bateragarriak egoitza-aldearekin, 
eta gainera salgaien garraio astunaren beharra izaten dutelako.  

iii. Era berean, Esparru Funtzionalean mugatuko egingo da merkataritza 
zentro handien kopurua, gaur egun daudenak nahikoa baitira inguru 
guztiko eskariari erantzuteko.  

iv. Ekonomi jardueretarako garapen berrietan gune batzuk paratuko dira 
gaikako hondakin bilketarako, gune berberetan hiri-hondakinetarako 
edukiontziak ere jarrita.  

v. Industrialde berrietan Udal Plangintzak aukera eskainiko du hondakinak 
edo iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten energia-instalazioa txikiak 
kokatzeko. Horretarako behar diren lurzoru erreserbak egin beharko 
dira, beti ere jarduera nagusiari lehentasuna emanda. 

vi. Ekonomi jardueretarako eremuetara iristeko, garraiobide publikoak 
bultzatuko dira norberaren autoaren ordez. 

vii. Itsasadar aldea Berritzeko Eremuetan izan ezik, oraingo Plangintza 
Orokorrak ekonomi jardueretarako kalifikatuta dauzkan lurzoruak 
egoitza erabileretarako edo antzekoetarako bilakatzekotan, frogatu egin 
beharko da delako lurzoru horiek ezin dutela ekonomi jarduera 
gehiagorik jaso, hala egiaztatzen duten arrazoi tekniko, ekonomiko edo 
urbanistikoak emanez. Nolanahi ere, erabilera orokor mistoak hobetsiko 
dira, hots, ekonomi jarduerak egoitza erabileraren osagarri gisa 
planteatuko dira, enpleguen galera eta ekoizpen-jardueren ahultzea 
arintzeko, hain zuzen ere.      
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5.5.5 Ekonomi Jardueretarako lurzoruak: esku hartzeko erak 

3. Kapituluak lurzoruak antolatzeko planteatzen dituen Irizpide eta Politiketan Esku 
Hartzeko Eredu desberdinak aurreikusten dira. Bere aldetik, Lurralde Plan Partzialak 
ere zenbait irizpide egokitzen dizkio eredu horietako bakoitzari: 

5.5.5.1 Garapen eremu berriak 

i. Grafikoki horrelakotzat ageri direnak ez dira zertan osorik baliatu. Izan 
ere, irudikapen grafikoek eremu bakoitzari benetan dagokion baino 
azalera handiagoa adierazten dute. Zorrotz errespetatuko da, ordea, 
udalerri bakoitzari egokitu zaion gutxieneko kantitatea. 

ii. Ekonomi Jarduerak Garatzeko Eremu Berri guztiek jarduera horietarako 
lurzoru mota bat edo gehiago dauzkate eratxikita. Irizpide gisa hartu da 
zein erabilera nagusi aurreikusten den, kasuan kasu, O5 Plano-sortan 
(“Lurralde Eredua”). Erabilera horietatik bat baino gehiago jasoko 
dituzten eremuei Ekonomi Eremu Misto izendatu zaie.  

iii. Ekonomi Eremu Mistoetarako proposatzen diren erabilera nagusiak 
zehaztuta daude, banakako fitxen bitartez, 11.EE Ekimen Estrategikoan 
(“Ekonomi Jarduera Mistoak Portu aldean”) eta 20.EE izenekoan 
(“Aretxaldeko Erreserba Estrategikoa”). Ekimen horiek, halaber, bilduta 
daude Arau hauen II. Eranskinean (“Ekimen Estrategikoak eta Ekintza 
Egituratzaileak”). 

iv. Dokumentu grafikoek (O5 Planoak) Eremu Misto gisa jasotzen dituzten 
garapen berrietan bi erabilera mota (egoitza eta ekonomi jarduerak) 
bereizi ahalko dira plangintza orokorrerako baliabideen bidez, erabilera 
bakoitzari, gutxi gorabehera, %50eko proportzioa emanez. Bereizketa 
hori egin ezean, bi erabilerak batera ere onar daitezke (erabilera 
mistoa). 

v. Egoitza-dentsitatea tartekoa edo goi-mailakoa duten Garapen Eremu 
Berrietan dentsitate hori 30 etxebizitzatik gorakoa bada hektarea 
bakoitzeko, eremuaren %15 jarraian zehazten diren ekonomi jarduera 
osagarrietarako gordeko da: txikizkako saltokiak, bulegoak, tailerrak, 
etxebizitzarekin bateragarriak diren industriak eta mota guztietako 
ekipamenduak (laguntzakoak, soziokulturalak, etab.). 

 

5.5.5.2 Birgaitze-ekimenak  

Ekonomi jarduerak egokitu zaizkien lurzoruak –bereziki industrialak- birgaitzerakoan, 
honako irizpide haiei helduko zaie: 

Hirialdeko industri guneetan asmo horrekin esku hartzen denean (ikus LPPko 
irudikapen grafikoak), haien irudia helburu hauetarako egokitu beharko da: 

I. Okupatutako lurzoru finkatuak hobeagotzea. 
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II. Zaharkituta geratu diren industrialdeak birmoldatzea. 

III.  Bestelako erabilerak jasotzeko moduan badaude, industriarako kalifikatuta 
dauden eta hutsik geratu diren lurzoruak garatu.  

LPPk horrelakorik egokitu ez dien udalerrietan, batik bat Ekonomi Jardueretarako SLPk 
“lehenestekotzat” jotzen dituen horietan, komenigarria da esku hartzea birgaitu 
beharreko eremuetan abiaraztea, goian azaldutako helburuak lortze aldera. 

 

5.5.5.3 Berritze-ekimenak 

Itsasadar aldea Berritzeko Eremuen kasuan, berritze-ekimenen helburua Erabilera 
Orokor Mistoak, Egoitza erabilerak edo Ekonomi Jarduerak ezartzea bada,ondoko 
irizpide hauei eutsiko zaie: 

I. Eremua garatzeko tresnek Itsasadarrerako irispidea behar duen ekoizpen-
erabilerarik ote dagoen aztertuko dute, eta hala bada, bertan iraun dezaketen 
ere begiratuko da. 

II. Beharrezkoa denean, neurri zuzentzaileak ezarriko dira, erabilera eta 
etxebizitzak bateragarriak gerta daitezen. 

III.  Etxebizitzarekin bateragarriak diren industri jardueretatik, bakarrik kokatu ahlko 
dira Itsasadar aldea Berritzeko Eremuetan tamaina txikikoak direnak, trafikoan 
eragin gutxi dutenak, etab. 

IV. Ez dira onartuko etxebizitzarekin bateragarriak ez diren ekonomi jarduerak, non 
eta ez duten kokaleku berezirik behar nabigagarritasun arrazoiak direla medio. 

V. Errespetatuko dira Arkitektura Ondarearen elementuak. 

VI. Ahal dela erabilera mistoak (egoitza eta ekonomi jarduerak) sustatuko dira, 
eremutan erabileren araberako gunerik bereizi gabe. Era berean, ahaleginak 
egingo dira hirugarren sektoreko instalazioak eta zerbitzuetarakoak berariazko 
eraikinetan jartzeko. Eraikin horiek bateragarriak izango dira bai etxebizitzekin 
baita hiriguneen barruan koka litezkeen ekipamenduekin.   
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6 UDALERRIZ GAINDIKO EKIPAMENDUAK  

6.1 SARRERA 

LPPk zenbait ekimen eta egitasmo bildu ditu Bilboko Metropoliak behar dituen ekimen 
handiak erakusteko asmoz; dela MetropolikoEsparru Funtzionalarentzat duten 
garrantziagatik dela beren tamainagatik, denak izan beharko lirateke kontuan Plana 
osatzeko prozesuan, edo behintzat eztabaidagai hartu, eta egoki joko balitz,  
haietarako eremuak erreserbatu, beti ere Planaren beste elementuekin (azpiegiturak, 
etxebizitzak, ekonomi jarduerak, etab.) bat etorrita. 

LPPko ekipamendu kontzeptua udal plangintza orokorrek erabili ohi dutena baino 
zabalagoa da, hots, ez dira bakarrik kolektibitatearentzako zerbitzugune irekiak, alde 
batetik ekipamendu horiek udalerriz gaindikoak direlako, eta bestetik, maiz zerikusia 
dutelako, beren ezaugarriengatik, berez desberdinak diren elementuekin (azpiegiturak, 
jarduera ekonomikoak, etxebizitzak, etab). 

Argiago azaltzearren, proposamen nagusiak hiru multzo handitan sailkatu dira: 

• Garraio azpiegiturak 
• Ekonomi jarduerak  
• Kultur, kirol eta aisi alorretako elementuak 
 

6.2 GARRAIO AZPIEGITURAK 

Garraioari dagokionez, LPP trenbidearen aukera desberdinak garatzearen eta 
bultzatzearen alde agertzen da, dela gaur egungo ondorio oker batzuk (norberaren 
autoa gehiegi erabiltzea, oztopo urbanistikoak...) zuzentzeko, dela trenbidea 
oinarrizkotzat jotzen duelako lurralde eredua gauzatzeko. Hona hemen atal honetako 
proposamen nagusiak: 

 

• Salgaiak garraiatzeko sare bat sortzea, metropoli mailakoa eta bidaiarientzako 
garraiobideek egun dituzten ibilbideetatik bereizia: 

- Sare horren trazatuak hirialdeetarako aurreikusten diren eremuetatik 
kanpo luzatuko litzateke. 

- Kanpoko Porturaino eta Altzairutegi Trinkoraino iritsiko litzateke, gaur 
egun erabiltzen diren trenbide-zabalera guztiekin (iberiarra, metrikoa eta 
UIC). 

- Zabalera guztien lotune bat egitea aztertuko litzateke, Kanpo Portutik 
eta Bermeoko portutik iristeko moduan. 
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- Behin salgaien garraioa barrualdean konpondurik, Ezkerraldean dagoen 
oztopoa libratu beharko litzateke, sarea bertako hirialdean barna eta 
Itsasadarreraino eramanez.       

• Lurralde Plan Partzialaren proposamen hau azalduta dago ekintza 
egituratzaileen eranskinean, zehazki EkE.13 zenbakiko fitxan. 

6.2.1 Redes de transporte ligadas a la movilidad de viajeros en el área metropolitana 

• Trenbidean, tranbian eta Metroan aurreikusten diren ekimenak koordinaturik 
burutu behar dira, bidaiarien garraio sistema publiko batek mugikortasun tasa 
handia duten Metropolikogune guztiak lot ditzan. 

- Metroa: Oraingo bi lineak aurreikusita dauden terminaletaraino (Santurtzi, 
Basauri eta Galdakao) burutzea. 

- Zabalera iberiarreko trenbidea: desagerrarazi behar da oraingo trenbide 
lineak San Mames-Santurtzi tartean sortzen duen oztopo urbanistikoa. 
Geltokia Bilboko Miribilla auzoan. 

- Zabalera metrikoko trenbidea: Bilbo eta Txorierriren arteko lotura berria 
tunel baten bidez. Geltoki berriak eraikitzea Bilborako irispide berrietarako: 
bat, Alde Zaharrean, Zornotzatik datorren trazadurarako, eta beste bat, 
Abandon, Balmasedatik datorrenerako. 

- Tranbia: Oraingo lineak osatuz eta lotuz joan, garraiobide publikoen 
aukerak ugaltzeko. Tranbia linea berriak sortu (Metropolian zeharreko 
Bidea, Urbinaga-Leioa-EHU, Itsasadarra-Ortuella lotura eta Itsasadarra-
Sondika loura) eta Bilbo zeharkatzen dutenak hedatu.    

• Etorkizunera begira, aireportuko terminala eta Txorierriko ipar-aldea garraiobide 
publikoen sarean txertatzeko aukera aztertzea. 

• Lurralde Plan Partzialaren proposamen hau jasota dago ekintza egituratzaileen 
eranskinean, zehazki EkE.14 eta EkE.16 zenbakiko fitxetan.  

6.2.2 Redes de transporte ligadas a la movilidad de viajeros entre el área 
metropolitana y ámbitos externos al Teritorio Histórico 

• Euskal “Y”-aren bitartez Bilbo Abiadura Handiko sarean jostea. Horrek bidaia-
denbora murriztuko luke aldameneko bi hiriburuetaraino. Etorkizunean sarea 
Kantabriara luzatzea aztertuko litzateke. 

• Lurralde Plan Partzialaren proposamen hau jasota dago ekintza egituratzaileen 
eranskinean, zehazki EkE.17 eta EkE.18 zenbakiko fitxetan. 

6.2.3 Red de aparcamientos intermodales 

• Aparkalekuak antolatzea Bilboko hiriguneko sarbide nagusietan eta 
Metropoliaren ardatzetako leku estrategikoetan, garraiobide publikoen 
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geltokietatik hurbil ( autobusak, metroa eta trenak). Azpiegitura honek bidaiariak 
erakarriko lituzke garraiobide publikoetara. 

• Lurralde Plan Partzialaren proposamen hau azalduta dago Araudiaren XVII. 
eranskinean, zehazki haren III. atalean (“Garraiobide desberdinen lotuneak”). 

  

6.3 EKONOMI JARDUERAK 

 
Gorago esan denez (5. Kapitulua) proposatzen den ereduak garrantzi handia ematen 
dio hirigunetan jarduera ekonomikoak finkatzeari, leku beretan erabilera desberdinak 
agerraraziz eta kanpoaldeko eremuak hirigunearekin horren bateragarriak ez diren eta 
salgaien garraio astuna behar duten bestelako erabilerei utziz. Hori dela eta, esku 
hartzeko bi era planteatzen dira: 
 

1. Hiriguneetako eremuak birgaitzea eta berritzea: horrelako eskuartze-
ekimenetatik berebiziko garrantzia ematen zaio berritze jarduteei, horien 
helburua diren tokiak, Itsasadarraren ertzetan kokatuak, biziki garrantzitsuak 
direlako eredu honetarako. Izan ere, ekimen hauen bitartez erabilera mistoak 
ezarriko lirateke hiriko erdigunean, gehienetan abandonaturik edo zaharkiturik 
geratu diren industri lurzoruetan. 

2. Lurzoruen erreserba handiak: batik bat hiriguneetatik kanpo eginak. 
Proposatzen den ereduan lurzoruen sustapen publikoek izaten dituzte 
emaitzarik eraginkorrenak. 

        
Berritze ekimenak 

6.3.1 Centro de empresas de actividades tecnológicas e innovadoras de Zorrozaure 

• Enpresetarako garapen-gunea, ondoko arlo hauetan diharduten enpresa 
berritzaileei zuzendua: bioteknologia, informazioaren eta komunikazioen 
teknologia, zientzia eta teknologia aplikatuak (arteetan, kulturan, lurraldean, 
hirigintza berrikuntzan...). 

- Kutsatzen ez duten enpresa berritzaileak hartuko ditu; bestelako erabilerekin 
(egoitza) bateragarria izan beharko du, baita hiriko gune publikoak eduki ere.  

- Hiri-berrikuntzarako Eremu bat izanik, erabilera mistoko gunea litzateke, 
egoitza eta zerbitzuguneak uztartuko bailituzke. 

• Lurralde Plan Partzialaren proposamen hau azalduta dago ekimen 
estrategikoen eranskinean, zehazki EE.2 zenbakiko fitxan. 

6.3.2 Centro de empresas de Punta Zorroza y/o Burtzeña 

• Enpresa gunea, jarduera-alor berritzaileetan diharduten enpresei zuzendua. 
Erabilera intentsitate handiagoa litzateke, hau da, lurzoruak ohiko Teknologi 
Parkeek baino hobeto aprobetxatuko lirateke. 
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- Beteko lituzkeen lurzoruak hutsik daude, bertan zeudelako Udal Hiltegia eta  
Portuaren zenbait instalazio, emakida eta baimena, orain beste toki 
batzuetara aldatuak. 

- Hiri-berrikuntzarako Eremu bat izanik, erabilera mistoko gunea litzateke.  

• Lurralde Plan Partzialaren proposamen hau azalduta dago ekintza 
egituratzaileen eranskinean, zehazki EE.3 zenbakiko fitxan. 

 

Sustapen publikoko ekimenak  

6.3.3 Parque Tecnologico, Poligono mixto de Martiturri, Poligono industrial de Urduliz  

• Parke Teknologikoa: handituko litzateke Zamudioko Parke Teknologikoa. 

• Martiturriko poligono mistoa: Getxoko Plangintza Orokorreko parametroak 
aldatzea proposatzen da, ekonomi jarduera gehiago erakartzeko eta inguru 
horretan enpleguaren eta etxebizitzen arteko oreka sendotzeko. 

• Urdulizko Industrialdea: ohiko industrialdea bat litzateke, gaur egun ekonomi 
jarduerak urri diren leku batean. 

6.3.4 Reserva Estrategica de Aretxalde: 

• LPPk berariazko eremu bat proposatzen du Ekonomi Jarduera Mistoetarako. 

- Eremuko lurzoru batzuei egokitutako ekonomi jarduerak bat datoz Araudiak 
ezarri dizkien erabilera nagusiekin. Esate baterako, hala beharko balitz  
Elikagaigintza Unitatea eta Garraiorako Logistika-gunea tamaina handiko 
ekoizpen- eta industria-lurzoruetan koka litezke.  

- Lezama proposatzen da eremu honen kokalekutzat.   

• Lurralde Plan Partzialaren proposamen hauek jasota daude ekimen 
estrategikoen eranskinean, zehazki EE.20 zenbakiko fitxan.  

6.3.5.Area de Actividades Económicas Mixtas en Abandto-Zierbena y en Ortuella 

• Erabilera desberdinetarako Eremua: Bertan Parke Teknologiko erabilerak, 
Logistika-gunekoak eta Industrialdekoak elkartu litezke. 

• Lurralde Plan Partzialaren proposamen hau azalduta dago ekime estrategikoen 
eranskinean, zehazki EE.11 zenbakiko fitxan.  

 



 

 

UDALERRIZ GAINDIKO EKIPAMENDUAK 

OROITZA 

99 

6.4 KULTUR, KIROL ETA AISIARAKO EKIPAMENDUAK 

6.4.1 Parque cientifico de la Universidad del Pais Vasco 

• Zientzi Parkea: Unibertsitateak garatua eta zuzendua. Bere baitan industria 
berritzaileak edo balio erantsi handiko zerbitzuak hartuko lituzke, 
unibertsitateko ikerkuntza taldeak enpresekin harremanetan jarriz.     

- Partaide izango lituzke, besteak beste, unibertsitateari lotutako ikerkuntza eta 
garapen taldeak, teknologi alorreko enpresa txikiak eta ertainak, zerbitzu 
enpresak, bulego hornituak eta zerbitzu komunak. 

- Kokalekutzat proposatzen dira Leioako unibertsitate-campusean hutsik 
dauden lurzoruak.    

• Proposamen hau azalduta dago ekintza ekimen estrategikoen eranskinean, 
zehazki EE.26 zenbakiko fitxan. 

6.4.2 Parque de ocio de Lemoiz 

• Lemoizko zentral nuklearra bestelako zereginetarako moldatzea: 

- Jolas-ekipamendu bat edo beste era bateko instalazio bat, aisi eta ikerkuntza 
jardueretarakoa, oraingo eraikina berreskuratzeko asmoz. 

- Eraikin multzo horrek zenbait motatako ekipamenduak lituzke: museoak, 
ikerkuntzarako laborategiak, planetarioa, lorategi botanikoa eta gaikako 
instalazioak. 

• Proposamen hau azalduta dago ekimen estrategikoen eranskinean, zehazki 
EE.16 zenbakiko fitxan. 

6.4.3 Parque cultural, deportivo y ocio de Galindo 

• Metropoli edo lurralde mailako gunea bat, jarduerak oraindik zehaztu gabe 
dituenak. 

• Aukera gisa aisi ekipamenduetarako gune bat planteatzen da. Galindoko 
dartsenaren ondoan eraikia, ura izango luke bere baliabideetako bat, eta 
gainera Barakaldoko irudia hobetuko luke itsasadarraren parean. 

• Aisi ekipamendu honen ezaugarriak zehazteko badaude ere, ahal dela 
komenigarria litzateke esparru ireki eta zeharkagarria izatea, Itsasadarreraino 
bide emanez hirigunea eta ibai ertza loturik gera daitezen.   

• Proposamen hau azalduta dago ekimen estrategikoen eranskinean, zehazki 
EE.5 zenbakiko fitxan. 
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6.4.4 Centro de documentación en Zorrozaurre 

• Dokumentazio Zentro bat sortzeko proposamena. 

• Azalduta dago ekimen estrategikoen eranskinean, zehazki EE.2 zenbakiko 
fitxan. 

6.4.5 Centro Deportivo de Alto Rendimiento en la UPV 

 
• Errendimendu Handiko Kiroldegia: estatuko eta nazioarteko kirol lehiaketak 

antolatzeko. Aukera emango luke, halaber, kirol gaiei buruzko batzarrak eta 
mintegiak egiteko. 

• Proposamen hau azalduta dago ekimen estrategikoen eranskinean, zehazki 
EE.26 zenbakiko fitxan. 
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7 SARE BERDEA 

Ingurumen eta natura-balio handiko lekuek udalez gaindiko atseden-guneak eratzeko 
aukera eskaintzen dute, eta izan ere, azken urteotan metropoli mailako parke asko 
agertu dira. Udalek ere lurzoruak gorde izan dituzte plangintzetan, atseden-guneak 
sortzeko asmoz. Eremu horiei guztiei zein betekizun dagozkien azterturik, metropoli-
parkeen sistema bat osatu eta antolatu ahalko litzateke, ibilbideen sare bat ehunduz. 
Horretarako, hainbat alderdi aztertu behar dira atseden-guneei buruz: haien beharra, 
zein eragin eremu izango duten, udalerriz haratago zabaltzeko aukerak, inguru horiei 
buruz egin diren proposamenak. 

Gaur egun eta gurean, lehentasun bilakatu dira arintasuna, lasterra eta gizakia 
bestelakotzen duten etengabeko jardutea eta korrika ibiltzeko premia. Beharrezkoa da, 
bada, gizakiaren parera itzultzea, Bilboko Metropoliko biztanleek atseden lekua libreak 
berreskura ditzaten, eta hain eraldatuta dagoen gure lurralde hau lasai eta patxadatsu 
goza dezaten. Lurraldea "zeharkagarri" bilakarazi beharra dago, gizakiei naturaz 
gozatzeko tresnak eskainiz eta tokian tokiko ezaugarriak errespetatuz.  

Izan ere, eta LAGek 11. atalean dioenez, “lurraldea txikia eta biztanleak asko izanik, 
ziurtatu behar da herritarrek inguruaz gozatzeko tresnak izango dituztela, eta aldi 
berean, ingurumenaren balioa zainduko dela ere”.  

Horixe da, hain zuzen ere, LPPeko Sare Berdea, inguru irekiez eta atseden-guneez 
eratutako sistema oso bat, herritzarrentzat lurraldea “zeharkagarria” egingo duena; 
natura-balioez gozatzeko tresnak eskaintzeaz gain, inguruaren beraren nolakotasuna 
eta ezaugarriak errespetatu behar dira. 

Sistema oso bat da, eta bere baitan hartzen dituen elementuek zerikusia dute inguru 
irekiaren kontzeptu zabalarekin. Hiru elementu mota daude: lurrazalekoak, 
zeharkakoak eta lekuan lekukoak, eta hirurak daude lotuta gune mota banarekin 
(atseden-guneak, ibilbide naturalak eta leku interesgarriak).  

 

7.1 ATSEDEN-GUNEAK  

Sare Berdearen lurrazaleko osagaiak dira, “espazio” esan ohi zaienak, hain zuzen.  

Ingurune Fisikoari lotuta daude, eta eraikin gutxi izaten dituzte; atseden jardueretarako 
eskaintzen duten aukeragatik Lurralde Plan Partzialak beharrezkotzat jotzen ditu 
herritarren atsedenerako eta olgetarako.  

Sistema hau hiru motako elementuek osaturik dago:  
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• Inguru irekiak  
• Metropoliko parkeak  
• Balio handiko paisaiak dituzten landa-aldeak  

7.1.1 Inguru irekiak 

Udal mugarteko inguru irekiak dira –baita esparru txikiagokoak ere-, hiriguneetan edo 
haien ondoan kokatuak. Udal plangintza orokorrak erabakiko du, dagozkion 
eskumenekin, inguru horiek zedarritzeko, antolatzeko eta erabiltzeko araudia. 

Lurrazaleko elementuak dira, eta aukera ematen dute paseatzeko edo bankuetan 
ezarrita atsedena hartzeko. 

Sistemaren mailarik behekoena da, lehenbizikoa, eta herritarrarengandik hurrenen 
dagoena; ingurune fisikoa eta hirigunea uztartzen ditu. Inguru hauek mota askotakoak 
dira. 

LPPn jasotzen diren inguru irekiak orduko udal plangintzetan jasotzen ziren 
garrantzitsuenak dira. Udal plangintzak erabaki beharko du, hain zuzen ere, horietatik 
zeinek jarraituko duen Inguru Ireki gisa eta zeinen izaera aldatuko den. 

Jarraian, inguru mota horietako batzuk aipatzen dira, Bilboko Metropolikoadibide 
banarekin: 

 

• Hiriguneko parke txikiak (Albia Lorategiak eta Areatza, Bilbon). 
• Hiriguneko edo hirigunearen inguruko parke zabalak (Doña Casilda eta 

Etxebarria parkeak, Bilbon). 
• Ibilgailurik gabeko plazak (Bilboko Plaza Barria). 
• Oinezkoentzako kaleak (oinezkoentzako tartea Bilboko Ercilla kalean). 
• Erdi-oinezko kaleak eta bulebarrak (Areilza Doktorea Bilbon edo Leioako 

bulebarra). 
• Itsas edo ibai ertzetako pasealekuak (Abando Ibarrako pasealeku berria Bilbon, 

edo Areetako kaia).  
• Portu aldeak (Getxoko kirol-portua, Santurtziko arrantza-portua).  
 

7.1.2 Metropoliko parkeak   

Udalez gaindiko inguru irekiek osatuak eta metropoliaren mailakoak; batzuetan 
hirigunetik kanpo egoteagatik eta duten eragin eremuagatik, beharrezkoa da 
haietarako irispideek garraiobideen sarearekiko lotura izatea. Eremu hauen betekizuna 
da, batik bat, inguru irekien sistemak hartzea. Ez dute, ordea, zertan titularitate 
publikoa izan, metropoli parke hauek titularitate pribatuko lurzoruetan ere zabaldu 
daitezkeelako.  

Sare berdeko bigarren maila osatzen dute; metropoli mailakoak izateagatik hirietakoak 
baino askoz zabalagoak dira, azken horiek udalerri batekoa edo bat baino gehiagokoa 
den eremu batean daudelako. 

Bilboko Metropolirako LPPn oraingo inguruak eta planak berak proposatzen dituenak 
agertzen dira: 
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• La Arboledako parkea (Abanto-Zierbena, Ortuella eta Trapagaran).  
• Montefuerteko parkea (Basauri-Arrigorriaga); LPPk parke hau hego-

ekialderantz (Atxikorre) zabaltzea proposatzen du.  
• Artxandako parkea (Bilba, Sondika). 
• Akarlandako parkea (Erandio; Loiu aldera zabaldu liteke).  
• Itsasertzean zeharreko parkea, Uribe Kostan (Getxo, Sopelana eta Barrika); 

hau LPPren proposamena da. 
 
Inguru hauek, Sare Berdeko aisi- eta atseden-guneak izateaz gain, ingurua zaintzeko 
eta hobetzeko tresna bat dira. Ingurumen balio handiko lekuak har litzaketen eremuak 
direnez, haietarako planteatzen diren erabilerek eta ekimenek babes neurriak eta 
baldintzak bete beharko lituzkete. 
  

7.1.3 Balio handiko paisaiak dituzten landa-aldeak 

Lurralde Antolamendurako Gidalerroek azpimarratzen dute, Inguru Fisikoaren 
Antolamenduari buruzko kapituluan, zenbaterainoko garrantzia duen kalitateko 
paisaiak babesteak, eta zenbait helburu eta agindu zehazten dituen hala izan dadin. 
Ildo horretatik, Esparru Funtzionaleko ingurumen elementuak eta paisaiak aztertzean 
agerian geratu da bertako landa-inguru batzuek “Balio Handiko Paisaiak” dituztela. 

Elementu horien elkarreraginak balio handiko paisaiak eratzen ditu, oreka eta onurak 
ekartzen dizkiotelako biodibertsitateari, eta gainera, lagungarriak direlako lurraren 
erabilera tradizionalek bizirik iraun dezaten.   

LPP argi azaltzen da inguru horiek dauden bezala gordetzearen alde. Haien mugak 
zehazterakoan, giza eragin apalagoa izan duten lekuak aukeratu dira. Inguruotako 
hainbat elementu –paisaia, ingurumena, kultur aztarnak- interes handikoak dira aisi 
jardueretarako, eta haietan zehar luzatzen den bidexka-sareak, lehen bezala orain ere, 
kontaktuan jartzen gaitu inguru fisikoarekin. Inguru hauek elkarrekin edo hiriguneekin 
lotzen dituzten ibilbide askok ere berezko ezaugarri naturalak gorde dituzte, eta haiekin 
Garapen Eremuak inguratuko lituzkeen ibilbide-sare bat osa liteke. 

Eremu hauetako gune batzuk, bestalde, Metropoliko toki egokienak dira ingurumenari, 
zientziari eta kulturari lotutako atseden-jarduera estentsiboak jasotzeko. 

Nolanahi ere, ahal delarik atseden-guneak ibilbide naturalen batetik hurbil kokatuko 
dira (ibilbide horiek zerrendatuta daude kapitulu honetako 2. puntuan). Modu horretan 
uztarturik eta herritarrentzat erabilgarri geratuko lirateke ingurumenean esku hartzeko 
tresna desberdinak.   

Inguru horien barruan lurzoru babesturik egongo balitz, planteatzen diren erabilerak eta 
ekimenak babesak dakartzan baldintzen araberakoak izango lirateke. 

Azpimarratzekoa da, herritarrei atsedenerako eskaintzen dien inguru naturalagatik, 
Pagasarri-Ganekogorta mendialdea. Izan ere, gaur egun ere ematen dituen atseden 
aukeragatik, merezi du berariazko neurriak hartzea leku horietarako. Hala, bada, 
bertarako ekimenak sakon hausnartuak izango dira, ingurunea albait ondoen 
zaintzearren. Horregatik erabaki da, hain justu, mendialde horri aparteko Ekimen 
Estrategiko bat egokitzea, etorkizunean inguru horretarako litezkeen ekimenak 
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oinarrizko irizpide batzuei helduz taxutu daitezen. Hala izan dadin behar diren 
antolamendu neurriak udalerriz gaindiko Plan Berezi baten bitartez lirateke.   

 

7.2 IBILBIDE NATURALAK 

Atseden-eremuak lotzen dituzte, beraz, sare berdearen zeharkako elementua osatzen 
dute. Ibilbide hauek, ohikoen ordez erabil daitezkeenak, erraz egiteko modukoak dira, 
eta aukera ematen digute atseden-eremuetan barna ibiltzeko. 

Bi ibilbide mota daude, nolako garraiobide erabiltzen den: 

a) Oinezkoentzako ibilbideak: oinez ibiltzekoak; balizatuta egongo dira, eta 
argibideak izango dituzte. Haien artean honako hauek ditugu: 

• Kaleak eta oinezkoentzako aldeak  
• Pasealekuak 
• Mendi bideak  
• Baso pistak  
• Abelbideak  

Ibilbide hauek bizikleta bideen pare luza daitezke, edo bakarrik 
oinezkoentzakoak izan.  

b) Bizikletaz egiteko ibilbideak. Balizatuak eta argibidez hornituak. 
Oinezkoentzako bideen pare luzatzen dira, eta batzuetan bide bereko 
erreiak izan; horrelakoetan bereizgarri fisikoak ezarriko dira bat egin ez 
dezaten. Haien artean honakoak ditugu: 

• Pasealekuak  
• Bidegorriak 
• Baso pistak  
• Abelbideak  
• LOBerako zirkuituak   

  

Hona hemen LPPk proposatu eta zehaztu dituen ibilbide natural batzuk, bakoitza 
ekintza egituratzaile batean bildua: 

  

• EkE 15: Oinezkoentzako ibilbidea, Bilboko meategietako parkeak lotzen 
dituena. 

• EkE 19: Sare berdeko ibilbide naturalak. Mota desberdinetako ibilbide 
hauek (bideak, bidegorriak eta bidezidorrak) mataza bat osatzen dute 
metropoli osoan zehar. 

• EkE 20 Ibai ertzeko Parkeak: Itsasadarraren bi aldeetan zehar 
banatuak. 

• EkE 23: bizikleta-bideek osatzen duten sarea   

 

Aipatzeko modukoa da, azkenik, Santiago Bidea ere. Erromesbide hau, Erdi Aroko 
galtzadetan zehar luzatzen dena, Monumentu Multzo kategoriako Kultur Ondasuna da, 
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hala izendatu baitzuen 14/2000 Dekretuak, urtarrilaren 25ekoak. Nahiz eta Bilboko 
Metropoliko Esparru Funtzionalean barna sartu, ez dago zehazturik nondik nora doan 
tarte horretan, eta horregatik ez da ageri Plan honetako dokumentu grafikoetan. Izan 
ere, kostaldean zehar Gernikaraino etorrita, bertan Santiago Bideak barnealdera egiten 
du, eta Mendata, Muxika, Morga, Larrabetzu eta Zamudiotik pasatuta, azken herri 
horretatik Bilboraino jarraitzen du. 

Bilbotik Bidea berriz aldatzen da kostalderantz, bitartean Barakaldo, Sestao eta 
Santurtzi zeharkatuta. Abanto-Zierbenatik Muskizera iristen da, eta handik Sopuertara. 
Azken herri horretatik Kantabriarantz doa, Las Muñecas mendatea igarota. 

 

7.3 TOKI INTERESGARRIAK 

Arrazoi desberdinengatik (ingurumena, zientzia, kultura, historia...) interesgarriak diren 
sare berdeko elementuak; tokian tokiko elementuak dira, sare berdean josiak.   

Mota askotakoak dira, besteak beste:  

• Interes naturalekoak: kobak, iturriak... 
• Interes zientifikokoak: ezaugarri geologikoengatik garrantzia duten 

lekuak... 
• Interes kulturalekoak: kultur eta histori ondarearen elementuak, 

monumentu multzoak... 
• Toki Bereziak: mugarriak, zubiak...  

LPPk jarraian azaltzen diren tokiak jasotzen ditu, orientagarri, Lurralde Ereduaren 
planoetan:  

• Billano lurmuturreko itsasargia eta bateria militarra (Gorliz) 
• San Telmoren ermita (Barrika) 
• San Andresen ermita, (Sopelana) 
• Santa Marinako haitzak eta ermita (Urduliz eta Sopelana) 
• Azkorriko bateria militarra (Getxo) 
• La Galeako gotorlekua (Getxo) 
• Aixerrotako haize-errota (Getxo) 
• Arrigunagako gotorlekuaren aurriak (Getxo) 
• Santa Kolomako ermita (Getxo) 
• Artazako jauregia (Leioa) 
• Martiartuko dorrea eta San Antonioko ermita (Erandio) 
• San Kristobal de La Magdalenaren ermita (Erandio) 
• Santimamiren ermita (Erandio) 
• Andra Mari Fatimakoaren eliza (Erandio) 
• Berrizko ermita (Sondika) 
• Artxandako errota (Sondika) 
• San Rokeren ermita (Sondika) 
• San Juan Bataiatzailearen eliza (Sondika) 
• Gurutzearen ermita (Sondika) 
• Bengoetxe edo Aspaldiko baserria (Loiu) 
• San Estebanen ermita (Loiu) 
• Abril mendiko aztarnategia eta behatokia (Zamudio eta Bilbo) 



 

 

SARE BERDEA  

OROITZA 

106 

• Kurubiolandako mugarria (Zamudio eta Bilbo) 
• Burdin Gerrikoa (Lezama eta Galdakao) 
• Malpika Dorrea(Zamudio) 
• Lezamako Dorretxea (Lezama) 
• San Zeledonioren eliza (Larrabetzu) 
• Bolintxuko urtegia (Bilbo) 
• San Rokeren ermita (Bilbo) 
• Arnotegiko gaztelua (Bilbo) 
• San Justoren ermita (Bilbo) 
• Arraizko gaztelua (Bilbo) 
• Kobetasko gotorlekua (Bilbo) 
• Altamirako gotorlekua (Bilbo) 
• Arrastalekoko aztarnategiak (Bilbo) 
• Pagasarriko aterpetxea(Bilbo) 
• Kukullagako urtegia (Etxebarri) 
• Aranzelaiko urtegia (Galdakao) 
• Elexaldeko Andra Mariren eliza (Galdakao) 
• Lekubasoko urtegia(Galdakao) 
• Montefuerteko labeak (Basauri) 
• San Martín de Finagaren ermita (Basauri) 
• Malmasingo Iruna (Arrigorriaga) 
• Montefuerteko aurriak (Arrigorriaga) 
• Zolloko urtegia (Arrankudiaga) 
• San Sebastianen ermita (Arrankudiaga) 
• San Pedroren ermita (Arrankudiaga) 
• Saldaringo San Pedroren ermita (Zeberio) 
• San Segismundoren ermita (Zeberio) 
• Artibako urtegia (Alonsotegi) 
• San Martinen ermita (Alonsotegi) 
• Sesunaga Dorrea (Barakaldo) 
• Haitz Beltzak (Ortuella eta Abanto-Zierbena) 
• Serantesko gotorlekua (Santurtzi) 
• Luzero lurmuturreko gotorlekua (Zierbena) 
• El Pobaleko burdinola (Muskiz) 
• Campomar-Itxaslur aldea (Muskiz) 
• Puente de –torrezabal (Galdakao) 
 

Leku interesgarriak goian azaldutakoak baino askoz gehiago izango dira. Behin betiko 
zerrenda egitea garapen-plangintzaren ardura da.  
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8 GARRAIO AZPIEGITURAK  
 
 
LPP honentzat mugikortasuna oinarrizko gaietako bat da, baina metropoliak eragiten 
dituen joan-etorriak arrazoizko modu batean antolatzeko kontuan izan behar da, 
ezinbestean, nolako eta zenbaterainoko aukerak ematen dituen lurralde ereduak. Hori 
dela eta, LPP honek hiri trinkotua eta erabilera mistoak hartu ditu irizpide, horien bidez 
zuzendu nahi baitira mugikortasun jasangarria oztopatzen duten joerak, gaur egungo 
hiri garapenerako eredu batzuek bultzatuak. 
 
Hiri garapenarekin zerikusia duten alderdi horietaz landa, beharrezkoa da garraiobide 
publikoak sustatzea eta norberaren autoa gutxiago erabil dadin lortzea, zeregin horiek 
elkarren osagarriak baitira mugikortasun arazoei konponbidea emateko. Hala ere, alor 
honetarako ekimenek, gehienetan, plangintza huts batekoak baino zehatzagoak izan 
behar dute, kudeaketa mailaraino iritsiz, hain zuzen ere. Ildo horretatik, bada, 
mugikortasun jasangarria lortzeko beharrezkoa da esku hartu behar duten guztiak 
arazoaren jakitun izatea, hala erabakiak hartzeko orduan nola erabakiak planifikatzeko 
edo betearaztekoan ere. Alde horretatik, harira dator zenbait proposamen aurkeztea, 
eskumena duten administrazioek azter ditzaten: 
 
a) Norberaren autoa barik, garraiobide publikoak erabiltzea. Garraiobide publikoak 

garatu daitezen, beharrezkoa da planifikatu diren trenbide proiektuak bultzatzea, 
baliabide horrek gero eta garrantzi handiagoa izan dezan metropolian barnako 
mugimenduetan. Egokia litzateke, horretarako, trenbidea sustatzeko ekimen horiek 
beste garraiobideen bilakaerari diezaioten, bakoitzak duen eskaria kontuan hartuz, 
alegia. Garraiobide mota desberdinei atarramentu handiena ateratzeko, arloan 
ardura dutenek txartel bakarra ezartzea aztertu beharko lukete lehenik eta behin, 
aukera horrek erraztu egingo baitu zerbitzuan dauden –eta egongo diren- 
garraiobide kolektibo guztiak erabiltzea. 

b) Norberaren autoa zentzuz erabil dadin lortzea. Trafikoa kudeatzeari dagokionez, 
eta lurralde antolamenduaren mailatik beste azterketa xeheagoek ekar litzaketen 
irizpideak eta parametroak ahaztu gabe, trafikoan eskumena duten administrazioak 
aintzat hartu beharko lituzkete jarraian azaltzen diren ekimenak:   

- Eskaria kudeatzeko neurriak hartzea sare osoan. Neurri horietako bat litzateke, 
adibidez, berariazko erreiak sortzea autobus eta OHIetarako. 

- Garraioari buruzko ordenantzak. Eraikitzeko edo jarduteko lizentzia jaso 
aurretik, lantokiek, kontsumo-zentroek eta ekipamendu handiek baldintza 
batzuk bete beharko lituzkete sortuko duten garraioaren tamainari dagokionez.  
Baldintza gisa, adibidez, auto pribatuei gainditu ezinezko muga batzuk ezarriko 
litzaizkioke, eta horrekin batera garraio eskariari eusteko neurriak hartuko 
lirateke, esate baterako enpresaren autobusak, autoak hainbeste bidaiari 
eramatea, aparkalekuen erabilera arautzea, garraiorako abonuak, aparkaleku 
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gomendatuak, bizikletarako erreiak, dutxak eta aldagelak motorrik gabeko 
garraiobideak erabiltzen dituztenentzat...  

- Aparkalekuak arautzea. Erabilera irizpideak ezar daitezke bide publikorako, eta 
estandarrak eraikinetarako, bereziki lantokietarako. Antola daitezke, orobat, 
aparkaleku libreak, egoiliarrentzakoak edo txandakakoak.     

 
 
8.1 BIDE SAREA  
 
8.1.1 Sarearen egitura  

Bilboko Metropoliko Esparru Funtzionalaren kasuan, Lurralde Plan Partzialak  sarea 
osatzen duten bideak sailkatu ditu, bakoitzak duen garrantziari eta trazadurari 
erreparaturik. Bizkaiko Errepideen Plana auzitan jarri gabe, sailkapen honek beste 
ikuspegi bat dakar, lurralde antolamenduarekiko egokiagoa den ikuspegi bat, aukera 
ematen baitu alorreko planifikazioak aurreikusten duenaz gain LPPk proposatutako 
bideak ere aintzat hartzeko.  

Proposatzen diren bide horiek ere, beren ezaugarriengatik (udalerri bat baino 
gehiagotan zehar luzatzea, bide-bilbea sortzeko gaitasuna...), Metropoliko sarearen 
osagai dira, zenbaterainoko trafikoa har lezaketen gorabehera. LPPk hala ezarrita, ez 
dira han-hemenkako bide tarteak izango, eta era berean, oro harreko trazadura bat 
egokitu die, hortaz, bide hauek toki-sistemaren edo sistema orokorraren zati izan 
beharko lukete, lurraldeko egituraren osagai bilakatuta eta dagozkion plangintza 
tresnen bitartez garatuta.  

LPPren sailkapenean hiru bide-sare bereizten dira, honako koadro honetan 
laburbilduak: 

• SARE EGITURATZAILEA: autobide eta autopisten sareak osatua.  

• BANAKETA-SAREA:  

- Hirialdea: Lurralde Plan Partzialak garrantzi handikotzat jotzen dituen  
hiri-errepideek osatua.  

- Landa-aldea: eskualdeak lotzen dituzten errepideak.  

• SARE KAPILARRA:   

- Hirialdean: kale-sarea osatzen duten bideetako batzuk. 
- Landa-aldea: biztanle-guneetarako sarbide diren errepideen sarea. 

Hurrengo orrialdeko grafikoan adierazten denez, sailkapen honek zerikusi argia du 
Bizkaiko Errepideen Sektorekako Lurralde Planean ezarritakoarekin.  

Sailkapen desberdinxeagoa ere bada, batetik Errepideen Planak Oinarrizko Sarekotzat 
jotzen dituen errepide motekin nahasgarri ez gertatzeko, eta bestetik, Toki-Sarearen 
ezaugarriak argi gera daitezen lekuaren arabera. 

Hala, bada, bi planak ez datoz guztiz bat bakoitzak biltzen dituen errepideei 
dagokienez. Gaur egungo bideak, foru nahiz udal titularitatekoak, erreferentzi gisa 
hartuta, honako kasu hauek suertatzen dira:     

a) LPPk jasotzen dituen bideak, egon badaudenak zein proiektuan daudenak. Planak, 
ordea, ez du inolako aldaketarik proposatzen alorreko edo udalaren 
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aurreikuspenetarako. LPPn ageri diren bide publiko gehienak multzo honetakoak 
dira, eta batik bat proposamen berrietarako oinarri gisa jaso dira.  

b) LPPk berak proposatutako bideak. Batzuk berriak dira, LPPn agertzen diren 
garapen berrien haritik planteatuak, eta beste batzuk aldaketa-proposamenak dira, 
Errepideen Planak jasotzen diren zenbait bide-tartetan egitekoak. Bestalde, 
Itsasadarreko inguruen Antolamendurako Eremua izenekoak, LPPn planteatuak, 
proposamenen lotesletasun maila baldintzatzen du.  

LPPn azaltzen den sarea eskema bat baino ez denez, proposamenak sakonago 
zehaztu behar dira, baina bideek eta hirigintza garapenek horrenbesteko 
elkarreragina izanik, zehaztapen horiek egitean kontuan izan beharko da, halaber, 
nolako proposamenak datozen hiri-antolamenduetatik. 

c) Egun badauden baina LPPk jasotzen ez dituen bideak.  

 
 
 

 

8.1.2 Ibilgailu-bide motak: ezaugarriak  

Lurralde Plan Partzialean erabiliko den sailkapenaren mailak zehazturik, haietako 
bakoitzari ezaugarri sorta bat egokituko zaio, ondoko aldagaien arabera:  

• Funtzionaltasuna 
• Tipologia 
• Inguruarekiko elkarreragina  
• Garraioaren ezaugarriak    

Errepideen Plana LPP 

Sare nagusia  Egituratzailea 

Oinarrizkoa 

Osagarria Hirialderako banaketa  
sarea 

Eskualde sarea Landa-alderako banaketa 
sarea 

Hirialdeko kapilarra 
Toki sarea 

Landa-aldeko kapilarra 
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Oro har, helburua errepideak hirigunean hobeto txertatzea da; ildo horretatik, bide 
laster esklusiboen kontzeptua desagertuko litzateke erdigunetik, bide nagusietatik 
neurriz eta era mailakatuago batez sartzeko hiriguneetan.   

Ondoko laburpen-koadroan irizpide multzo bat zehazten da sailkapen-maila 
bakoitzerako, eta kasuan kasuko diseinurik egokiena  ere planteatzen da. Diseinua 
proiektu bakoitzaren ezaugarrietara molda daiteke. 
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 EGITURATZAILEA BANAKETA SAREA  KAPILARRA 

  

AUTOBIDEAK/ 
AUTOBIAK 

Hirialdea 

HIRI 
ERREPIDEAK 

Landa-aldea 

ESKUALDEKO 
ERREPIDEAK 

Hirialdea  

KALEAK  

Landa-aldea 
TOKI 
ERREPIDEAK  

Metropoliko lotura luzeak  Metropoliko loturak, luzera 
ertainekoak  

 

Metropoliko loturak, luzera 
laburrekoak  

 

Fu
nt

zi
on

al
ta

su
na

 

Metropoliaren kanpo-
loturak 

Garraio-terminal 
handietarako irispidea  

Paseko trafikoa 

Oinarrizko sareko joan-etorriak 
lurraldean banatu  

Lurralderako irispide osoa  

Ti
po

lo
gi

a 

Galtzada bikoitza 

Bide lasterra (∼100 km/o) 

Loturak beste maila 
batean 

Galtzada bat edo 
bi Erdiarina (∼50 
km/o) 

Elkarguneak 
mailan  (glorietak 
edo 
semaforodunak) 

Galtzada bakarra 

Erdiarina (∼ 70 
km/o) 

Elkarguneak 
mailan (glorietak 
edo 
semaforodunak) 

Galtzada bakarra  

Bide motela (∼ 30 
km/o) 

 Elkarguneak 
mailan 
(semaforodunak 
edo lehenetsiak) 

Galtzada bakarra 
Bide motela (∼ 50 
km/o) 

Elkarguneak 
mailan(semaforo
dunak edo 
lehenetsiak)  

In
gu

ru
ar

ek
ik

o 
el

ka
rr

er
ag

in
a 

Ibilbidearen 
ezaugarriengatik, hein 
batean ez da topografiara 
moldatuko => Eragin 
handia inguruan 

Ibilbidearen ezaugarriak 
=> Lurzoruaren erabilera 
mugatzen dute 

Irispideen erabateko 
kontrola 

Ingurura 
moldagarria => 
eragina inguruan, 
murritza 

Lurraldearen 
onerakoa izan 
behar du => 
Lurzoruaren 
erabilerarekin 
koordinatu  

Sarbideen kontrol 
partziala  

Ingurura 
moldagarria => 
eragina inguruan, 
murritza  

Lurraldearen 
onerakoa izan 
behar du => 
Lurzoruaren 
erabilerarekin 
koordinatu  

Sarbideen 
kontrolik ez  

Ingurura erabat 
moldatua 
Ibilbidea 
lurzoruaren 
erabileraren 
menpe  

Sarbideen 
kontrolik ez  

 

Ingurura erabat 
moldatua 
Ibilbidea 
lurzoruaren 
erabileraren 
menpe  

Sarbideen 
kontrolik ez  

G
ar

ra
io

ar
en

 e
za

ug
ar

ria
k 

Ibilbide luzeko autobus-
lineak eta Expres. 
Geltokirik ez 

Txirrindulak: debekatuta 

Oinezkoak:debekatuta 

Ez da egokia 
tranbientzat, oinezkoen 
igo beharragatik 

 

Metropoliko bide 
nagusiak: 
Geltokiak 
Txirrindulak: 
berariazko 
erreiak  

Oinezkoak: 
Espaloiak eta 
pasabideak 
mailan zein beste 
maila batean  

Oso egokiak 
berariazko bidea 
duten 
tranbientzat  

Metropoliko bide 
nagusiak: 
Geltokiak 
Txirrindulak: 
berariazko 
erreiak edo 
bazterbide 
egokituak  

Oinezkoak: 
Espaloiak eta 
pasabideak 
mailan  

Metropoliko 
lineen bide 
nagusiak: 
Geltokiak 

Hiriko lineen bide 
nagusiak: 
Geltokiak 
Txirrindulak: 
berariazko 
erreiak edo haiek 
gabe  

Oinezkoak: 
Espaloiak eta 
pasabideak 
mailan  

Egokia 
berariazko 
plataforma duten 
eta ez duten 
tranbientzat  

 

Metropoliko 
lineen bide 
nagusiak: 
Geltokiak 

Txirrindulak: bide-
bazterrekin edo 
haiek gabe  

Oinezkoak: 
Espaloiak edo 
bide-bazterrak 
mailan  
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8.1.3 Proposamen berriak 

Behin finkaturik errepide-sarearen irizpide eta helburu orokorrak, labur azalduko ditugu 
Planaren proposamen garrantzitsuenak (xeheago jasota daude Ekimen Egituratzaileen 
fitxetan). Esan beharra dago, bestalde, dagokion Sektorekako Lurralde Planak bere 
egin dituela haietako batzuk:  

1. ITSASADARRAREN ARDATZA: ZEHARKAKO ZUBIAK ETA BIDE 
OSAGARRIAK:  

Metropoliko azpiegitura nagusia (nagusia ez bere tamaina edo emanagatik, ingurua 
berregokitzeko duen ahalmena baizik) LPP honetan azaldu bezala burutzea urrats 
garrantzitsuena izango da lurraldea egituratzeko bidean. 

Itsasadarraren Ardatza hiri-errepide nagusi bat izateak ondorioak izango ditu 
diseinuan: 

• Metropoliko Bide-Pasealekua Bilboko Zabalgunetik eta Sestaoko Agirre 
Lehendakari kaleraino luzatzen da, hiri egituretan txertatuz.  

• Metropoliko Bide-Pasealekua ibiltzeko euskarria da garraiobide mota 
desberdinetarako (ibilgailuak, tranbiak, bizikletak) eta oinezkoentzat. 
Pasealekua nolako lekuetatik iragaten den, halakoak izan  beharko dute 
erabiltzaile horien arteko harremanek. Izan ere, baliteke hainbat tartetan 
Pasealekua oinezkoentzakoa soilik izatea, gainontzeko garraiobideak beste 
bideetara aldatuz. 

• Bidaiarien garraio kolektiboek ziurtaturik izango lukete garapen berrietara 
iristea, metro arinerako erreien bitartez edo, horren ezean, autobusetarako 
erreiekin. Hala egingo litzateke, oraingo Ezkerraldeko trenbideak desagertu 
nahiz ez. 

• Ibilgailuak bakarrik sar litezke Bide-Pasealekuan hiriguneetan.  
 
 

2. BILBORAKO SARBIDE BERRIAK MENDEBALDETIK 

Bilbok sarbide berri bat izango luke, orain Sabino Aranan zehar Zabalgunera sartzen 
diren autopistaren adarrak desagerraraziz. Horretarako: 

• Bilborako sarbide berri hau bezala, Enekuritik datorrena ere ukituko litzateke, 
hiriaren garapenera moldatuz eta hiriko kale bilbean sartu gabe. 

• Proposamen berriek ingurunean luketen eragina arintzearren, mailakako 
bidegurutzeak ezinbestekoak direnean lurpeko bideak erabiliko lirateke. 

• Bide-sistema berri bat egin, trafikoa modu orekatuan jaso eta  kaleetan barna 
bideratzeko eta Trenbidearen Etorbidearekin eta Autonomia kalearekin lotura 
bermatzeko. 

• Autobideak Zabalgunearen eta Errekaldeberriren artean sortzen duen oztopoa 
desagerraraziz gero ibilia errazagoa eta arinagoa litzateke Zabalguneko ertzetik 
bere erdigunera doan tartean, eta bide lasterra hiriguneko tarte bat izango 
litzateke. 

 



 

GARRAIO AZPIEGITURAK 

OROITZA 

113 

3. ASUAN ZEHARKAKO ARDATZA   

Itsasadarren bi aldeak egituratu, Asua Ibarretik Ansiokora bitartean luzatzen den 
ardatzaz baliatuz eta irizpide hauei helduz: 

• Zeharkako lotuneak antolatu ondoko hiru bide-ardatz hauen artean: 
Ezkerraldekoa, Itsasadarreko Ardatza eta Txorierriko Igarobidea. 

• Itsasadarraren bi aldeak lotu, haien arteko ebakia desagerraraziz. 

• Inguru horietan sor litezkeen eremu erabilgarriak antolatu. 

4. EZKERRALDEKO BIDE-ARDATZ EGITURATZAILEAK  

Garraioaren ibilia antolatzeaz gain, industri jardueretarako eta jarduera berezietarako 
lurzoruak antolatu. Ezkerraldeko igarobidea dinamizatu, horretarako gaur egungo 
bideak (Ugaldebieta, 634 errepide nazionala) eta proiektuan daudenak erabiliz: 
(Ballontiko igarobidea, Trapagarango saihesbidea, Lamiakoko ibai azpikoa, 
Barakaldoko ingurukalea, Porturako irispideak eta SLPn proposatutako beste batzuk). 

 

5. URIBE KOSTAKO IGAROBIDEAREN LUZAPENA  

Bide tarte gutxi batzuk txertatuz sare bat eratu lurralde horretan, hara iristea ahalik eta 
gehien errazteko eta proposatzen diren ekimenak garatu ahal izateko. Helburu nagusi 
hori lortzeko, hainbat zeregin planteatzen dira:  

• Egungo bideak eta proiektuak antolatu, maila desberdinetako trafikoak 
(hirigunekoa, Metropolikoa eta herrialdekoa) nahas ez daitezen.  

• Hiriguneak zabalpena metroaren ibilbide bererantz gararazi, autoaren erabilera 
ahalik eta gehien murrizteko.       

• Hirialdeen hazkuntza zenbait ingurunetatik aldendu, horiek kalterik jasan ez 
dezaten. Bereziki zaindu behar da kostaldeko parkea, eta bertan eraikitzea 
debekatu. 

• Ingurumena zainduz, aurreikusitako ekipamenduetarako irisgarritasuna 
bermatu.  

• Ahal delarik, lurraldea moztuko duen laster biderik ez eraiki. 
 

Azken puntu horren haritik, eta BI-3124 errepidean (Larrabasterra-Casarreina) egingo 
den aldaketa dela eta, uste dugu Bizkaiko Errepideen SLPk errepide arruntetarako 
aurreikusten duen eredua nahikoa izan daitekeela plan horrek egokitzen dien helburua, 
aldaketa handirik egin gabe behe-mailako bide sarean. Bestalde, aipatutako 
errepidean dagoen ikastetxera iristea albait seguruena izan dadin, aztertu beharko 
litzateke egokia den ikastetxerako irispide zuzen bat sortzea, Sopelanako erdigunetik 
hara joango litzatekeen barne-bide bat eraikiz. 
 
 

6. TXORIERRIKO IPAR ERREPIDEA  

Kontuan harturik nolako aurreikuspenak dituen LPPk eskualde horretarako eta oraingo 
ingurunearen kalitatea bermatu nahi dela ere, eraikiko litzatekeen azpiegiturak bere 
zerbitzua hartuko duten instalazioen eta lurzoruen araberakoa izan beharko luke. Ez 
du, horrenbestez, ingurumena asaldatuko, kalitateko diseinuari esker eta bere 
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ezaugarriengatik dagozkion garraiobide motak jasoko dituelako. Bete beharko dira, 
hortaz, honako irizpide hauek: 

• Paseko garraioak ez ditu inguru horretako biztanle-guneak zeharkatuko. 

• Azpiegitura hau garraiobide publikoetarako bidea ere izango da. 

• Zeharkatuko diren inguruak nolakoak diren, baliabide desberdinak baliatu 
ahalko ditu, zehazki: elkarren pare doazen plataformak (bizkarrezur gisa 
garapen eremu berrietan eta, aldi berean, albait gutxien sartuz eraikinik gabeko 
garapen eremuetan); bereizita doazen plataformak (zenbait biztanle-gunetan 
garraio kolektiboak duen garrantzia ez dator bat paseko trafikoa biltzen duen 
ertzeko bide batekin).    

 

7. TXORIERRI: POLIGONOEN BARNAKO BIDEA  

Koordinatu eta lotu behar dira alde horretako bide nagusiak, tarteka eta BI-737 
errepidearekiko paralelo egin zirelako, errepide horren hegoaldeko udalerrietan 
industrialdeak agertu ahala, hain zuzen ere. Zeregin hau honako irizpideon arabera 
gauzatuko litzateke: 

• Trazadurak oraingo bide-tarteak izango lituzke oinarri. 

• Kale-ereduari helduz antolatuko lirateke, oztoporik eragin ez dezan haren 
hegoaldeko inguruetarako. 

Harana etenik gabe zeharkatzen duen bideak garraio astuna desbideratuko luke BI-
737 errepidetik, eta horrela errepide hori hiri barnako bide nagusi bat izango litzateke, 
igarotzen den biztanle-guneetako giza jarduerak (merkataritza, aisia...) lotuz.   

 

8. BESTE ERREPIDE PROPOSAMENAK TXORIERRIRAKO  

Aurreikusten denaren arabera, gutxi barru prest geratuko dira Erletxeko begiztatik 
Bilborako loturak. Hala denean, Txorierriko Igarobidea buruturik, ondoko helburu hauek 
beteko dira, besteak beste:  

• Alternatiba bat garatu, iparraldetik Bilborako sarbideak behar bezala 
antolatzeko.  

• Alternatiba bat planteatu oraingo “Solución Sur” delakoari, Ekialdetik 
Mendebalderako bideratzen dituen ibilgailuetako asko gal ditzan. 

• Istripurik edo beste ustekaberik izanez gero, trafikoa bide honetatik bideratu 
liteke, pilaketak eragotziz. 

 
Luzerako bulebar bat eraikitzeko asmoa dago Bi-2704 errepidean, La Cadenako 
biribilgunearen eta Loiuko bidegurutzearen artean, hain zuzen. Obra hori lagungarria 
litzateke aipatutako garraio emanak desbideratzeko, eta nolabait ikur bilakatuko ere. 
 
Haranaren beste muturrerako proposatu den ardatzak Txorierriko Igarobidea, BI-737 
eta Industrialdeen barnako Bidea lotuko lituzke Torrelarragoitin. 
 
Barizentro gisa luzatzen den BI-631 bide lasterrean (Bibo-Bermeo) zenbait zuzenketa 
egingo dira, Derioko hirigunea libratuago gera dadin. 
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Aurreikusita dauden beste zeharreko bide batzuk, garrantzi gutxiagokoak, bertako bide 
sarearekin lotuko dira, Txorierriko azpiegitura borobilduz: 

- Larraondo: Torierriko Igarobidearekiko lotunearen eta BI-737ren artean. 
- Derio: Bi-3715 errepidearen gainean. 
- Zamudio: Txorierriko Ipar Bidearen eta Industrialdean barnako Bidearen artean. 

 

9. LAMIAKOKO IBAI AZPIKOA 

Hona proposamen honen arrazoibideak: 

• Gaitasun Handiko Sarea sendotzea Metropolian.  

• Trafikoa gutxitzea Errontegiko zubian eta La Avanzadan.  

• Itsasadarraren bi aldeen arteko lotura hobetzea, zuzeneko lotura bat ezarriko 
litzatekeelako Uribe Kosta eta A-8ren artean, Leioatik pasatu gabe.  

Azpiegitura honek, bestetik, Eskuinaldea txertatuko luke Metropoliko Hego 
Saihesbidearen ibilbidean, beronek zuzen bideratuko baitu zaharreko eta paseko 
trafikoa gaitasun handiko sareraino.     

 

10. PORTURAKO SARBIDEAK  

Besteak beste, hauek dira bete beharreko helburuak:   

• Superporturako irispideak hobetzea, horrelako azpiegitura batek behar 
bezalako sarbideak izan ditzan. 

• Bide-kizkur bat eraiki Ekialde-Mendebalde norabidean, N-634ri eta A-8ri lotua.  

 

11. METROPOLIKO HEGO SAIHESBIDEA   

Hona proposamen honetarako arrazoiak: 

• Ugaldebietako trafikoa gutxitu, bide paralelo baten bitartez. Tarte berria bide 
laster bat litzateke, eta banandu egingo lituzke metropoli barneko bidaiariak eta 
paseko trafikoa.  

• Istripurik edo beste ustekaberik egonez gero, trafikoa bide honetatik bideratu 
liteke, pilaketak eragotziz. 

• Hasiera eta amaiera lotu gainezkatu gabeko bide lasterrekin. 

• Lamiakoko Ibai Azpikoarekiko lotura izatea, Eskuinaldea ere azpiegitura honek 
emango duen zerbitzuaz balia dadin. 

 

12. A-8 AUTOPISTARAKO SARBIDE BERRIA GALDAKAON 

Galdakao garrantzizko biztanle-gune bilakatu da, baina gaur egun dituen sare 
nagusirako sarbideak nahiko urrun daude hirigunetik, areago kontuan harturik 
autopistak berak hirigunearen hazkuntza mugatzen duela.  
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8.2 TRENBIDE SAREA 
 
8.2.1 Gaurko egoera  

Hona ekarri den proposamena osatzeko, oinarritzat hartu dira Bilboko Metropoliko 
Trenbide Sarearen Azterketak egin dituen ekarpenak. Horietatik ateratako ondorioak 
jasota geratu dira EAEko Trenbide Sarearen SLPri egindako aldaketetan. Lan horrek 
zehatz aztertu zituen Metropoliko barne mugimenduak, norakoak eta zenbatekoak 
diren, eta zer motatako garraiobidek betetzen dituzten zerbitzu horiek. Aztertu zen, 
halaber, nolako alternatibak dauden trenbide sarean antzemandako hutsuneak 
konpontzeko. LPP honek ontzat hartu ditu lan horretatik ondorioztatutakoa, iragarritako 
arazo kuantitatiboek ez ezik hutsune kualitatiboek ere bere horretan jarraitzen baitute 
maila guztietako trenbide sareetan. Lehenik datozen arazo horiei gehitu beharko 
zaizkie etorkizuneko behar berriak, planteatuta dauden garapen urbanistikoek sortuko 
dituztenak, eta horiexek dira, hain zuzen, LPP honek trenbideen alorrean planteatzen 
dituen proposamenen iturria. 

 

8.2.1.1 Bidaiarien garraioa  

Aztertutako esparruan zenbait jardulek eskaintzan dute tren zerbitzuak bidaiarientzat: 
BILBOKO METROA, RENFE, FEVE eta EUSKOTREN. Bilboko tranbia ere lanean 
hasita, dagoeneko beste jardule bat (EUSKOTRAN) ari da zeregin berean. 
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BILBOKO METROAk bi linea (1. eta 2. Linea) ditu zerbitzuan. Biek dute bide 
elektrifikatu bikoitza, zabalera iberiarrekoa, 1. lineako azken tartean izan ezik (Urduliz-
Plentzia), han bide bakarrekoa baita.  

Orain zerbitzuan dago 1. lineako tarte bat, Etxebarritik Plentziarakoa, eta 2. linearekin 
elkartzen da Etxebarritik San Inaziorako tartean. Basauriraino ibilbidea burutzen 
denean 1. lineak 31,6 km luze izango ditu guztira.  

Ibilbide osoa –Etxebarritik Plentziaraino- 49 minutuan betetzen da. 

San Inaziotik aurrera 2. linea bestetik bereizten da, Urbinagaraino. Etxebarri-Sestao 
ibilbidea 26 minutuan egiten da.    

Metroren kotxetegiak eta tailerrak Urdulizen daude. Basaurin beste kotxetegi batzuk 
eraikiko dira, 2. linea osoa martxan hasteak ibilgailu gehiagoren beharra ekarriko baitu.  

RENFEk hiru aldiriko linea ditu zerbitzuan, denak zabalera iberiarrekoak eta 
elektrifikatuak: 

• C-1 linea: Abando-Santurtzi. Bide bikoitzekoa da. Bilbo-Abandotik Santurtzirako 
ibilbidea 20-22 minutu bitartean egiten du.  

• C-2 linea: Abando-Muskiz. Elkarrekin doa aurreko linearekin, Barakaldon 
banandu arte. Azken tartean, Barakaldotik Muskizera hain zuzen, bide bakarra 
du, eta ibilbidea 31-37 minutu bitartean betetzen du.  

• C-3 linea: Abando-Urduña. Linea honek Bilbotik Mirandarako bidea erabiltzen 
du. Abandotik Urduñarako tartea bide bikoitzekoa da, eta Urduñatik Miranda de 
Ebrorakoa bide bakarrekoa. Bilbo-Abandotik Urduñarako ibilbidea 39-45 minutu 
bitartean egiten da.  

 

Abando eta San Mames geltokietan lotunea dago BILBOKO METROArekin, eta 
Abandokoan eta Ametzolakoan FEVErekin. RENFEren kotxetegiak eta tailerrak 
Ollarganen eta Olabeagan daude.  

FEVEk bidaiarientzako aldiriko zerbitzua eskaintzen du Kadagoako haranean, Bilbo-
Balmaseda linearen bitartez.  

Zaramillotik Bilborako tartean bide bikoitza dago, eta gainontzekoan bakarra. Linea 
osoa elektrifikatuta dago eta zabalera metrikokoa da. Bilbotik Balmasedarako ibilbide 
osoa 50 minutuan betetzen da. 

Bilboko azkeneko geltokia La Concordian dago, Abandoko RENFEren eta BILBOKO 
METROAren geltokietatik hurbil, eta Ametzolako geltokian lotunea dago RENFErekin. 
FEVEren kotxetegiak eta tailerrak Balmasedan daude. 

EUSKOTRENek zabalera metrikoko linea elektrifikatu bat du, eta ondoko zerbitzu 
hauek eskaintzen dizkie bidaiariei: 

• Deustua - Alde Zaharra – Lezama. 
• Bilbo (Atxuri) - Bermeo. 
• Bilbo (Atxuri) - Durango. Linea honek Donostiaraino jarraitzen du. 
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Azken bi lineek azpiegitura bera erabiltzen dute Bilbotik Zornotzaraino. 
EUSKOTRENen ibilbideetatik bik baino ez dute bide bikoitza: Bilbo (Atxuri)-Zornotza 
eta Alde Zaharra-Deustua. Bilbo-Zornotza ibilbide osoa 28 minutuan egiten du; 
Deustutik Alde Zaharrerakoa 6 minutuan, eta Alde Zaharretik Lezamaraino 26 minutu 
behar ditu. 

EUSKOTRENek lotura du BILBOKO METROArekin Alde Zaharreko eta Boluetako 
geltokietan. Auto-tokiak eta tailerrak Durangon daude, baina instalazioak dauzka 
Lutxana-Erandion ere. 

EUSKOTRANek Tranbiaren A linea ustiatzen du, hau da, haren esku dago Bilboko 
tranbia berria, Basurtotik Atxuriraino doana. Lineak dituen 5 km-etan tarte luzeena 
Itsasadarraren ertzetik egiten du. Ibilbide osoa 20 minutuan betetzen du, eta METRO 
eta RENFErekiko loturak ditu San Mamesen eta Abandon, eta EUSKOTRENekin 
Atxurin. Hortxe eraikitzen ari dira tranbiaren kotxetegiak.  

Mugikortasun Eskaria eta Garraiobide Eskaintza gurutzatuz igarri ahal izan dira 
Metropoliak alor horretan dauzkan hutsuneak. 
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Orain arte labur azaldu dira bidai kopurua eta trenbideak Metropoliko garraio zerbitzu 
nagusietan duen parte-hartzea. Emaitzak azterturik, garraio eskaintzak honako hiru 
multzo hauetan sailkatu dira, bakoitzak nolako zerbitzua ematen duen:  

• Zerbitzu onekoak: talde honetan sartzen dira bakarrik Bilbo-Eskuinaldea-Uribe 
Kosta esparruko joan-etorriak; metroaren 1. lineak bertako bidaietatik % 40 
baino gehiago betetzen ditu, eta tarte jakin batzuetan, Getxotik Bilbora 
bitartekoan kasu, %56raino iristen da. Multzo honetan sartzekoak dira, halaber, 
Metroak bere gain hartuz doan zerbitzuak, batzuk jada martxan eta beste 
batzuk proiektuak daudenak. 

• Zerbitzu eskasekoak: trenbideak nahikoa zerbitzu eskaintzen du, baina ez da 
heltzen oraindik bete beharko lukeen mailara. Gehienetan harreman erradialak 
dira, linea zuzenek beteak, baina haietan hutsuneak daude, geroago tokiz toki 
azalduko direnak.  

• Zerbitzu gabeak: trenbideak ia ez du zerbitzurik ematen, horretarako 
azpiegiturarik ez dagoelako edo trenbidea bazterturik geratzen delako beste 
garraiobideen aldean, gehienetan tren-aldaketak egin behar direlako edo 
ibilbidea bihurriegia duelako, luzeegia azken batean. 

 
Zerbitzurik gabekoen artean, hutsunerik nabarmenenak ondoko tarte hauetan 
antzeman dira: Otxarkoaga/Txurdinaga/Zurbarandik Bilboko Erdigunera bitartekoa eta 
Itsasadarraren bi aldeen arteko lotura. Gutira, 11 milioi bat bidaia urtean. Bidaia 
kopuruaren aldetik ere, bigarren tartea Errekalde/Larraskitutik Bilboko Erdigunera 
bitartekoa da (6,7 milioi). 
Plan honek trenbideari buruz aurkezten dituen proposamenak aztertzeko asmoz, 
Etorkizuneko Oinarrizko Egoera bat planteatu da. Asmo horretan, oraingo zerbitzuez 
gain programatutako ekimenak ere jasota daude, bai epe laburrera bai epe 
ertainera ziurtzat jo daitezkeenak, beraz. Ekimen horiek Planaren amaierako 
proposamenean bilduko dira, aztertu gabe bildu, ordea, uste baitugu nahiko 
arrazoiturik geratu direla Plan hau baino lehenagoko beste azterketa-lan batzuetan. 

Jasotako ekimenak ondoko hauek dira:  
• BILBOKO METROAren 2. linea. Gaur egun Sestaoraino bakarrik heltzen bada 

ere, bukatuta dagoenean 2. lineak Basauritik Kabiezeseraino (Santurtzi) 
luzatuko da; Basauri-San Inazio tartean bat egingo du 1. linearekin; zerbitzua 
Ezkerraldean zehar eskainiko du, guztira 20 km-ko ibilbidea betez.   

• Iberberangoko geltoki berria, METROAren 1. linean. Maidagan kalean 
sestrako pasagunea desagertuko da.   

• Geltoki berriak FEVEren Bilbo-Balmaseda ibilbidean (Basurto-Ospitalea eta 
Elejabarri).  

• Bilborako sarbideak, Abiadura Handiko sare berriarentzat. Aztertu egingo 
da Bilboko Geltokia Abandon eraikiko den edo ez, eta hari beretik, nolako 
eragina lukeen metropoliko garraiobide sisteman Geltokia Bilboko beste 
nonbaiten jartzeak. 

• Abrako kanpo-portuaren kasuan, salgaietarako trenen sarbidea Serantesko 
tunelean zehar egingo da. 

8.2.1.2 Salgaien garraioa  

Ondoko koadro honetan azalduta daude trenen mugimenduak Azterketa-Eremuko 
terminaletan (tonak milaka, 1999): 
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 RENFE FEVE Guztira 
Edukiontziak  626 50 676 
Karga Orokorra  582 865 1.447 
Guztira 1.208 915 2.123 

 

Azpimarratzekoa da Arizek karga-mugimendu orokorrean duen garrantzia, baita 
Bilboko Portuak edukiontzien mugimenduan duena ere.   

Bestalde, azterketa-eremuan honako arazo hauek antzeman dira salgaien garraio 
sarean:  

• Zabalera metrikorik ez duten kargalekuak: Kanpo-Portua eta Sestaoko 
Altzairutegi Trinkoa.  

• Arizen (Basauri) zabalera metrikoko terminala lan gainezka dago.  
• Azterketa-eremuan interferentziak daude bidaiarien eta salgaien zerbitzuen 

artean: Ezkerraldean eta Nerbioiren haranean zehar (RENFE); Kagaduan 
(FEVE) eta Basauri-Durango tartean (EUSKOTREN).  

• Salgaien terminalek hirigintzarako baliagarriak diren lurzoruak okupatzen 
dituzte Lutxana-Barakaldon, Pozokoetxen eta Arizen. 

 

8.2.2 Trenbide sarerako proposamena 

 

8.2.2.1 Bidaiarientzako garraio zerbitzua  

Aurreko ataleko garraio publikoaren akatsak zuzentzeko asmoz, oraingo egoera 
aztertzeaz gain aintzat hartu dira LPPk proposatzen duen lurralde eredua eta, 
kalkuluen arabera, garapen eremu berriek eragingo dituzten mugimenduak. LPPk 
lurralde osorako antolamenduri begiratzen dionez, bere proposamenetan ez ditu 
ahazten aurreikusitako garapen berriak eta planean bertan jasotzen diren beste 
azpiegiturak. Horregatik planteatzen du, besteak beste, tranbia-sare luze bat, Bilboko 
Metropoliko eremuen artean eskain litezkeen ibilbideak handitu nahian. Hala, bada, 
ibilbide berriak aurkezteaz gain beste aukera bat ere planteatzen du, gaur egun 
Esparru Funtzional osoan ari diren trenbide-lineak tranbia-linea bilakatzea, hain zuzen. 

Egia esan, planteatzen diren ibilbideak bateragarriak izan litezke oraingo trenbideekin, 
alegia, proposamen horiek eta oraingo ibilbideek ez dute elkar baztertzen, baina egia 
da, halaber, azken horiek tranbia bilakatzea aurrerapen bat izango litzatekeela garraio 
publikoa ustiatzeko eran, enpresa jarduleek bat egingo luketelako, eta hori pizgarri bat 
litzateke garraiobideen aldagarritasuna bultzatzeko. 

Horiek horrela, bidaiarentzako trenbide sareei dagokienez, jarraian azaltzen diren 
ekimenak proposatzen dira. Ulergarriagoa izan dadin, eskualdeak edo ibarrak 
aprobetxatu ditugu proposamenak aurkezteko.  

Nerbioiren Ibarreko aldeak ia 90.000 biztanle ditu, eta gaur egun RENFEren C3 
lineak ematen du zerbitzua bertan. Goragoko diagnostikoan azaltzen den moduan, 
linea horrek maiztasun gutxiko zerbitzuak eskaintzen ditu puntako orduetan, eta 
ordutegia ere irregularra da, RENFEren ibilbide luzeko zerbitzuen interferentziak direla 
medio. 



 

GARRAIO AZPIEGITURAK 

OROITZA 

121 

Epe ertainera, zabalera europarreko Abiadura Handiko sareak herrialdez gaindiko eta 
ibilbide luzeko bidaiariak bereganatuko ditu; hala denean maiztasuna handitu ahalko 
da, baita ordutegiak erregulatuko ere. 

Epe laburrera, azken urteotan eratu den lurrazpiko zerbitzua, Bilboko geltoki berriekin 
egituratua, Miribilla auzoan egingo den geltokiarekin osatuko da. Bestalde, eskualdeko 
biztanle-guneak txikiak eta bakartuak direnez, baliteke epe laburrean autobus-geltoki 
bat eta aparkaleku gomendatuak eraikitzea Laudioko geltokian, Nerbioiren Ibarreko 
garraio-jaurtitzaileak bertatik zentralizatzeko. Era berean, Ugaon garraiobide-aldagune 
bat jar liteke bertako eta Zeberioko Ibarreko biztanleentzat. 

Kadagoaren Haranak 20.000 biztanle inguru ditu trenbide zerbitzua duten biztanle-
guneetan eta 5.000 gehiago garraio-jaurtitzaileez horni litezkeen beste biztanle-
guneetan. Gaur egun, Kadagoa aldeko ibilbidea FEVEren Balmaseda-Bilbo lineak 
betetzen du, baina maiztasuna apal samarra da eta abiadura komertziala ere nahiko 
motela, hainbat arrazoi direla eta: azpiegituraren ezaugarriak, pasagune ugariak, bide 
bakarra egotea Zaramillotik Balmasedaraino eta bidaiarientzako zerbitzuek eta 
merkantzietarakoek bat egitea. 

Konponbide gisa azpiegitura hobetzea eta Irauregi-Balmaseda tarteko bidea 
bikoiztea planteatu da. Ekimen honek abiadura komertziala arintzea ekarriko luke, eta 
ondorioz bidaia-denbora eta maiztasuna hobetu litezke. Bestalde, planteatu da 
Sodupen, Zallan eta Balmasedan garraiobide-aldaguneak, autobusen jaurtitzaileak eta 
disuasio-aparkalekuak eraikitzea. 

Bilbok beste sarrera-errepide bat behar duela-eta Bilbo-Balmaseda trenbide tartea 
desbideratzea proposatu da, Basurtoko Ospitaletik eta Zorrotzara bitartean tunel 
baten bidez pasaraziz.  

Aipatutako desbideratzeak ibilbidea laburtuko du Bilbotik Kadagoan barna, eta beraz, 
bidaia denbora ere murriztuko da. Desagertuko da, halaber, FEVEren Zorrotzako 
pasaguneak eragiten duen oztopoa. Proiektu hori gauzatuz gero, Zorrotza eta Santa 
Agedako geltokiak tren zerbitzurik gabe geratuko lirateke, eta hutsune hori errepide 
bidezko garraioak bete beharko luke. Gizartean lukeen eraginari erreparatuz gero, 
ordea, eskariaren azterketak diosku trenak 94.000 bidaiari galduko lituzkeela, horixe 
baita Zorrotza eta Santa Agedako geltokiek urtean duten erabiltzaile kopurua, baina 
bestalde ere, bidaia-denbora murriztuko litzatekeenez galera hori gainontzeko 
geltokietan berreskuratuko litzateke. 

FEVEren Zorrotzatik Bilborako trenbidea desagertuko den arren, auzo horretan badago 
beste tren geltoki bat, RENFEren C2 linearena, urtean ia 750.000 bidaiaria eramaten 
dituena.  

Eskuinaldean BILBOKO METROAren 1. lineak betetzen du gaur egun Urduliz-
Plentzia tartea. Ibilbideak horren ezaugarriek eta errei bakarra izateak murriztu egiten 
dituzte abiadura komertziala eta Plentziarainoko maiztasuna. Beharrezkoa litzateke, 
bada, beste unitate bat zerbitzuan jartzea eta Urdulizko pasagunea lurperatzea, herriko 
erdigunean dago eta. 

Beraz, tarte horretan trenaren erreia bikoiztea eta zenbait aldaketa egitea 
planteatzen da, bidaia-denbora laburtzeko. Behar-beharrezkotzat jotzen da, halaber, 
Urdulizko pasagunea kentzea eta Plentziako aldagunea egokitzea, geltokitik 
urrunagoko biztanle-guneetara doazen autobusak bertako jaurtitzailetik abiatzen dira 
eta.  
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Getxon egiteko planteatzen diren trazaduretatik, Andra Mari aldeko lurpeko ibilbidea 
litzateke egokiena LPPk proposatzen dituen garapen berrietarako. Izan ere, egoitza-
aldeek bertan izango duten hazkuntzak hala iragartzen dute. Ibilbide horretan bi geltoki 
berri jarriko litzateke, Andra Marin eta Iberberangon, hain zuzen. Edonola ere, 
Maidagan kaleko pasagunea azaletik desagertuko da, bertan Metroa lurpetik pasatuko 
delako.   

Mugikortasunaren azterketak agerian utzi du, halaber, premiazkoa dela 
Itsasadarraren bi aldeak lotzea. 

Alde horretatik, planteatuta da Itsasadarra alderik alde zeharkatuko lukeen tranbia bat 
eraikitzea, Urbinagako geltokia (Ezkerraldea) Leioakoarekin (Eskuinaldea) zuzenean 
lotzeko. Bi aukera aurreikusten dira tranbia horren ibilbiderako: lehenak Sestaon 
planteatzen diren garapen berriak zeharkatuko lituzke San Nikolasko Puntaraino, eta 
Itsasadarra igarota Altzaga eta Astrabuduko ibai-ertzetik jarraituko luke, Udondo 
auzoraino. Bestea ere Sestaotik abiatuko litzateke, eta Altzairutegi Trinkoa igarobide 
jaso batetik gainditu ondoren Leioan sartuko litzateke, Udondoren Ibarrean barna. 
Lehen kasuan aztertu beharko litzateke, aukera gisa, trenbideak Itsasadarraren 
gainean duen azpiegitura aprobetxatzea, baina edozein kasutan ere, tranbiak 
Metroarekiko lotura izan beharko luke Eskuinaldean, Astrabuduko edo Leioako 
geltokietan. Bestalde, aukera zein den ere, beharrezkoa litzateke zubi bat Sestao eta 
Eskuinaldearen artean, eta egokiturik egon beharko luke, Itsasadarreko ontzioletatik 
uretaratzen diren itsasontziak haren azpitik pasa daitezen. 

Udondotik tranbia Leioako hirigunean barna sartuko litzateke, eta La Avanzada 
zeharkaturik Unibertsitateraino helduko litzateke, Udaletxearen ondotik eta Sarrienatik 
igaro ondoren. 

Itsasadarraren bi aldeak lotzeaz gain, tranbiak beste zerbitzu garrantzitsu batzuk ere 
emango lituzke:  

• METROA Leioako hirigunera (30.000 biztanle) hurbilduko du. Gaur egun 
Leioako geltokia nahiko urrun dago hirigunetik. Horregatik, METROAK bidaiari 
gutxi erakartzen ditu (%15) Eskuinaldeko beste geltoki batzuekin konparaturik 
(%56 Getxon); tranbiak jaurtiketa-zerbitzua emango luke, eta Leioako hirigunea 
zeharkatuz (La Avanzadako bi aldeetan).  

• Barne mugikortasuna. Tranbiak nabarmen hobetuko du garraiobide publikoen 
eskaintza Leioaren bernako bidaietan; izan ere, La Avanzadak, nolabait, 
banandu egiten du hirigunea, eta egun ez dago esparrua osorik eta behar 
bezala lotzen duen garraiobiderik. 

• EHU Leioako gainetan (Sarriena) dago, eta gaur egun autoz edo autobusez 
joan behar da haraino; BIZKAIBUS enpresaren autobusak Bizkaiko herri 
askotatik badatoz ere, haietako asko bakarrik daude zerbitzuan puntako eskola-
orduetan, eta ez dabiltza eguneko beste orduetan. 

Ezkerraldeko garraio publikoaren osagarri, eta oraingo trenbidearen ordez bi tranbia 
linea jarriko lirateke. 

Lehena Metropoliko Bide-Pasealekuaren paretik luzatuko litzateke, Bilboko 
Zabalgunetik Sestaoko Agirre Lehendakariraino, eta herria Itsasadarraren alboko 
lurzoruekin lotuko luke. 

Proposamen horrek zerbitzua zabalduko luke Zorrotzaurrera, Zorrotzako Puntara eta 
Lutxana-Burtzeñan berreskuratuko diren lurzoruetara, haietarako hiri-garapen handiak 
aurreikusten dira eta.     
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Behin METROaren 2. linea zerbitzuan hasita RENFEren C1 lineak ia bidaiarien %60 
galduko ditu Sestao-Santurtzi tartean, Barakaldo, Sestao, Portugalete eta Santurtziko 
hiriguneetan biztanle gehien dituzten auzoek trena baino hurbilago izango dituztelako 
METROaren geltokiak. 

Bestalde, salgaietarako Hego Saihesbidea Porturaino eta Altzairutegi Trinkorainoko 
(BAT) iristen denean, Basauritik Santurtzira doan sarea, zabalera iberikokoa, 
libratuago geratuko da, Saihesbideak beregana kenduk dio-eta gehiegizko garraioa. 

Azaldutako proiektuak gauzatuz gero, desagerraraz liteke oraingo trenbideak San 
Mames-Santurtzi tartean sortzen duen oztopoa, Ezkerraldean ibai-ertzeko industrialde 
zaharren suspertzea eragozten duelako, LPPko lurralde eredua baldintzatuz. 
Horregatik proposatzen dugu, hain zuzen, trenbidea tranbia bilakatzea edo, horren 
ordez, osorik lurperatzea, horrela ere konponduko litzateke-eta azaldutako arazoa. 

Proposatzen da, orobat, Urbinaga-Muskiz tartea tranbiarako egokitzea, trazaduran 
behar diren moldaketak eginez. Tranbia linea horrek oraingo ibilbidearen hutsak 
zuzenduko lituzke, eta tarte osoan bi errei jarriko lirateke. Bestalde, oraingo bi geltoki, 
Trapagakoa eta Ortuellakoa, hirigunetik aterako lirateke. Lan hauek bidaien 
maiztasuna eta iraunaldia hobetuko lituzkete, eta ondorioz, oraingo trenbideak alde 
horretan duen erabiltzaile kopurua handituko ere. 

Bigarren lineari esker Trapaga aldea loturik geratuko litzateke Eskuinaldearekin, 
EHUrekin eta Txorierrirekin. Gainera, Trapaga-Bilbo zerbitzua, Barakaldo inguratuta, 
Kareaga iritsiko litzateke, auzo horrek dinamismo ikaragarria hartu baitu aspaldi, eta 
horrez gain, Urban-Galindon eta Lutxana-Barakaldon lotura izango luke Metropoliko 
Bide-Pasealekuarekin.     

EUSKOTRENi dagokionez, Ibaizabalen Ibarrean Bilbo-Durango-Bermeo ibilbidea 
bikoitza egitea eta hobetzea planteatzen da, tarte hori esparru Funtzionaletik kanpo 
egon arren abiadura komertziala arinduz gero bidaiari gehiago eskuratuko lituzke eta. 

Biztanle asko eduki arren, Galdakaok ez du behar bezalako tren azpiegiturarik; soilik 
EUSKOTRENen Bilbo-Zornotza lineak ematen du han zerbitzua, Zuhatzuko geltokian, 
baina hirigunetik urrunegi dago eta oso bezero gutxi erakartzen ditu. 

Ildo horretatik, gure egiten dugu alorreko plangintzak proposatutakoa, hots, BILBOKO 
METROA luzatzea eta bi geltoki gehiago eranstea, Aperribain eta Galdakaon, hain 
zuzen. Gainera, ibilgailu berriak jartzeak ez luke gain-kosturik ekarriko, azken tartean, 
1. eta 2. lineek bat egiten dutenean, haien adar bakarrak maiztasun handia izango 
duelako, eta beraz, apaldu egin ahalko da Basauritik Galdakaorainoko tartean. 

Txorierrik bakarrik ditu 16.000 biztanle inguru eta bertako egoitza-gune asko 
sakabanaturik daude, erdi landatarrak dira. Dena den, ekoizpen jarduerak garrantzi 
handia du eskualdean, eta ugari dira hirugarren sektoreko eta industria arloko 
lantegiak-eta. Gaur egun, EUSKOTRENen Deustua-Lezama lineak ematen du 
zerbitzua alde horretan, baina maiztasun gorena, 30 minutukoa, ez da batere egokia 
Metropoliko zerbitzu baterako, eta abiadura komertziala motel samarra da (30 km/o), 
hainbat arrazoi direla medio: ibilbideko pasaguneak, Sondikan egin beharreko atzerako 
martxa eta, batez ere, Lezama-Alde Zaharra tarteko bide bakarra. 

Gainera, trenak ez du zerbitzurik eskaintzen erabiltzaile asko dituzten hainbat lekutan, 
esate baterako aireportuan, Zamudioko Teknologi Elkartegian eta inguruko ikastetxe 
ugarietan. 
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Sarerako Proposamenak Artxandan beste tunel bat eraikitzea planteatzen du, 
oraingoa bide bakarrekoa izateak eta haren egoera eskasak maiztasun urria 
areagotzen dutelako. Bestalde, Ola auzunerako trenbide-zerbitzua ziurtaturik geratuko 
litzateke, eta ez litzateke oztopo urbanistiko gehiago sortuko. 

Sondika-Lutxana bitarteko lotura-adarrari dagokionez, trenbidea tranbia bilakatzea eta 
Itsasadarren gaineko zubi batez Ezkerraldearekin lotzea planteatzen da. Lotura 
hobetarako bi aukera proposatzen dira: lehenak Itsasadarra zeharkatuko luke 
Lutxanan, eta bigarrenak, ordea, Eskuinaldetik jarraituko luke, eta Altzagan Urbinaga-
EHU linearekin elkartu ondoren Itsasadarraz bestaldera pasatuko litzateke San 
Nikolaseko Puntan (Sestao). 

Aztertzeko modukoa da, halaber, etorkizunean Bilbo hiria eta aireportuko terminala 
trenbidez lotzeko aukera. Linea hau Derioko iparraldeko garapen berrietatik eta 
Teknologi Parketik igaroko litzateke, edo bestela Loiuko hirigunetik, baina ez luke 
zorupea ukituko hegazkinen zirkulazio-eremuan. 

Txorierriko ekimen horiek, oraingo trazaduren gainean egitekoek zein berri-berriek, ez 
lukete, inondik ere, oztopo urbanistiko gehiago eragingo, eta horrenbestez, lurpetik 
ezarri beharko lirateke, edo ibilbide osoa tranbiarako bide bilakatuz. 

Itsasadarren bi aldeetarako eta Txorierrirako proposamenak ikusirik, Urbinaga-EHU 
linea Metropoliko ibaiertz batetik bestera pasarazteko planteatzen diren bi aukerak hiru 
modutan gauzatu litezke proiektuari ekiten zaionean: 

- Itsasadarra-Sondika linea eta Urbinagatik Leioarakoa zein bere aldetik pasatzea, 
Lutxanako zubi banatatik, alegia. Haietako bat Bide Sarerako aurreikusten den 
berbera liteke, eta bestea Lamiakokoa, berau, ordea, tranbiak bakarrik 
erabiltzekoa. 

- Itsasadarra-Sondika linea eta Urbinagatik Leioarakoa zubi banatatik pasatzea, bata 
Lutxana aldean eta bestea San Nikolasko Puntan (Sestao) egongo litzatekeen 
beste zubi batetik. Bi zubiak Bide Sareak ere erabiltzeko moduan egokitu litezke. 

- Itsasadarra-Sondika linea eta Urbinagatik Leioarakoa zubi bakar batetik igarotzea, 
San Nikolasko Puntatik Altzagara bitartean. Zubi hau ere erabilgarri jar liteke Bide 
Sarerako. 

Bilboko tren eta tranbia sareei buruzko proposamena bi arrazoi nagusitan oinarriturik 
dago: batetik, Metropoliko lineak egokiago sarraraztea Bilbon, eta bestetik, Bilboko 
beste aldeetarako irisgarritasuna hobetzea, baldin eta bidaiarien kopuruagatik merezi 
badu ahalbide handiko garraiobide berri bat (trena) edo ahalbide motelagoko bat 
(tranbia) antolatzea. 

Hona hemen sarerako proposamen nagusiak: 

• Txurdinaga – Otxarkoagan zeharreko irispidea.   
• Bilboko tranbia sarea.  

Trenbide adar berriak metro bateko zabalera du; bere muturretako bat oraingo 
Bilbo-Durango trenbidearekin elkartzen da, eta bestea Alde Zaharra-Lezama tren-
linearekin. Ibilbide berriak hainbat behar asetzen ditu: 

• Bilbo-Durango lineatik zuzen sartuko da Alde Zaharrera, eta geltokiak lotura 
zuzena luke Metroarekin; horrela Atxuri eta “Curva del Látigo” delakoaren 



 

GARRAIO AZPIEGITURAK 

OROITZA 

125 

arteko tartea libre geratuko litzateke, eta tranbiaren A linea Etxebarriraino luza 
liteke, trenak utzitako plataformaren zati handi bat aprobetxatuz. 

• Garraio zerbitzua emango du Txurdinaga-Otxarkoaga aldean, Alde Zaharrerako 
lotura zuzena eskainiz eta gainontzeko helmugetara metroarekiko lotuneekin 
iritsiz.  

• Txorierriko trenbidea eta zabalera metrikoko linea lotuko ditu. Artxandaren bi 
aldeetako hiriguneak linea zuzenekin lotuta egongo dira; bestalde, diru asko 
aurreztuko da ibilgailuetan, eta Txorierriko lineak berak zerbitzu hobea emango 
luke kostu txikiagoarekin. 

Bilboko erdialderako proposatu den tranbia sarea honako linea hauek osatzen dute: 

• Autonomia-San Frantzisko tranbia. Tranbiaren A linea Autonomia kaletik 
Atxuriraino luzatuko litzateke, San Frantziskon behera. Zerbitzua eskaintzeaz 
gain, linea hau lagungarria izan liteke San Frantziskoko eta Bilbo Zaharreko 
ingurua suspertzeko, gaur egun eskastu eta baztertu samarturik dago eta. 

• Errekalde-Irala tranbia. Linea honek Errekalde eta Irala auzoetatik Bilboko 
Erdialderako eskariari erantzungo lioke, gaur egun ez baitago tren zerbitzurik bi 
puntu horien artean. Bestalde, proposatutako ibilbideak metrora aldatzeko 
aukera ematen du Abandon eta San Mamesen. 

• Atxuri-Etxebarri tranbia zerbitzua. Egun dagoen plataforma aprobetxatuz 
Bolueta eta Atxuri lotuta geratuko lirateke. Dena den, aztertu beharko litzateke 
ibilbide horren zati bat ibaiaz bestaldetik ere ibiltzea, Zamakola eta La Peñatik 
pasatuz.  

Zorrotzaurre eta Zorrotza aldeko tranbia zerbitzuaren arrazoibidea azalduta geratu da 
Ezkerraldeko Sareari buruzko azalpenetan. 

8.2.2.2 Salgaien garraioa 

Bilboko Metropolian salgaien garraioa hiriguneetatik aldendu beharko litzateke, 
bidaiarien garraiobideetatik bereizita, gainera. Hiru konponbide agertzen zaizkigu 
garraio mota hau bideratzeko: Portua-BAT, Bilbo eta Ibaizabaleko Igarobidea, zein 
trenbide-zabalera erabiliko den salgaiak garraiatzeko (zabalera metrikoa, iberiarra edo 
UIC).  

Lehen aukerak –Portua-BAT - Sestaoko BATerako eta Kanpo-Porturako irispideen 
arazoa konponduko luke, bai zabalera metrikoa bai iberiarra erabiliz, eta bide batez 
RENFEren Ezkerraldeko C1 eta C2 lineak libratuko lituzke. Hala jokatuz gero, zenbait 
tarte eraiki beharko lirateke, salgaien garraioak Ezkerraldeko biztanle-guneak 
zeharkatu ez ditzan: 

- Serantesko Tunela: irispide berri bat Ortuellatik Kanpo-Porturaino. 

- Salgaietarako Hego-Saihesbidea: Serantesko Tunelaren luzapen gisa 
bat egingo luke, Kadagoan, Bilboko By-Passekin. Elkartze horretaraino 
tarte honek bi zabalerak erabiliko lituzke, bakoitza errail batetik ibiliz. 
Horrela ziurtaturik geratuko lirateke Portua-Bilbo eta BAT-Bilbo bitarteko 
joan-etorriak. 

- BATerako Irispidea: Trenbide estali bat eraikiko litzateke RENFEren 
Sestao-Galindo-Trapaga ardatzean zehar eta zabalera metrikoa eta 
iberiarra erabiliz. Trapagan lotura izango luke Hego-Saihesbidearekin.         
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Bestalde, Portua eta BATen artean salgaiak ibaian zehar eta bi norabideetan 
garraiatuko lirateke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilboko esparruan jasota dago Kadagoatik Basauriraino tartea; salgaietarako by-pass 
batek, metro bateko zabalerarekin eta iberikoarekin erabilgarriak, Bilboko lineak 
libratuko lituzke, gaur egun kargatuegiak daude eta.  

Hasieran, By-passerako sarbideak triangelu irudia izango du, nabarmen ageri diren 
hiru biztanle-guneren arteko trafikoa (Portua-BAT; Kadagoako Igarobidea-Penintsulako 
iparraldea eta Bilbo-Penintsula) babesturik gera dadin. Bestalde, desagertu egingo da 
Portutik eta Sestaoko BATetik Bilbora doazen salgaiek Irauregin egin behar duten 
“errebotea”. 
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Ollarganen By-passak luzapena izango du oraingo azpiegituraren bitartez, oraingo 
Malmasingo Tunela zabalera iberiarrera moldatuko baita. Hau egiteko, Malmasingo 
tunel berrituan bat egingo lukete salgaiak Bilbotik dakartzan by-passak eta Metroren 
Arizko Terminal Berriak, gaur egungo terminaleko gainezkatze-egoera gaindituz. 

Bestetik, ETSBko salgaiak UIC zabaleraren bidez sartu eta atera daitezen, Basaurin 
zabalera-aldagune bat ezarriko da, iberiarra eta UICrako egokiturik. Modu horretan, 
nazioarteko zabalera erabiliz datozkigun salgaiek zabalera iberiarreko plataformez 
baliatuko lirateke Bilboko Metropolia zeharkatzeko. 

Azpiegitura honek trenbide zabalera desberdinak (metrikoa, iberiarra eta UIC) 
erabiltzeak hiruretarako aldagune bat sortzeko aukera ematen du. 

Ibaizabalgo esparruan salgaiak zabalera metrikoaz baliatzen dira, baina arazoak 
daude, bertan bidaiarien garraioa eta salgaiena elkartzen direlako. Gainezkatzearen  
arazoa zuzentzeko hainbat neurri hartuko dira: trenbidea hobetzea eta bikoiztea, 
Zornotzako geltoki berria -Bermeo eta Durangorako aterabide zuzena izango duena- 
eta horrek ibilbidean eragingo duen aldaketa. Gainera, trafikoa arintzeaz gain 
Bermeoko lehorreko kaia ere eraiki liteke, beharbada hiru trenbide-zabaleren 
aldagunea planteatzen den leku berean. 
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8.2.2.3 Abiadura Handiko Trena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQUÍ PLANO DE BILBAO-DURANGO MERCANCÍAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETSBren Bilboko Sarbidea zehazteko, kontuan izan behar da hiriburuko zein aldetan 
kokatuko den Abiadura Handiko Trenaren geltokia. Izan ere, bi toki daude aukeran: 
Abando eta San Mames.  

Bidaiarien garraio sisteman linea desberdinak elkartzen direnez, Abando edo San 
Mames garrantzi handiko garraio-lotune bilakatuko dira. Bi toki horiek Metroarekiko 
lotura baitute, bi datu har litezke irizpidetzat haietako bata edo bestea aukeratzeko: 
batetik, lineak nondik joko lukeen errazago Kantabriaraino, eta bestetik, zein izango 
den, ezaugarri urbanistikoei erreparaturik, kokaleku egokiena geltokirako. 

Baldintza horien garrantzia neurtzeko, oraingoak baino zehatzagoak diren azterketa 
eta balorazio tekniko gehiago behar dira, eta horrek Lurralde Plan Partzial honi 
dagokion antolamendu-maila gainditzen du. Gaiak, bere garrantziagatik, erantzuna 
behar baitu ahalik eta lasterren, uste dugu San Mamesi buruzko irizpenak ekarpenak 
behar dituela, albait arinen, EE1ean (Olabeaga-Basurto) zerikusia duten eragile 
guztien partetik. Horrek ez luke eragotziko, haatik, LPP honek egingo duen 
Itsasadarraren Ingurua Antolatzeko Proiektua erredaktatzearekin batera Olabeaga-
Basurtorako Xehetasunezko Plangintza ere garatu dadin, bertako antolamendu 
urbanistikoa Proiektu horri dagokio eta.     
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8.2.3 Proposamenen laburpena  

Ondoko zerrendan laburbilduta aurkezten dira sarerako proposamen berriak berekin 
dakartzan ekimenak, bai salgaiei dagokienez baita bidaiarien kasuan ere. Honekin 
batera doazen planoek ekimen bakoitzerako planteatzen den trazadura erakusten 
dute. Bestalde, bai Araudian baita Ekintza Egituratzaileen eta Ekimen Estrategikoen 
fitxetan ere zehatz azaltzen da zenbateraino diren lotesleak ekimen horiek.  

8.2.3.1 Bidaiariak  

• Nerbioiren Ibarra: 

- Bidaiarentzako ibilbide luzeko zerbitzuak Europar Zabalerako Sare Berrira 
moldatzen direnean maiztasuna erregularragoa eta hobea izango da. 

- Geltoki berria Bilboko Miribilla auzoan.  

• Kadagoaren Harana: 

- Linea osoaren bikoiztea bukatzea eta leku jakinetan hobekuntza lanak 
egitea. 

- Kobetas mendiaren azpiko tunel berria eta lurpeko ibilbidea Bilbon zehar.  

• Eskuinaldea:  

- Metroaren 1. Linea erdibitzea eta ibilbidea hobetzea Urduliz-Plentzia 
tartean.  

- Maidagango eta Urdulizko pasaguneak desagertzea: lehen kasuan ibilbidea 
lurpekoa izango da Bidezabalko geltokitik BI-3722 errepidearekiko 
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bidegurutzea pasatu arte; bigarrenean lurperatzea geltokiaren ingurunean 
egingo da.  

- SLPn jasotzen denaren arabera, Getxon oraingo ibilbidearen ordez lurpeko 
trazadura bat ezarriko da, berau hobeto moldatuko baita bertan 
aurreikusten diren hiri-garapenetara. 

- Getxon ere, Metroaren 1. Lineako geltoki berriak, Iberberangon eta Andra 
Mari aldean.  

- Urbinaga-Leioa-Unibertsitatea tranbia: lotura izango du Metroaren 1. eta 2. 
Lineekin. 

• Ezkerraldea: 

- Tranbia linea bat Metropoliko Bide-Pasealekuaren paretik eta oraingo 
trenbidearen bereizia. 

- Trapaga. Ibilbideak hobetzea geltokiak lekuz aldatzeko; bi erraileko bidea 
jartzea. 

- Meatze Aldetik aterako den trazadurak Barakaldo inguratuko du Metropoliko 
Bide-Pasealekuko linearekin elkartu arte: bien arteko lotuneak Galindo 
aldean eta Lutxanan ezarriko dira.   

- Urbinaga-Muskiz tartea tranbia-bide bilakatzeko proposamena.  
- Bilbo-Santurtzi linea tranbia-bide bilakatzea edo lurpean sartzea. 

• Ibaizabal: 

- Linea guztiz bikoiztea eta ibilbidearen zenbait tokitan hobekuntza lanak 
egitea.  

- Metroa Galdakaoraino luzatzea. 

• Txorierri: 

- Artxandako tunel berria. Ola auzunerako zerbitzua ez litzateke desagertuko. 
- Burdinbidea bikoiztea Linea osoan.  
- Zerbitzu berria aireporturaino.  
- Geltoki berria Zamudion.  
- Pasaguneak kendu. 
- Lutxana-Sondika tartea tranbia-bide bilakatzea. Lotura Ezkerraldean 

ezarriko diren sareekin. 
- Oztopo urbanistikorik eragingo ez duten ekimen berriak burutzea.  

• Bilbo: 

- Bilbo-Durango linearen irispide berria Alde Zaharreraino. Metrorako 
aldagunea izango luke Alde Zaharrean, eta lotura Bilbo-Lezama linearekin.  

- Atxuri-Bolueta tranbia-linea bilakatzea. Linea hau ibaiaz bestaldetik ere  
pasatzeko aukera azter liteke.  

- Tranbia linea berriak; eraikitzen ari den A linea (Basurto-Atxuri) luzatzea eta 
zerbitzua Autonomia, San Frantzisko, Errekalde eta Iralara zabaltzea. 

8.2.3.2 Salgaien garraioa 

• Porturako eta BATerako irispideak: Serantesko Tunela, BATerainoko adarra, 
Salgaietarako Hego-Saihesbide berria eta By-passa Bilbon. Ekimen horiek 
zabalera desberdinetara (metrikoa, iberiarra eta UIC) aldatzeko aukera emango 
lukete.  

• Metro bateko zabalerako terminal berria Basaurin, oraingo Arizko terminalaren 
ordez. 
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• Salgaietarako aldagunea sortzeko azterketa. Horri esker salgaien garraioak 
oraingo hiru zabalera desberdinetara (metrikoa, iberiarra eta UIC) alda litezke. 

• Basauriko oraingo trenbideak lekuz aldatzea, lurzoruak askatzeko asmoz. 

• Sareak lehorreko kai bat izan lezake Bermeon. 

8.2.3.3 Euskadiko Trenbide Sare Berria  

• Bilboko sarbide berrirako aukerak: Abando eta San Mames. 

• Trenbideak Kantabriarantz jarrai lezake.  

 

8.3 PORTUKO ETA AIREPORTUKO AZPIEGITURAK   

Bilboko Portua eta Aireportua azpiegitura estrategikoak dira, lurralde eta nazioarteko 
esparruetan dihardutenak, eta Bilboren metropoli izaera azpimarratzen dute. Ezaugarri 
horiek sustatzearren, LPPtik egoki jotzen du horrelako azpiegiturak nazioarteko 
komunikazioen arloan bultzatzea, beren lehiakide zuzenei nagusitu dakizkieken. 

Berezko arautegiak ahaztu gabe (Bilboko Portuko Plan Berezia, Bilboko Aireportuaren 
Plan Zuzentzailea eta beronen Plan Berezia), hirigintza eta lurralde antolamenduari 
dagokionez, LPP da azpiegitura handi horiek lurraldean txertatzeko irizpide nagusia. 

LPPren helburuetako bat lurzoruak gordetzea da, azpiegitura horien lagungarri diren 
jarduerak gogoan izanik.  

Abanto-Zierbenan eta Ortuellan zenbait lurzoru gorde dira, haietan Ekonomi Jarduera 
Mistoetarako Gune bat ezartzeko asmoz. Esparru horrek, 110 hektarea ingurukoak, 
erabilera desberdinak har litzake bere baitan. 

Halaber, LPPk ezinbestekotzat jotzen du salgaien trenbideek sarbide egoki bat izatea 
Santurtzi eta Zierbenako instalazio berrietaraino; premiazkoa da, beraz, Serantesko 
tunela egitea, baita haren osagarria izango den salgaietarako hego-saihesbidea 
eraikitzea ere. 

Portuaren modernizazioa bizkortzeko, Itsasadarrean zehar dituen instalazioek 
bateragarriak izan beharko dute bertako eremuen antolamenduarekin, Metropoliaren 
izaera berriaren ildotik.  

Izan ere, Itsasadarraren eraberritzea lehentasunezko da, eta zeregin horretan 
administrazio eta instituzio desberdinek elkar harturik eta norberaren lana adosturik 
jardun behar dute, baten ahaleginek bestearenak ezerezean utz ez ditzan. Azken 
urteotan, Itsasadarraren bi aldeetako industri jarduerak desagertzearen ondorioz, 
proiektu berriak eta egitasmo desberdinak azaleratuz joan dira hainbat eragileren 
eskutik –udaletatik hasi eta jabeetan euretan buka-, beti ere Itsasadarra Metropoliko 
ardatz nagusi bilakatu nahian. Asmo hori benetan gauzatu dadin, ordea, beharrezkoak 
dira bi ibarren lotura bermatzen duten ekimenak, Itsasadarraren ertzak garapenaren 
muga izan ez daitezen. 

Bestalde, Itsasadarra nabigarrigarria izanik oraingoa abagune aproposa da hori nola 
baliatu erabakitzeko eta Itsasadarrak itsasorantz ematen duen irispideari atarramentu 
handiena ateratzeko. Alde horretatik, ibaia erabilera desberdinetarako toki izan liteke, 
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dela atseden jardueretarako dela bestelako jardueretarako, baldin eta ez bada 
berreskuratutako inguruneen kaltean.    

Horren erakusgarri, hasiak dira agertzen itsasontzi-ibilbideak, aisia-nabigazioak, etab. 
eskaintzen dituzten negozioak. Itsasadarrean, bada, garraio eta aisiarako ontzi-
azpiegitura bat sor liteke. 

Edonola ere, etorkizuneko ezein ekimenek ez du kolokan jarriko Itsasadarrak 
Euskalduna Zubiraino duen tarte nabigagarria, gaur egun ibilbide horretan izan litekeen 
oztopo bakarra Zubi Esekiaren garaiera baita. Izan ere, nabigazioa soilik murriztu liteke 
–hein batean murriztu ere- Itsasadarreko aldea Berritzeko Proiektuagatik. 

Portuarekin zerikusia duen beste proposamen bati helduz, Algortako Kontradikean -
Getxoko Kirol Portuaren eta Arriluze Itsasargiaren artean- transatlantikoetarako kai bat 
egokitu liteke. Kaiak bakarrik emango lieke zerbitzua Metropolian inoizka lehorreratu 
ohi diren bidai itsasontziei. Alabaina, kai hori auto asko jasotzeko egokiturik ez 
dagoenez, Portsmouth–Bilbo ferryak Santurtziko kaia erabiltzen jarraituko luke. 

Aireportu Sistema Orokorrari dagokionez, haren inguruetarako aurreikusten diren 
garapen-eremuek kontuan izan dituzte Sistemaren oraingo esparrua eta haren Plan 
Zuzentzailearen ondorioz izan litezkeen handitzeak (“Aireportuko Zuhurtasun  
Eremuak”, Planaren hitzetan). 

Bilboko Aireportuaren kasuan, gainera, legeak ezartzen dituen aire-zortasunek eta 
plangintza sektorialean jasorako soinu-eraginpea lurraldearen okupazioa baldintzatzen 
dute. Alde horretatik, ezarri beharrekoak dira erakunde eskudunak zehazten dituen 
mugapenak, baina zarata-lorratzak, ordea, alda litezke soinu-eraginpea eguneratzen 
bada. Horregatik, LPPk zenbait proposamen egiten ditu, soinu-eraginpea aldatuko 
balitz ere. 

Loiuko aireportuan, bestalde, oraingo bidaiarientzako terminalaren iparraldean 
ekonomi jardueretarako esparru bat moldatuko litzateke. Bertan kokatu litezke, batetik, 
logistika jarduerak, terminalaren berariazko instalazioak eta aireportuarekin zerikusia 
duten industri jarduerak, eta bestetik, Garraiorako Zerbitzu-gune bat, beharrezkoa 
baita, eskariaren hazkuntza dela eta, Aparcavisa handitzea. Guztira, eremu horrek 40 
hektarea lituzke luze-zabal. 

Aireporturako lagungarri proposatzen da, besteak beste, bidaiarien terminalera helduko 
litzatekeen tranbia- edo tren- lotune bat jartzea, horretarako egin beharreko azterketak 
zein aukeraren alde agertzen diren. Horrela aireportuak garraiobide arin, merke eta 
eraginkor bat izango luke Bilboko erdiguneraino. 

 

8.4 BIDE-AZPIEGITUREN SARE ALTERNATIBOA  

Garapen jasangarriaren alde eginik, zenbait erakunde publikok neurriak hartu dituzte 
hiria abegikorrago bihurtzeko eta bertako bizi-kalitatea jasotzeko. Besteak beste, 
autoaren aurrean espazio handiagoa eman nahi zaie oinezkoari, garraio publikoari eta 
beste garraiobide alternatiboei, bizikletari kasu. 

Inguruko herrialdeen esperientziari erreparaturik, Bizkaiko Foru Aldundia bizikleta 
txertatzen ari da bere garraio politikan, motordun ibilgailuak ekonomiari, ingurumenari 
eta gizarteari dakarzkien arazoak gainditzeko. Gainera, merkeagoa izateaz gain, 
bizikletak ez dio kalterik eragiten inguruari, ezta gizartearen baitako desberdintasunak 
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nabarmendu ere. Halaxe jaso da Bizkaiko Errepideei buruzko Sektorekako Plan 
Partzialean (1999-2016).  

Gogoratu behar da norberaren autoz egiten diren bidaietatik, bi herenetan 7’5 km baino 
gutxiagoko ibilbidea egiten dela, eta erradio bereko eremu batean bizikleta 
eraginkorragoa eta erabilgarriagoa dela. 

Gauza jakina dira bizikleta ingurumenarentzat zein gizartearentzat dakartzan onurak: 

• Baliabide gutxiago (energia eta materia) kontsumitzen ditu.  
• Ingurumen kalitate handiagoa (zarata eta kutsadura gutxiago).  
• Espazio gutxiago behar duten azpiegiturak.  
• Autonomia handiagoa eskaintzen die zahar, gazte eta beste kolektibo batzuei, 

merkeagoa eta erabiltzen errazagoa delako.  
• Oso arrisku gutxi eta arinak eragiten ditu.  
• Oso garraiobide arina da hiri barnako ibilaldi laburretan.  
• Onuragarria da biztanleen osasunarentzat.  
• Espazioa ondo aprobetxatzen du, eta ia oharkabe gertatzen da ingurunean.  
• Gizarte komunikazioa eta berdintasuna bultzatzen ditu.  

Hala ere, ez da samurra bizikletaren presentzia eta erabilera hirian bultzatzea, besteak 
beste, autoaren kulturari lotutako portaeragatik. Badaude, ordea, beste oztopo batzuk, 
erabilera murrizten dutenak: distantzia luzeak, malda handiak, klima, kutsadura/zarata, 
kargak garraiatzeko gaitasun urria, trafikoa, istripu eta lapurreta arriskua, etab.  

LPPk badaki, ondo jakin ere, bizikleta ez zaiola gailenduko sendo finkatuta dagoen hiri 
eta garraio eredu bati. Aitzitik, bizikletak neurriz eta poliki sartu beharko du gainontzeko 
garraiobideen artean, mugitu beharrari erantzuteko tresna gisa. 

Hona hemen, bada, LPPk horri buruz egiten dituen hainbat proposamen: 

• Foru eta udal instituzioetatik bizikleta ohiko garraiobideen artean txertatzen 
lagundu: bizikletaren irudia eta balioa bultzatzeko kanpainak egin, bidaiari 
gutxiko autoaren aurrean eta beste garraiobideen alternatiba bezala.     

• Egituraturik dagoen eta jarraipena duen bide sare bat sortu, bakarrik –edo 
batez ere- bizikleten zerbitzuan (bidegorriak). Sistema honek hiru maila ditu: 

a) Udalerrien arteko sarea: elkarren ondoko herriak lotzen dituen sare 
nagusia da.  

b) Hiriguneen arteko sarea: aurrekoaren osagarri, eta berari konektatua, 
lurralde mailako hiriguneak lotzen ditu.  

 
• Ekimenen plangintzei dagokienez, dagoeneko eginda dauden eta oraindik 

egitekotan diren sare-tarteak lotu.   
• Administrazio eta lege tresnak egokitu, bizikleta garraiobide bezala sustatzeko.  
• Hiriguneak eta garraio azpiegiturak berregokitzeko eta garatzeko proiektuetan 

eremuak erreserbatu, Garraiobide Alternatiboentzako azpiegiturak ezartzeko 
asmoz.  

• Bizikleta-aparkalekuak sortu horretarako egoki diren lekuetan: ekipamenduak, 
zerbitzuguneak, plazak, merkataritza zentroak, aisi guneak, enpresa-guneak 
eta, oro har, trafikoa sorrarazten duten inguruetan. 

• Administrazioa eta garraio konpainien arteko itunak bultzatu, bizikleta eta 
garraio publikoaren arteko aldagarritasuna errazteko.   

• Bizikletak gorde eta zaintzeko zerbitzuak instalatu, bizikletak Ingurunean duen 
eragina apaltzeko. 



 

GARRAIO AZPIEGITURAK 

OROITZA 

134 

• LOBerako ibilbide zehatzak sortu balio naturala duten inguruetan, ibai ertzetan, 
metropoli-parkeetan eta atseden-toki handietan. 

• Bizikletarako ibilbideak zehazterakoan, komenigarria da Bizkaiko Foru 
Aldundiaren Herri Lan eta Garraio Sailak argitaratutako gidaliburuari (Bizikleta, 
garraiobide bat) erreparatzea. 

Bestalde, LPPk Bizikleta Planetik oker antolatuta dauden esparruak antzeman ditu 
Esparru Funtzionalean; Planaren proposamenak borobiltzearren, LPPk zenbait 
zuzenketa planteatzen ditu: 

• Txorierrin erdialdeko biztanle-guneak bidegorri batez lotu, horretarako oraingo 
Errepide Nazionala hiriguneko errepide bihurtuz. 

• Bidegorri bat ezarri Txorierriko Ipar Bidean zehar: BI-2704 errepidetik abiatuta, 
Loiuko hirigunea inguratuko luke iparraldetik, eta Aireportua hego partetik. 
Derioko garapen berriak zeharkatu ondoren, saihesbide berria ekidingo luke 
tunel batetik pasatuz, eta amaitzeko, Teknologi Parkea eta BI-737 errepidea 
lotzen dituen errepide bihurrira agertuko litzateke, Torrelarragoitin Txorierriko 
Igarobidera sartzen den zehar-errepidetik hurbil. 

• Lehentasuna du Itsasadarrean zehar Bilbotik Getxora doan bizikleta-bidea 
burutzeak. Ardatz hori MetropolikoArdatzari lotuta joango litzateke, eta lotura 
izango luke, halaber, Leioako Campusarekin.  

• Plentziara joango den bidegorria Gorlizeraino luzatu, eta ahal dela, Lemoiz eta 
Armintzaraino ere iritsarazi, Basordasen planteatzen den Gaikako Aisi Parkeran 
buka dadin.  

• Bidegorri alternatibo bat sortu Sopelana - Urduliz – Plentzia tartean.  
• LOBerako ibilbide balizatu bat eraiki Plentziako itsasadarrean zehar eta 

Butroeko Gazteluraino; han oraingo ibilbidearekin elkartuko litzateke.  
• Ugao-Miraballesen proiektatuta dagoen bidegorria bi adarrekin luzatu: bata 

Arrankudiagaraino eta bestea Zeberioko Ermitabarri auzoraino.  

 

8.5 ALDAGUNEAK  

Bilboko Metropoliko Esparru Funtzionalak Lurralde Historikoan barnako joan-etorri 
gehienak eragiten dituela-eta, administrazioetatik ahalegin handiak egiten dira 
mugimendu horiek arrazoizko modu batean antolatzeko. LPPk ere, lurralde ikuspegi 
bateratu bat baitauka, garraiobide desberdinen arteko lotuneak jasotzen ditu. 

Hiru multzotan bereizten ditu aldagune edo garraiobideen arteko lotune horiek, zein 
bakoitzaren ezaugarriak eta garraiobideen euren ezaugarriak kontuan hartuta: 

a) Aldagarritasuna garraiobideen terminal handietan: estu lotuta dago tamaina 
handiko azpiegiturei (Portua eta Aireportua), horien oinarria ere garraiobideen 
aldagarritasuna baita. Eremu horietan egiteko lanak bertako azpiegitura 
bakoitzaren garapen-plangintzetan jorratzen dira. 

b) Trenbide sareen aldagarritasuna: sare desberdinen ibilbidearen araberakoa da. 
Bere alde du sare horiek duten elkarren beharra, ibilbideen elkargunetako 
aukerak baliatuz. Planak lotune horiei buruz dituen aurreikuspenak trenbide 
sarearen arautegian ezarritakoak dira. Hona hemen horrelako zenbat lotune 
dauden gaur egun: 
• Abando: Metroa - trenbidea; zabalera iberiarra eta metrikoa. 
• Alde Zaharra: zabalera metrikoko trenbidea – Metroa. 
• Bolueta: zabalera metrikoko trenbidea – Metroa. 
• San Mames: zabalera desberdineko trenbideak (metrikoa eta iberiarra). 
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• Ametzola: zabalera desberdineko trenbideak (metrikoa eta iberiarra).   
c) Berariazko aldagarritasuna. Garraiobide mota desberdinei zuzendua dago eta 

lurzoruen erreserbak behar ditu dagokion proiektua burutzeko. LPPk horrelako 
lotune sare bat darabil gogoan, estrategikotzat jotzen dituen lekuetan zehar 
zabaltzeko asmoz. Alde horretatik, udal administrazioek eta dagozkion beste 
administrazioen sailek Planaren aurreikuspenak burutzeko baldintzak gauzatu 
beharko dituzte.  

Oraingo trenbide sareen arteko aldaguneez gain, ondoko hauek ere proposatu dira: 

• Bilbon eraikiko den Geltoki-aldagunea, Abandon edo San Mamesen 
eraikitzekoa. Bertan bat egingo dute bidaiarien garraio-sare nagusiek, 
trenbide nahiz errepide bidezkoak, eta beharrezkoa izango da 
Metropolikoerdialdean egotea, auto pribatuarekin erraz iristeko 
modukoak izatea eta oinezkoek eta bizikletek ere eskuragarri edukitzea. 

• Urbinaga (Metroa – tranbia). 
• Etxebarri (trenbidea – tranbia). 
• Sondika (tranbia eta Euskotren, Deustu-Lezama linea tranbiarako 

egokitu bitartean). 
• Basauri-Ariz, bertan elkartzen baitira salgaien trenbide desberdinak. 

Sare egituratzaileko errepideekiko lotura ziurtatu behar zaio. 
 
Proposatu diren berariazko aldagune nagusiak hauexek dira:   
 

• Ansio: Auto pribatuetarako aparkaleku gomendatuak, A-8/N-634 
errepideei lotua. Lotura Metroarekin, tranbiarekin eta autobusarekin.  

• Galdakaoko aldagunea: inguruetatik datozen bidaiariak autobusen bidez 
erakartzekoa. Auto eta bizikletetarako aparkaleku bat egin liteke. 

• Etxebarriko aldagunea: Metroaren linearen azken tarteari lotua eta 
inguruetatik datozen bidaiariak autobusen bidez erakartzekoa. Auto eta 
bizikletetarako aparkaleku bat egin liteke. 

• Iberberango: Metroaren geltoki berria, Berangoko eta Getxoko ipar 
parteko garapen-eremuei lotua. Aukera dago auto eta bizikletetarako 
aparkalekua egiteko. 

• Leioa: Auto pribatuetarako aparkaleku gomendatua, La Avanzadari 
lotua. Lotura Metroarekin eta proposatu den tranbia sarearekin. Auto eta 
bizikletetarako aparkalekua egiteko aukera. 

• Lezamako aldagunea: Euskotrenen linearen amaierari lotua; tarte hori 
tranbia-linea bilakatuko da; helburua inguruetatik datozen bidaiariak 
autobusen bidez erakartzea da; aukera dago auto eta bizikletetarako 
aparkalekua egiteko. 

• Muskizko aldagunea: FEVEren linearen amaierari lotua; tarte hori 
tranbia-linea bilakatuko da; aukera dago auto eta bizikletetarako 
aparkaleku bat egiteko. 

• Plentziako aldagunea: Metroaren linearen amaierari lotua; orain 
autoetarako aparkalekua eta taxi geltokia dago, baina hobetu egin liteke. 
Bizikleten gordelekua ere hobetu liteke. 

• Ugaoko aldagunea; autobusen bidez, Ugao, Arrankudiaga eta Zeberiotik 
datozen bidaiariak erakarriko lituzke. Auto eta bizikletetarako aparkaleku 
bat egin liteke. 

• Urdulizko aldagunea: autobusen bidez, inguruetatik datozen bidaiariak 
erakarriko lituzke. Auto eta bizikletetarako aparkaleku bat egin liteke.  
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Metropoliko garraiobideei dagokienez, baina LPPren antolamendu-eremutik kanpo, 
komenigarria litzateke aldaguneak egokitzea Balmaseda, Lemoa eta Laudioko tren 
geltokien inguruetan.  

Zerrenda hau ez dago itxita, alternatiba gehiago plantea bailitezke baldin eta bat 
badatoz Planaren eskema orokorrarekin eta berarentzat ere funtsezkoa den helburu 
batekin: auto pribatuaren erabilera murriztea. 

Berariazko aldaguneetarako proposatutako ekimenen bidez erraztu eta arindu egin 
nahi da garraiobide batetik bestera aldatzea. Proiektu horietan zerikusia duten udalek 
eta garraio publikorako sareek elkar harturik jardun beharko lukete, bi aldagai kontuan 
harturik: zenbat garraiobide-aldaketa espero diren aldagune bakoitzean eta zein eta 
nolako lur eremu dauden erabilgarri horretarako. 

Berariazko aldaguneei begira azaldutakoaz gain, ez da ahaztu behar aldaketak 
edozein garraio publikorako geltokitan ere izan daitezkeela. Alde horretatik, tokian 
tokiko udalek aztertu beharko lukete nolako bitartekoak ezar litezkeen geltoki horietatik 
gertu, erabiltzaileek bertan utzi ahal izan ditzaten beren ibilgailu pribatuak (autoak, 
motoak edo bizikletak). Izan ere, aparkaleku edo bizikletetarako gordetegi soil bat 
lagungarria da garraiobideen arteko lotura bultzatzeko, eta zalantzarik gabe, jarri 
beharrekoak izan beharko lukete Metro geltoki berriak eraikitzean edo oraingoetan 
hobekuntza lanak egitean.           
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9 ZERBITZUETARAKO AZPIEGITURAK 

 

9.1  EGOERAREN AZALPENA ETA HELBURUAK  

Giza komunitateak era askotako baliabideak behar ditu bere burua antolatzeko eta 
bere eginbeharrak gauzatzeko. Lurraldearen antolamendurako premiazkoenak 
energia, ura eta hondakinen erabilera dira. 

Baliabide horiek zentzuz erabiltzeko beharrezkoak dira, halaber, borondate politikoa, 
Administrazioren eta enpresen diru-inbertsioak eta herritarren euren kontzientzia. 

Ildo horretatik, baliabide naturalen kontsumoa murrizten duten teknikak eskuratzeaz 
gain, lehenago erabilitako berriz aprobetxatzera jo behar da.  

Jokaera honi garapen jasangarri deritzo, eta gero eta zabalduago dago Europako 
herrialde garatuenetan. Bide horretatik, lehen pentsaezinak ziren urratsak egiten dira, 
esate baterako egunerokoan erabiltzen diren materialen bizitza-zikloa osorik eta modu 
zientifikoan aztertzea, alegia, zenbateko kostua dakarren material horiek fabrikatzeak, 
erabiltzeak eta deuseztatzeak, bai barne-kostuari dagokionez (lehengaiak, energia, 
lana, garraioa) baita kanpokoari dagokionez ere (kutsadura, osasun arazoak, 
inguruaren kalteak). 

Gure artean Estatuko eta EAEko Administrazioek, baliabideen inguruko ikusmolde hori 
bere eginik, lege-neurriak hartu dituzte, batez ere kontrola zorroztu nahian.   

EAEko Lurralde Antolamendurako Gidalerroek, sektorekako ekimen guztietarako 
erreferentzia diren aldetik, konpromiso etikoa bultzatzen dute ingurumenarekiko, eta 
inguru fisikoaz zein naturalaz arduraturik, eragin kaltegarriak ekiditea baino gehiago 
dute helburu.  

Dokumentu horretan jasotzen denez, giza jardueren ekinaren ekinaz kalteak gero eta 
nabarmenagoak dira gure lurraldeko zenbait natura-inguru garrantzitsuetan. Endekatze 
prozesua, bada, geldiarazi egin behar da, inguru fisikoa funtsezko baliabidea delako. 
Beraz, inguruaren zaintzak gero eta garrantzi handiagoa du ekoizpen-jardueretarako 
kokalekuak aukeratzeko orduan. 

Orain gutxi, 2002ko ekainaren 4an, Gobernu Kontseiluak onartuta geratu da EAEko 
2002-2006 Ingurumenerako Programa Markoa – 2002-2020 bitarteko Euskadiko 
Ingurumen Estrategia Eramangarria (3/1998 Legea, Ingurumena Zaintzekoa). 
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Euskadiko Herri Administrazio guztietako instituzioei zuzenduak, Programan adierazita 
daude ingurumen arloan garatu eta ezarri beharreko politikak, bost helburu nagusiren 
inguruan: 

1) Aire, ur eta lurzoru garbi eta osasungarriak bermatzea.  
2) Baliabideak eta hondakinak arduraz kudeatzea.   
3) Natura eta Biodibertsiatea zaintzea.   
4) Ikuspegi komun bat adostea Lurraldearen oreka eta mugikortasunaren 

inguruan.   
5) Klimaren aldaketa moteltzea.  

 

9.2  UR HORNIDURA   

Bilboko Metropolian, Bilbo-Bizkaia Uren Partzuergoa arduratzen da ur horniduraz, 
Zeberion eta Arrankudiagan izan ezik, hango ura azaleko hartuneetatik lortzen baita. 
Bilbo aldeari dagokionez, ura bi urtegi multzotatik hartzen da batez ere: Zadorrako 
sistema (Ulibarri-Ganboa eta Santa Engrazia urtegiak) eta Kadagoakoa (Ordunte, 
Oiola, Artiba eta Nozedal urtegiak). Haietaz gain, eskualdea beste bi urtegi txikiagotatik 
hornitzen da, Nerbioi-Ibaizabal arroko Lekubaso eta Zolloko urtegietatik, alegia.  

Gerora begira, Partzuergoaren hornidura-sarea Nerbioiko sistemarekin osa liteke, Erbi 
eta Altubeko urtegiei esker. 

Bestalde, premia handiko kasuetan erabilgarri dago Larrialdietarako Egitura, 1989-
1990 bitarteko lehortean eraikia. Sistema hori 1992ko hitzarmen batez araututa dago. 

Zeanuriko Undurragako urtegira iritsi ondoren, Zadorrako ura Goiko Bentako 
araztegian egokitzen da. Ordunteko ura Bilboko Udalak ustiatzen duen Sollanoko 
araztegian tratatzen da; Artiba, Nozedal eta Oiolako ura Gurutzetakoan, eta 
Lekubasokoa Lekuen. Hortaz, bada, aurreko araztegiek ia eskualde osoko ura 
tratatzen dute. Kloratze-estazio batzuek eta araztegi trinkoren batek osatzen dute 
hornidura-sistema.  

Hornidura Sistema Orokorraren antolaketa-zentro nagusia Goiko Bentako Araztegiko 
Kontrol-Eraikinean dago, eta bertatik gobernatzen dira, aldi oro, horren sistema 
konplexua osatzen duten urtegiak, araztegiak, deposituak, ponpatze-guneak, etab. 

• Partzuergoaren hornidura-irizpideak bere egiten baditu ere, LPPk zenbait 
iradokizun egiten ditu sarea mantentzea dela eta, urik galez dadin isurien 
ondorioz. 

 

9.3  SANEAMENDUA 

Partzuergoaren Saneamendu Sistema Orokorrak sistema bereiziak ditu ibai arroetan, 
haietako zein bere kolektore eta araztegiez hornitua.  

Sistema horietako nagusia Behe Nerbiokoa da, tamainagatik, urez hornitzen duen 
biztanle kopuruagatik eta behar duen diru inbertsioagatik. Industria eta etxeetako 
hondakin urak arazteko 170 km-tik gorako kolektore-sare bat eta hiru araztegi dauzka 
(Galindo, Muskiz eta Lamiako); 2002. urtean arazte sistemak 700.000 biztanle baino 
gehiagori eman die zerbitzua, eta hondakinen %80 kendu ditu eskualdeko uretatik. 
Gainera, hiru laguntza-araztegi ditu, Urdulizen, Zierbenan eta Larrabetzun. Horietaz 
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gain Partzuergoak ustiatzen dituen beste 12 araztegi txikiagoetatik Gorlizkoa da 
garrantzitsuena bere kapazitateagatik. 

Galindoko Hondakin Uren Araztegia atal nagusia da “Bilbo Handiko Saneamendurako 
Plan Osoan”, eremu horretako hondakin uren %80 bertan araztuko baitira; gainera, 
lokatz aktiboak biologikoki tratatzeko sistema bati esker, araztegia gai da konposatu 
nitrogenatuak biologikoki deuseztatzeko. Galindoko HUAren jarduera osagarri gisa, 
Saneamendurako Plan Osoak energia elektrikoa sortzeko asmoa du, hondakin ura 
araztean sortutako lokatzak errautsiz. Aurreikusten denez, kogenerazio-potentzia osoa 
4600 W ingurukoa litzateke.  

Hirigintza aldetik, egoki aztertu beharko da nola arindu Galindoko HUAk paisaian 
izango duen eragina.  

Lamiakoko araztegia, proiektuaren arabera, eskualdeko erdialdean egongo litzateke. 
Beraz, arreta handiz aztertu beharko da inguruan eta paisaian izango lukeen eragina, 
araztegiaren arkitektura ahal den ondoen diseinatuz. Egokiena HUA hori sestra azpian 
eraikitzea litzateke, Itsasadarraren leku berezi honetan albait lurzoru gutxien okupa 
daitezen. 

LPPren ustez, Galindo eta Lamiakoko araztegiek hustubide bat beharko dute kostatik 4 
km-ra, Luzero edo Galea lurmuturren inguruetan. Harako isuriek ia ez lukete eraginik 
estuarioan, eta itsasadarreko uraren kalitatea nabarmen hobetuko litzateke; gainera, 
euri-jasa dagoenean soberako ura ere hustubidetik bidal liteke, fisiko-kimikoki tratatu 
ondoren. Horrelako lanak garestiegiak direla-eta, egitekotan beharrezkoa litzateke 
Ingurumen Ministeriotik edo Europako Batasuneko funtsetatik ere diru-inbertsioak 
lortzea. 

LPPk, bestalde, egingarri eta are komenigarri ere ikusten du berariazko sare bat 
osatzea ur asko kontsumitzen duten industriak hornitzeko. Helburu horrekin, hain 
zuzen, Galindon araztutako ur kantitate bat (200-500 l/seg bitartean) berrerabiliko 
litzateke. 

Atal honetan azaldutako proposamenak, Lurralde Plan Partzialak eginak, xeheago 
jasotzen dira ekintza egituratzaileen eranskinean, zehazki EE.8 eta EE.25 zenbakiko 
fitxetan.   

 

9.4  HONDAKINAK ETA LUR KUTSATUAK 

Garapen jasangarriaren bidetik ez doazen gizarteentzat hondakinak eragozpen 
bilakatzen dira, eta ondorioz bota edota desagerrarazi egin behar dira. Gaur egun, 
ordea, hondakinak hainbeste izanik guztiz desagertu ezinda gabiltza, inguruaren 
orekari eutsi nahi bazaio, behintzat. 

Garapen jasangarriaren ereduan, baina, hondakinak beste baliabide bat dira, eta 
birziklapenari esker lehengaiak aurrezten dira eta inguruneko kalteak ere murriztu. 
Hondakin solidoak, adibidez, energia sortzeko ez ezik (gasa, beroa), eraikuntzarako 
ere erabil daitezke (obra-hondakinak, metalak), eta araztegietako soberako lokatzekin 
nahasiz gero ongarri organikoak sor daitezke. 

LAGak ere, hondakin gehiegi sortzen direla oharturik, neurriak hartzearen alde 
agertzen dira: ekoizte prozesuan bertan hondakin gutxiago sortu, birziklatu eta 
berrerabili, eta hondakinak tratatzeko azpiegiturak sortu. 
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Baina aurrekoaz gain, Metropoliak hainbeste urtetan izan duen industri jardueraren 
ondorioz, udalerri guztietan agertu dira, inolako kontrolik gabe, lur kutsatuen 
hondakindegiak, batzuk nahiko kaltegarriak inguruarentzat. Hala gertatu da, hain 
zuzen, lehengo industri guneak eta jarduerak izandako lurzoruetan, eta azken urteotan 
nabarmen hobetu den hondakinen kudeaketa, Metropoliak ez dauka, oraindik, behar 
bezalako azpiegitura nagusirik egunerokoan sortzen diren hondakinak era egokian 
tratatzeko. 

Horregatik, LPP honek zenbait ekimen planteatzen ditu lehendik datozkigun 
hondakinak (lindanea, adibidez) tratatzeko, arazoa dagoen lekuan erabilera komuneko 
hondakindegiak lehengoratzeko, oraingo industri hondakinak egoki kudeatuko dituzten 
azpiegiturak sortzeko eta eraisteek eta lurzoruak garbitzeko lanek azaleratzen dituzten 
lur kutsatuak behar bezala tratatzeko, Metropoliko hirigintza eta ingurumena 
birgaitzeko prozesuak horrelako arazoak dakartzalako berekin.    

Bide beretik, LPPk ondoko proposamen hauek egiten ditu hondakinei eta lur kutsatuei 
dagokienez:  

• Udalerrietan ahalegin handiak egitea, biztanle bakoitzeko HHSen urteko sortze-
tasa %1era murriztu dadin. 

• Hondakinak berrerabilgarriak, birziklagarriak eta energi iturria izan daitezen, 
beharrezkoa da hondakin mota bakoitzerako edukiontziak jartzea udalerri 
guztietan, eta udalerri edo mankomunitate guztiek izan ditzaten etxeko 
hondakinak eta antzerakoak gaika biltzeko instalazioak (Garbiguneak), horrek 
erraztu egingo baitu herritarrek berek hondakinak bereiztea. Oharra: 2.4 
antolamendu-planoan azaltzen den Garbiguneen banaketa ez da loteslea. 

• Hiriguneetan bezala, gaikako edukiontziak jarri merkataritza eta industri 
guneetan ere.  

• Ixten denean, Getxoko HHSen hondakindegia lehengoratzea eta berregokitzea. 
• Biogasa energi iturri gisa bultzatzea.  
• Gurean lur kutsatuak aparteko arazoa dira zenbait tokitan. Udal plangintzak, 

horrenbestez, kontuan izan beharko du lurzoruen kalitatea edozein 
lehengoratze edo birgaitze-ekimeni heltzerakoan, batez ere zaharkituta geratu 
diren lehengo industrialdeen kasuan. 

Lurralde Plan Partzialak xeheago azaltzen ditu Hiri Hondakinak tratatzeko 
proposamenak Arau hauetako II. Eranskinean, zehazki EE.23 zenbakiko fitxan. 

Azkenik, Lurralde Plan Partzialak gauza bera egiten du Hondakin Arriskutsuak eta Lur 
Kutsatuak tratatzeko proposamenekin, xeheago azaltzen baititu Arau hauetako II. 
Eranskinean, zehazki EE.24 zenbakiko fitxan. 

 

9.5  ENERGIA 

Energiak berebiziko garrantzia du giza komunitateetan. Gaur egun, kezkatzeko 
modukoa da etxegintzak, industriak eta garraiobideek kontsumitzen duten energi 
kantitatea. Kontsumoa jaitsarazteko edo iturri berriztagarriak sustatzeko ahaleginak 
egin diren arren, orain arte elementu bakar eta bakan batzuetan gauzatu dira (eraikin 
jakin batean, adibidez), hirigune osora zabaldu gabe. Hala ere, benetako aurreztea 
hirietan -eta areago, lurraldean- lor daiteke, asentamenduetan eta azpiegituretan 
estrategia eta planteamendu berritzaileak ezartzen badira. 
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LAGetan azaltzen denez, gure lurraldean erregai solidoen kontsumoa oso altua da, 
petroliotik eta gas naturaletik eratorritako beste erregaiekin alderatuta. 

Era berean, Espainiaren eta Europako Batasunaren aldean energia elektriko gehiegi 
kontsumitzen da. 

Energia elektrikoaren kontsumo osoa azterturik, industriak pisu itzela du Euskadin 
(%61), Europako Batasuneko datuekin (%33) konparaturik.  

Batez beste, gure inguruko energiaren eskari gordina %3-4 bitartean hazten ari da 
urtero. Gas naturalaren kontsumoa energia elektrikoarena baino gehiago hazten bada 
ere, joera goranzkoa da bietan.  

Energia elektrikoaren eskariari dagokionez, 3E-2005 Planak 1996-2005 bitarterako 
egin zuen aurreikuspena 2000. urtean gainditu zen. Horrenbesteko hazkuntzaren 
arrazoia Euskadiko ekonomiak azken bost urtetan izan duen gorakada da, 1995ean 
uste zen baino askoz biziagoa izan baitzen. 

EAE kanpoko energia-inportazioen menpe dago, ia erabat. Hortaz, energiaren 
alorrean, Eusko Jaurlaritzak autohornikuntza eta kalitateko hornidura handitzeko 
aukera egin du, prezio lehiakorretan. Horretarako, energia elektrikoa sortu eta 
garraiatzeko azpiegiturak bultzatuko dira; gas natural likidotua (GNL) inportatzeko 
terminal bat instalatu da gas naturalaren hornidura indartzeko, baita garraio sare 
berriak eta mugaz bestaldeko lotuneak ezarri ere.  

EAEko sortze ahalmena 2005. urtera bitartean handitzeko, beharrezkoa da Sistema 
Elektrikoari buruzko araudia garatzea, elektrizitate-sortzaileen merkatua lehiakorra izan 
dadin. Behin jarduera-sektoreen eskaria kudeatzeko, aurrezteko eta berritzeko 
programak ezarririk, alternatiba desberdinak aztertu dira teknikaren, ekonomiaren eta 
ingurumenaren ikuspegitik, eta horietako egokienak aukeratu dira, zenbait irizpideren 
arabera: hemengo baliabideen aprobetxamendua, eraginkortasuna, errentagarritasuna, 
ingurumenaren gaineko eraginaren moteltzea eta askotarikotasuna. 

Helburuak horiek izanik, hona hemen, labur bildurik, zenbait ekimen eta estrategia, 
2005. urtera bitartean burutzekoak: 

• Baliabide berriztagarriak (energia eolikoa, hiri hondakin solidoak) bultzatu; 
elektrizitate-hornidura neurri batez betetzeaz gain, ingurumenaren egoera 
hobetuko litzateke. 

• Apustu garbia egin baterako ekoizpen-instalazioen alde energiaren, 
industriaren eta zerbitzuen alorretan.  

• Elektrizitatea sortzeko instalazio aurreratuak, lehiakorrak eta eraginkortasun 
handikoak ezarri (adibidez, gas naturala edo bestelako erregai garbiak 
erabiltzen dituzten ziklo konbinatuak); autohornikuntza handitzeaz gain, orain 
ingurumenak jasaten dituen kalteak arinduko lirateke. 

• Sistema elektrikoaren garraio eta banaketa sareak, azpiespazioak eta 
bestelako elementu laguntzaileak egokituz hornidura bermatu, lekuan lekuko 
hutsak konpondu, energiaren fluxua erraztu eta kalitatea hobetu.  

• Oro har, sektorekako proiektu hauekin elektrizitatearen eskaintza eta eskaria 
elkarrengana hurbilduz doaz. Bide horretatik, hemengo elektrizitate-
ekoizpenarekin autohornikuntza lortuko litzateke, kanpoarekiko mendetasuna 
baztertuz.  



 

ZERBITZUETARAKO AZPIEGITURAK 

OROITZA 

142 

3E-2005 Planaren estrategia eta irizpideak betetzeko ahaleginen ondorioz, gero eta 
mamituago agertzen dira elektrizitatea sortzeko hainbat proiektu, energia-ekoizpen arlo 
desberdinetan gauzatu beharrekoak. Bilboko Metropolian honako hauek ditugu:  

• Hiri hondakin solidoen (HHS) tratamendu osoko Planta, prozesuan sortzen den 
energia aprobetxatuko duena (Zabalgarbi, Bilbo). 

• Santurtzi IV Proiektua (Bilboko Portua): Iberdrolaren energia sortzeko instalazio 
berria, gas naturalaren ziklo konbinatuaz baliatuko dena (400 Mw; zentral 
termikoaren ondoko lurzoruak). 

• Bizkaiko Badia Elektrizitatea-BBE Proiektua (Bilboko Portua): BP-Amoco, 
Iberdrola, Repsol eta EEE-EVE enpresek osaturik; partzuergoak 800 MW-ko 
planta bat (400 Mw-ko bi ziklo konbinatu) eraikiko du Zierbenako Zeballos 
lurmuturrean. Bere ondoan eraikitzen hasia, Bizkaiko Badia Gas-BBG izeneko 
plantak metano-ontziek dakarkioten gas natural likidotua birgasifikatuko du. 
Eraikitze lanak 2001eko otsailean hasi ziren. 

Elektrizitatea sortzeko proiektuek Euskadiko energia-egoeran eragingo duten aldaketa 
sakonak garraio lineak sendotzea exijituko du, ekoizten den energia guztia bideratzeko 
eta –beharrezkoak diren lotuneak erabiliz- zerbitzuaren kalitatea eta hornidura 
bermatzeko. 

Energi iturri berriztagarriei dagokienez, Eusko Jaurlaritzaren 3E-2005 Planak parke 
eolikoak eraikitzeko asmoa azaltzen du, guztira 175 Mw lortu nahian. Helburu horrekin 
Energia Eolikoari buruzko Sektorekako Plan Partziala erredaktatu da, parke eolikoek 
ingurumen-eraginik apalena eta aldi berean ekoizpen-tasa altuena izan dezaten, beti 
ere EAEko azalera urria gogoan izanik. PLP horren arabera Bilboko Metropolian ez 
litzateke parke eolikorik eraikiko. 

Bilboko Metropolian eta EAEn gas naturalaren eskaria Europako Batasunekoaren 
parekoa da, eta goranzko joera izango du hemendik aurrera, batetik Bizkaiko ziklo 
konbinatuko elektrizitate-zentralei zuzendutako eskaria handia izango delako, eta 
bestetik, banaketa-sarearen hobekuntzagatik, bertatik ekarriko baita Bizkaiko Badia 
Gasa-BBGn birgasifikatzen den gasa eta Iparraldean zehar nazioarteko saretik iritsiko 
dena. 

Eskaria asetzeko asmoz eta gaurko azpiegitura oinarritzat harturik, hainbat proiektutan 
inbertitzeko asmo tinkoa adierazi da: Nafarroako nazioarteko lotunea, BBG planta eta 
Santurtzitik Zierbeneraino eraikitzen ari den gas-hodia. 

Erabakitako inbertsio horiek gero eta ekoizpen-ahalmen murritzagoa izango dute 
aurreikusten den eskariari eusteko. Beraz, ondoko eskaerak egin zaizkio Industria eta 
Energia Ministerioari,  2010rako energia-azpiegituren planifikazioari begira: 

1. Arrigorriaga-Santutziko gas-hodiaren kapazitatea handitu.  
2. Lotura “bakuna” Frantziako Gas de Sud Oeste-GSOren eta Espainiako 

Sociedad de Gas de Euskadi-SGEren artean: 0’5 bcm-ko kapazitatea izango 
luke, 2003ko negutik aurrera urtaro horretako eskaria orekatzeko. 

3. Bizkaiko Badia Gas-BBGren kapazitatea handitu; lehen handitze-fasean 6 bcm 
errealak lortuko lirateke.  

4. BBG Plantatik Kantabriarainoko gas-hodia; dagoeneko hasiak dira 
Santanderretik Bilborako lanak.  

5. BBG birgasifikazio-plantaren kapazitatea 8 bcm errealeraino handitu; handitze 
hori 2006ko hasieran egongo da erabilgarri. 
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6. BBG birgasifikazio-plantaren kapazitatea 10 bcm errealeraino handitu; handitze 
hori 2008an egongo da erabilgarri, eta besteak beste 150.000 m 3 ko andel bat 
eraikiko litzateke. 

SLPk ere bere proposamenak egin ditu, energia aurrezte eta aprobetxatze aldera:  

• Salgaien eta bidaiarien garraioa murriztu errepideetan; garraiobide 
alternatiboak (trenbidea...) bultzatuko lirateke. 

• Biztanle-asentamendu nagusietan bizilekuaren eta lanlekuaren arteko oreka 
bilatu, motordun ibilgailuen erabilera murrizteko asmoz. 

• Energia iturriak dibertsifikatu. Energia-sistema moldagarriago bat lortuz gero, 
hornidura-iturrien gorabeherek ez lukete horrenbesteko eraginik izango.   

• Energia sortzeko sistemak kontsumo-guneetatik hurbilago paratu, garraioak 
dakartzan gastuak merkatzeko. 

• Baterako energi ekoizpena bultzatu, batez ere gehien kontsumitzen duten 
sektoreetan (kimikoa, papergintza, siderurgia, elikagaigintza). 

• Hondakindegietan eragiten den biogasa aprobetxatu.  
• Hiri hondakin solidoen energia berreskuratzeko plantak eraiki. 
• Udal plangintza orokorraren bidez lurzoruak gordeko dira, hondakinen edo 

energia berriztagarrien bidez energia sortuko duten instalazioak eraikitzeko. 
Horrelako azpiegituren jarduera industri instalazioek edo sistema orokorrek 
duten jarduera nagusiaren ondoriozkoa denean, horien ondoan ezarriko dira. 

 

9.6  OBRA HIDRAULIKOAK 

EAEko leku askotan 1983an izandako uholdeen ondorioz, Uholdeen Prebentziorako 
Osoko Plana (UPOP) osatu zen, ezohiko ur emariek ibaietan duten eragina 
ezagutzeko asmoz. 

UPOPek adierazten duenez, Bilboko Metropoliko Nerbioi-Ibaizabal arro-tartean ez 
dago aukerarik urari eusteko urtegirik eraikitzeko, tamaina handiko hiriguneren bat 
urpetan utzi beharko litzateke eta. Emaria nekez kontrola daiteke ibaiaren ibilguan 
bertan, beraz, aukera bakarra oraingo azpiegiturez baliatzea da. 

Alternatiba desberdinak aztertu ondoren, UPOPek honako ekimenak planteatzen ditu 
Itsasadarrari dagokionez: 

• Ibilguaren egoera hobetu, Abusutik Olabeagara bitartean dragatze-lanak 
eginez. 

• San Antoneko zubiaren ordez, zubi mugikor bat eraiki, gainezkaldietan ura 
bideratzeko. 

• Lau desbideratze-tunel zulatu arrokan barna, emariaren badaezpadako ibilgu 
gisa. Tunel bakoitzak 8 m-ko diametroa eta 3 km inguruko luzera izango luke, 
Abusuko ebakitik Olabeagako ibai ertzetaraino. 

• Deustuko Kanala ireki, Zorrotzaurreko penintsula uharte bilakaraziz: 
irekiguneko kota 75 cm jaitsiko litzateke; ibaian gora, eragina San Antoneko 
zubiaz haratago hedatuko litzateke. 

Aurreko lau ekimenak batera eginik, Bilboko Alde Zaharra, lekurik ahulena 
Itsasadarrean zehar, babesturik geratuko litzateke 500 urterik behin gertatzen den 
uholdeari begira. 

Dena den, UPOPetik hirigintza-lan handiak bultzatu dira aurrekoan ureztaturik geratu 
ziren Ibai ertzetako hainbat lekutan, eta gerta liteke lan horietako batzuek ibaiaren 
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kapazitate hidraulikoa aldaraztea, edo beste ikerketa batzuetako babes-neurriekin talka 
egitea. 

Aurreko neurrietatik SLPk bere egiten ditu ondoko hauek: 

• Dagokion ingurumen-azterketa bat egin ondoren, ur-ibilguaren eta 
Itsasadarraren hondoko ezaugarriak hobetu, aldizkako dragatze-lanak eginez, 
bereziki San Anton eta Udaletxeko zubien artean. 

• Arroketan zulatutako desbideratze-tunelen bidez badaezpadako ibilgua 
prestatu, 1270 m 3 /s-ko emari alternatiboa eskainiz. Tunelek 9 bat m-ko 
diametroa eta 3 km inguruko luzera lukete, Abusuko ebakitik Olabeagako ibai 
ertzetaraino. Inguru horietan hirigintza lanak egiten direnean lurzoruak gorde 
beharko dira Abusuko Parkean eta Olabeagako  RENFEren geltokiaren parean, 
tunelen hartuneak eta isurbideak ezarri ahal izateko. Zehatzago, tunelaren 
ahoak 37 m zabaleko esparrua beharko luke Abusu aldean, eta Olabeagako 
ibai ertzetan 45m zabaleko aterabidea beharko litzateke. 

• Deustuko Kanala ireki, Zorrotzaurreko penintsula uharte bilakaraziz. 
Itsasadarraren hondoa tuneletako ura isurtzeko lekua litzateke, eta oraingo 
Kanaleko hondoan Itsasadarraren urak isuriko lirateke. Lan hauek egin arte, ez 
da hirigintza ekimenik gauzatuko isurbidea kokatuko den esparruan.  

Soilik aurreko hiru ekimenen bidez lortuko da Bilboko Alde Zaharra uholdeetatik salbu 
geratzea.  

Hemen luzatutako proiektuen tamaina eta ezaugarriak gutxi gorabeherakoak dira. 
Azkeneko emaitza lanerako proiektu teknikoaren araberakoak izango dira. 

Oraingo ibilguak duen gainezkabidearen kapazitatea zaintzearren, ez zaie baimenik 
emango ibilgua okupatzen duten lanei, baldin eta dagokion azterketa hidraulikoak 
egiaztatzen ez badu lan horiek ez dutela inon igoaraziko itsasadarraren ur azala.  

Bestalde, ziurtatu beharko da ibai ertzeko hirigintza kotak nahikoa izango direla 500 
urterik behineko uholdeei itzurtzeko. Beraz, ondoko hauek izango dira gutxieneko 
hirigintza kotak:  

• Abandoibarra .............................................................................. 4,81 metro. 
• Deustuko Kanalaren eskuinaldea...............................................4,42 metro. 
• Zorrotzaurre .......................................................... .............  .......4,44 metro. 

Lehenago aipatutako hiru proposamenak burutuko ez balira, hirigintza kotak nahikoa 
izan beharko luke 1983ko abuztukoa bezalako uholde bati aurre egiteko, eta edozein 
kasutan ere delako kota hori aukeratu izana arrazoituz. 

Komenigarria litzateke Itsasadarraren Ibilgua Berreskuratzeko Plan bat egitea, honako 
neurri hauei heltzeko: egoera nolakoa den aztertu, helburuak finkatu, sedimentuak nola 
eta zein azpiegiturarekin tratatuko diren zehaztu eta dagozkion oinarrizko arauak 
eman, zeregin horietarako behar den denbora eta baliabide ekonomikoak ere 
aurreikusiz.    
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10 UDAL PLANGINTZEN BATERAGARRITASUNA  

 
10.1  SARRERA  

Bilboko Metropoliko udalerrien plangintzek bateragarri izan behar dute elkarrekin, Lurralde 
Plan Partzialak egindako udalez gaindiko proposamenak egokiago kudeatzeko eta 
garatzeko. 

Bateragarritasuna bultzatzeko arrazoiak desberdinak izanik ere, badituzte helburu komun 
batzuk: 

• Mugakide diren udalerrietan,  Hiri Antolakuntzarako Plangintza Orokorretako 
erabakiak edo Arau Subsidiarioak era bateratuan diseinatzea, batez ere 
Itsasadarraren inguruetako udalerriei dagokienez. 

• Proiektuak eta arazoak Plangintzaren bitartez gauzatzea eta tratatzea.  
• Udalerri mugakideetako lurzoruak espezializatzea eta elkarren osagarri antolatzea. 

 

10.2  IRIZPIDE OROKORRAK  

LAGen 19. atalak 5.1 idatz-zatian jasotakoaren arabera, ondoko udalerri hauek osatzen 
dute Bilbo aldeko Hirigune Osoa: 

• San Esteban Etxebarriko Elizatea 
• Alonsotegi 
• Arrigorriaga 
• Barakaldo 
• Basauri 
• Bilbo 
• Derio 
• Erandio 
• Galdakao 
• Getxo 
• Leioa 
• Loiu 
• Portugalete 
• Santurtzi 
• Sestao 
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• Sondika 
• Valle de Trapaga - Trapagaran 
• Zamudio 

LPP honek proposatzen duen lurralde ereduarekin bat etorriz, komenigarritzat jotzen da 
goiko zerrendan ageri ez diren udalerri batzuen kasuan plangintzen bateragarritasuna 
aztertzea, eta beste horrenbeste zerrendako zenbaitetan ere, baldin eta horren beharra 
ondorioztatzen bada LPPk haietarako aurreikusten dituen egoitzarako garapen-
eremuengatik, ekonomi jarduerengatik edo komunikabide-sare berriengatik. Horretarako, 
ondoren zehazten nolakoak izan behar duten Plangintzen Bateragarritasun Sistema  
horiek.  

 

10.3  PLANGINTZEN BATERAGARRITASUN SISTEMAK  

Esparru Funtzionalaren kasuan, Plangintzen Bateragarritasun Sistematzat hartzen dira 
LPPtik udal garapenerako edo plangintza orokorrerako ezarritako tresnak; horrela 
gertatzen da, batez ere, erdialdean egoteagatik edo estrategikoak edo egituratzaileak 
izateagatik Metropoliaren bilakaeran eragina duten inguruetan, horrelakoek antolamendu 
egokiaren beharra dute eta.  

Lurralde Antolamendurako Gidalerroen 6. artikuluan eta 19. atalean jasotakoa ezartzearen 
eta garatzearen ondorioz sorturik, sistema hauek helburutzat dute Lurralde Plan 
Partzialaren lurralde-eredua egoki ezartzea, Esparru Funtzionala inguru oso eta egituratu 
gisa antola dadin. 

Lurralde Plan Partzialean honako Bateragarritasun Sistema hauek jasotzen dira:  

1. Plangintzen Bateragarritasun Sistema Orokorra.  
2. Lekuan Lekuko Plangintzen Bateragarritasun Sistema.  
3. Itsasadarraren inguruetako ezaugarri bereziak.  

 

10.4  PLANGINTZEN BATERAGARRITASUN SISTEMA OROKORRA 

Koordinaziorako baliabide hau aplikatuko da Esparru Funtzionaleko udalerriek dituzten 
plangintza orokorrerako tresnak berraztertzen direnean; funtsean, udalerri mugakideei 
entzutean datza. 

Sistema hori erabiliko da, halaber, Esparru Funtzionaleko udalerri batek, bere plangintza 
orokorrerako tresnak aldatzean, ondorioak eragin baditzake udalerri mugakideen 
aurreikuspenetan edo horien mugarteetan beretan ere. 

Azaldutakoa bezalako kasu batean, hots, Esparru Funtzionaleko udal bat bere plangintza 
orokorrerako tresnak aztertu edota aldatzekotan dagoenean, prozesuari lehen onespena 
eman aurretik bere mugakide diren udalerriei entzun beharko die; hala, bada, lehen 
onespenerako prestatu duen dokumentu bera helaraziko die, hamabost eguneko epean 
egoki deritzen alegazioak aurkez ditzaten; alegaziorik egonez gero, plangintza-tresnen 
aldaketari hasierako onespena eman behar dion udalari aurkeztuko zaizkio. Beronek 
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alegazioak gaitzetsiz gero, Bizkaiko Foru Aldundiak izango luke auziaz erabakitzeko 
eskumena. 

Lehen onespenerako dokumentuaren Aurrerapena egiten bada, berau onartzen denean 
hala jakinaraziko zaie udalerri mugakideei, Aurrerapenaren dokumentua jendaurrean 
jarrita dagoen bitartean egoki iruditzen zaizkien iradokizunak egin ditzaten. 

 

10.5  LEKUAN LEKUKO PLANGINTZAK BATERAGARRI EGITEKO SISTEMA           

Plangintza orokorra zehaztean lurzoru bati buruz hartzen den erabakiak eragina badu 
udalerritik kanpo eta hala bada lurzoru horren kalifikazioagatik edo ezaugarriengatik, 
LPPko prozedura honek udalerrien artean behar den koordinazioa bermatzen du.  

Jarraian adierazten da zein kasutan ziurtatu behar den plangintza orokorrerako erabakiak 
bateragarriak direla: 

• Lurralde Plangintza Partzialak zehaztutako Garapen Eremu Berriak.  
• Indarrean dauden udal plangintza tresnen arabera urbanoak edo 

urbanizagarriak diren lurzoruak, tresna horiek ez badaude behar bezala 
koordinaturik. 

Lekuan Lekuko Plangintzen Bateragarritasun Sistemak Bateragarritasun Proiektuaren 
bidez jarduten du; proiektuan jasota daude Bateragarritasun Eremua era koordinatuan 
antolatzeko erabakiak (dokumentuak), plangintza orokorrerako tresnen haritik hartuak. 

• Bateragarritasun Eremua: horrelakotzat izendatzen diren lurzoruen 
kasuan beharrezkoa da haien gainean hartzen diren plangintza 
orokorrerako erabakiak bat etor daitezen honako betekizun hauei 
dagokienez: Sailkapena, Kalifikazioa, Sistema Orokorrak eta Tokiko 
Sistemak. Bateragarritasun Eremua era egokian garatu dadin, beharrezkoa 
da Eremua bere baitan daukan azalera handiagoko eremu bat aztertzea. 
Azalera handiago horri Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua deitzen zaio. 

 
• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua: eremu honen luze-zabalera sakon 

aztertu behar da, “Bateragarritasun Eremuak” dituen garapen-aukerak ondo 
zehazteko. Bestalde, Komunikazio-Sistema Orokorrek eta Espazio Libreek 
ere Bateragarritasuna Aztertzeko Eremuaren barruan egon beharko dute, 
proposatzen diren garapen proiektu berriak lehendik dagoen egiturara 
moldatu daitezen. 

Bateragarritasun Eremua osatzen duten udalek beren plangintza orokorrerako tresnak 
Berraztertzeko edo Aldatzeko Aurrerapen-dokumentua jendaurrean jarri aurretik, 
Bateragarritasun Proiektua erredaktatu, izapidetu eta onartu beharko da. Behin onarturik, 
Bateragarritasun Proiektua jasota geratuko da udal horien plangintza-tresnak 
Berraztertzeko edo Aldatzeko Aurrerapen-dokumentuan. Bateragarritasun Proiektuan 
adieraziko da, hain zuzen ere, udal horiek zein garapen-plangintzarako tresnaz baliatuko 
diren Bateragarritasun Eremuaren xehetasunezko antolamendua prestatzeko, aipatutako 
tresna horiek batera nahiz bereizita erabiliz eta Plan Berezi batez zein Zatikako Plan batez 
baliaturik. 
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10.6  BATERAGARRITASUN PROIEKTUA: EDUKIAK ETA IRIZPIDEAK    
• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremuaren eta Bateragarritasun Eremuaren 

mugarte zehatza, 1:5.000 eskalan azaldua. 
• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremuko lurzoruen sailkapena eta 

kalifikazioa, Bateragarritasun Proiektua erredaktatu zenean indarrean 
zegoen plangintzaren arabera.  

• Aprobetxamendurako eta hirigintza diseinurako kalifikazioa eta irizpideak, 
Bateragarritasun Eremuko hiri-lurzorua edo urbanizagarria antolatzekoak. 

• Lurzoru urbanizaezinetarako irizpideak, hala badagokio.  
• Bateragarritasun Eremurako proposatutako hornigaien eta ekipamenduen 

kopurua, ezaugarriak eta kokaleku zehatzak, bereziki Espazio Libreen eta 
Berdeguneen Sistemari dagokionez; sistema hori bat etorriko da aurretik 
dauden elementuekin edo Lurralde Plan Partzial honek proposatzen 
duenarekin. 

• Bateragarritasun Eremuko azpiegituren eskema eta oinarrizko antolaera, 
Bateragarritasuna Aztertzeko Eremuko azpiegiturekin bat etorrita. 

• Bateragarritasun Eremuko garapen urbanoaren gidalerroak; aurretik 
dauden elementuekiko lotura eta jarraitasuna ziurtatuko da. 

• Hala badagokio, eta Antolamendu Eremutik kanpo geratzen den Aztertze 
Eremuaren zatiari dagokionez, beronen plangintza orokorrerako tresnak 
erredaktatzeko erreferentziak.  

Bateragarritasun Eremuko edozein udalerrik abiarazi ahalko du Bateragarritasun 
Proiektuaren izapidetzea. Subsidiarioki, udalen hirigintza-plana behin betiko onartzeko 
eskumena duen Administrazioak Lekuan Lekuko Bateragarritasun Sistemaren  izapidetzea 
abiarazi ahalko du, baina lehenago hilabeteko epea zabalduko du, Bateragarritasun 
Proiektuaren eraginpeko udalei entzuteko, hain zuzen ere. 

 

10.7  AZTERTZE-EREMUAK ETA BATERAGARRITASUN EREMUAK  

10.7.1 Eskuinaldeko Udalerriak  

1. GORLIZ ETA PLENTZIA 

• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua: Elexalde aldean aurreikusten diren 
egoitza-eremu berriak bi udalerrien mugarteetan zabaltzen dira. Zehaztu beharko 
lirateke eremu berrien eta hirigunearen arteko lotura-elementuak, eta horrekin 
batera bide sistemaren eta espazio libreen eskema.  

• Bateragarritasun Eremua: Garapen eremu berriak zabaltzen diren sektoreetan 
ondoko puntuei buruzko irizpideak bateratu beharko dira: antolamendu formala, 
espazio libreen sistema, berdeguneak eta azpiegiturak. 

• Irizpide zehatzak  

- Erabilera orokorra ............Egoitzazkoa  
- Dentsitatea.......................gehienetan 30/50 etxeb/ha 
- Azalera (g.gb.) .................75,05 ha 
- Tipologia ..........................Etxebizitza kolektiboak  
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2. BARRIKA ETA SOPELANA  

• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua: Barrika eta Sopelanaren arteko 
mendebaldeko mugan errepide bat egitea proposatzen da, egoitza-gune berrien 
euskarri eta lotura gisa; horrek, gainera, BI-637 eta BI-2122 errepideetako emana 
arinduko luke, eta beste alde batetik, urbanizazioa kostaldearen pareko Metropoli 
Parketik bereiziko luke. Garapen eremu berria eratzen den sektoreetan azterketa 
komuna egin beharko da errepidearen ibilbideari buruz, baita ekipamendu eta 
hornigaien estandarrei dagokienez ere, eremu osoko zerbitzuak egoki kokatzeko. 

• Bateragarritasun Eremua: Sopelanako Garapen eremu Berria kokatzen den 
sektorearen ondoan Barrikako gune bat dago, dentsitate gutxikoa: zaindu beharko 
da bien arteko lotura; era berean, irizpide komunak erabiliko dira antolamenduari, 
espazio libreei eta berdeguneei dagokienez.  

 

• Irizpide zehatzak  

- Eremua  Garapen Eremu Berria (Sopelana) 
- Erabilera orokorra ............Egoitzazkoa  
- Dentsitatea.......................30/50 etxeb/ha 
- Azalera (g.gb.) .................26,35 ha 
- Tipologia ..........................Etxebizitza kolektiboak  
 

3. SOPELANA, BERANGO ETA GETXO 

• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua: Egoitza-guneak Berangon eta Getxon, 
eta Garapen Eremu Berri bat bi udalerrien artean. 

Inguru honetan hainbat ekimen planteatzen dira: birdentsifikazioa Berangoko 
Otxandotegi eta Kurtzez sektoreetan eta Getxoko Saratxaga, Moreaga eta 
Martiturrin; ondoan, Garapen Eremu Berri bat, bi udalerri mugarteetan barna 
zabaldua, zati zabalena Berangon badago ere. Inguru osoko erabilera 
egoitzetarakoa izango da. Egoitza-guneak zabaltzen diren sektoreetan ondoko 
puntuei buruzko irizpideak bateratu beharko dira: antolamendu formala, espazio 
libreen sistema, berdeguneak eta azpiegiturak. Era berean, azterketa komuna egin 
beharko da ekipamendu eta hornigaien estandarrei dagokienez, eremu osoko 
zerbitzuak egoki kokatzeko. 

• Bateragarritasun Eremua: Zehaztu beharko lirateke eremu berriaren eta 
hirigunearen arteko lotura-elementuak, eta horrekin batera bide sistemaren eta 
espazio libreen eskema.  

• Irizpide zehatzak  

- Eremua Garapen Eremu Berria 
- Erabilera orokorra ............Egoitzazkoa 
- Dentsitatea.......................50/75 etxeb/ha 
- Azalera (g.gb.) .................36,58 ha 
- Tipologia ..........................Etxebizitza Kolektiboak  
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10.7.2  Txorierriko udalerriak  

4. ERANDIO ETA LEIOA 

• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua: Leioako Ospitale Zaharra. La 
Avanzadako ipar aldean, errepide horretatik Unibertsitatera bitartean, Leioako 
plangintzak eremu misto bat planteatzen du, Unibertsitaterainoko errepidearen 
ondoan. Erandioko plangintzak ere erabilera mistoko eremu bat planteatzen du, 
Leioakoaren mugakide. 

• Bateragarritasun Eremua: Bi udaletan proposatutako garapen eremuek bide-
egitura bera dute euskarri; beraz, antolamendu formal bateratua aurkeztu beharko 
dute, erabilerak bateragarri egiteko eta beste elementu batzuen kokalekuak 
zehazteko: espazio libreak, berdeguneak eta komunikazio sistemak. 

• Irizpide zehatzak  

- Erabilera orokorra ............Hirugarren sektoreko erabilera mistoa 
- Azalera (g.gb.) .................31,22 ha 

 

5. LOIU ETA ZAMUDIO 

• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua:  San Mames aldea. Garapen berri bat 
planteatzen da ekonomi jardueretarako. Bi udalerrietan zabalduko da, baina zati 
handiena Loiuko udalerrikoa izango da. 

• Bateragarritasun Eremua: Garapen eremu berria zabaltzen den sektoreetan 
ondoko puntuei buruzko irizpideak bateratu beharko dira: antolamendu formala –
bereziki errepide loturei dagokienez-, espazio libreen sistema, berdeguneak eta 
azpiegiturak. Horretaz gain, kontuan hartu beharko dira horien mugakide izango 
diren beste garapen eremuak. 

• Irizpide zehatzak  

- Erabilera orokorra ............Ekoizpen jarduerak 
- Azalera (g.gb.) .................12,52 ha 

6. LOIU ETA SONDIKA 

• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua: Gurutzea izeneko aldea. Egoitza-gune 
berri bat planteatzen da; ondoko eremuetan –bi udalerrien mugarteetan- ekonomi 
jardueretarako eremuak ditu, guztiak trenbideaz beste aldean. Garapen eremua 
gauzatzeko ezinbestekoa da Bilbo-Lezama trenbidearen bidebanatzea 
desagertzea.  

Aurreikusten diren garapen eremuetarako laguntza-azpiegitura gisa, errepide bat 
eraikiko da Txorierriko Igarobidearen eta BI-737 errepidearen artean.  

• Bateragarritasun Eremua: Garapen eremu berria zabaltzen den sektorean 
ondoko puntuei buruzko irizpideak bateratu beharko dira: antolamendu formala –
bereziki errepide loturei dagokienez-, espazio libreen sistema, berdeguneak eta 
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azpiegiturak. Horretaz gain, kontuan izan beharko dira mugakide dauden beste 
garapen eremuak. 

• Irizpide zehatzak  

- Erabilera orokorra ............Egoitzazkoa 
- Dentsitatea.......................30/50 etxeb/ha 
- Azalera (g.gb.): ................14 ha 
- Tipologia: .........................Etxebizitza kolektiboak 

7. DERIO ETA ZAMUDIO 

• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua: Garapen eremu berri bat proposatzen da 
Teknologi Parkearen hego aldean. Eremu hori egoitzazkoa izango da, eta horretaz 
gain Parkea ere zertxobait handituko da.    

• Bateragarritasun Eremua: Garapen eremua zabaltzen den jardunune(et)an 
irizpide bateratuak aurkeztu beharko dira, antolamendu formala bat etor dadin 
aurretik dagoenarekin; era berean, eta beti ere Teknologi Elkartegiak inguruari 
ematen dion izaera kontuan harturik, irizpide komunak erabiliko dira errepideen 
loturei, espazio libreei eta berdeguneei dagokienez.  

• Irizpide zehatzak  

- Erabilera orokorra ...........Egoitzazkoa 
- Dentsitatea ..................... 30/50 etxeb./ha 
- Azalera (g.gb.) .................30,51 ha 
- Tipologia.......................... Etxebizitza kolektiboak 
 

 

10.7.3  Ezkerraldeko udalerriak   

8. ABANTO-ZIERBENA ETA MUSKIZ 

• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua: Abantoko Las Karreras auzoaren eta 
Petronorren birfindegiaren ondoan. Erabilera mistoko garapen eremua 
proposatzen da, Petronorren instalazioekin eta Muskizko eremu urbanizagarri 
batekin mugakide. Zati zabalena Abanton dago; inguru honekiko mugakidetasuna 
aztertu beharko da, garapen eremua Las Karrerasko egoitza-guneetatik oso hurbil 
egongo litzateke eta.  

• Bateragarritasun Eremua: Garapen eremu berria Las Karrerasko hirigunearen 
segida litzateke, N-634 errepidearen parean; beraz, bi eremuen arteko jarraitasuna 
zaindu beharko litzateke, bereziki hirigunearen ezaugarriei, eraikinen tipologiari eta 
erabilerei dagokienez. Aztertu beharko litzateke, halaber, hirugarren sektoreko 
jarduerak birfindegiarekiko mugan ezartzeko aukera, egoitza-guneak errepidearen 
beste aldean kokatuz. 

• Irizpide zehatzak  

- Erabilera orokorra ............Mistoa (ekonomi jarduerak lehenetsita) 
- Dentsitatea.......................50/75 etxeb/ha 



 

UDAL PLANGINTZEN BATERAGARRITASUNA  

OROITZA 

152 

- Azalera (g.gb.) .................28,95 ha 
- Tipologia ..........................Etxebizitza kolektiboak 

10.7.4  Behe Nerbioiko udalerriak  

9. ARRIGORRIAGA ETA UGAO-MIRABALLES 

• Bateragarritasuna Aztertzeko Eremua: Egoitza-gune berri bat proposatzen da 
Beretxako inguruetan, bertako landa-auzunearekin mugakide. Ondoan, ekonomi 
jardueretarako eremu urbanizagarri bat dago, partzialki okupatua. Garapen 
eremuko zati zabalena Arrigorriagako udalerriaren mugartean dago. 

• Bateragarritasun Eremua: Garapen eremu berria zabaltzen den sektorean 
irizpide bateratuak erabili beharko dira antolamendu formalari dagokionez; era 
berean, kontuan izan beharko da ondoan izaera bereziko nukleo bat (landa-auzune 
bat) egongo dela. 

• Irizpide zehatzak  

- Erabilera orokorrak ..........Egoitzazkoa 
- Dentsitatea.......................  30 etxeb/ha edo txikiagoa 
- Azalera (g.gb.) .................1,6 ha 
- Tipologia ..........................Dentsitate txikiko etxebizitzak 

 

10.8  ITSASADARRAREN INGURUETAKO EZAUGARRI BEREZIAK 

Itsasadarreko Inguruen Antolamendua Harmonizatzeko Eremuaren kasuan Lurralde Plan 
Partzialak esku hartzeko era desberdinak darabiltza, Esparru Funtzionalaren izaera eta 
egitura egoki zehazteko asmoz.  

Inguru konplexua izanik, Itsasadarreko Inguruen Antolamendua Harmonizatzeko Eremuak 
zenbait Ekintza Egituratzaile eta Ekimen Estrategiko beharko ditu, antolamendu osoa eta 
egokia lortze aldera: 

Ekintza Egituratzaileak: 

• Pasealeku Metropolitanoa (EkE.1.) 
• Bilborako sarbide berriak Olabeagan. Bilbo Atea (EkE.2)  
• Asuako zehar-ardatza (EkE.3) 
• Bidaiarientzako trenbide Bilboko Metropolian, zehazki Harmonizazio 

Eremuan (EkE.14). 
• AHTren sarbideak (EkE.17). 
• Garraiobide desberdinetarako Geltokia: Abanto-San Mames (EkE.18). 
• Erribera aldeko Parkeak (EkE.20). 
• Itsasadarraren nabigagarritasuna (EkE.21). 
• Bizikletarako Sarea (EkE.23). 
• Itsasadarraren hidrologi hobekuntzarako lanak (EkE.24). 

Ekimen Estrategikoak:  

• Olabeaga – Basurto (EE.1) 
• Zorrotzaurre (EE.2) 
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• Zorrotza-Burtzeña (EE.3) 
• Ansio-Lutxana-Asua (EE.4) 
• Galindo (EE.5) 
• Erandio (EE.6) 
• Labe Garaietako zabaldegia (EE.7) 
• Lamiakoko Ibarra (EE.8) 

Itsasadarreko inguruen Antolamenduari begira, Harmonizazio Eremu bakarra eratu da. 
Arrazoi desberdinak daude horrela jarduteko: inguruaren beraren garrantzia eta tamaina, 
Itsasadarraren Ardatzean zehar zenbait udalerri biltzen baitira; lurzoruen izaera, batzuk 
kalifikatuta baitaude eta beste batzuk, ordea, hutsik eta eraberritzeko; azpiegituren 
tamaina, bai eraikita daudenena baita egiteko daudenena ere. 

Itsasadarreko inguruen Antolamendua Harmonizatzeko Eremuarekin batera, dagokion 
Harmonizazio Proiektua osatu beharko da.   

Harmonizazio Proiektua erredaktatzeko orduan kontuan izan beharko da zer jasotzen den 
aipatutako Ekimen Estrategikoen eta Ekintza Egituratzaileen fitxetan. 

Bestalde, Harmonizazio Eremutik kanpora zabaltzen den eremuren bat aztertu 
beharrekotzat jotzen bada hura egoki garatu dadin, haratagoko eremu hori ere 
Itsasadarreko Inguruen Antolamendua Aztertzeko Eremutzat hartuko da. Izan ere, 
antolatzen den inguru osoak bat egin beharko du proposatzen den lurralde-ereduarekin, 
Ekimen Estrategikoak eta Ekintza Egituratzaileak behar bezala gauzatu daitezen. 

Harmonizazio Proiektuaren bidez Bateragarritasun Sistema gauzatzen da Itsasadarraren 
Harmonizazio Eremuan. Izan ere, Lurralde Plan Partzialak aurreikusten dituen Ekimen 
Estrategiko eta Ekintza Egituratzaileei dagokienez, sektore edo udal mailako plangintza 
tresnak –orokorrak zein bereziak- Proiektuaren dokumentuetan erabakitzen dira. 

Beraz, Bateratze Proiektuaren helburuetako bat Metropoliko Ardatzaren egitura eta 
betebeharrak zehaztea da. Itsasadarraren Harmonizazio Eremuan, Bateratze Proiektuak 
Bateragarritasun Proiektuak ordezkatzen ditu. 

Bateratze Proiektuak erredaktatzeko, izapidetzeko eta onartzeko eskumena duen 
Administrazioa Bizkaiko Foru Aldundia da; oinarritzat hartu beharko ditu Itsasadarraren 
Harmonizazio Eremuko udalerrien parte hartzea eta ekimena, eta entzunaldia eskainiko 
die hala behar denean. Behin onarturik, Harmonizazio Proiektua izango da zuzenki 
loteslea bere eraginpeko udalentzat, eta berauen plangintza orokorrerako tresnak 
Proiektuan azaldutakoari moldatu beharko dira. 

Dokumentua nahiko garaturik dagoenean, Bizkaiko Foru Aldundiak haren Aurrerapen bat 
egin ahalko du, proposatzen diren irizpideak, helburuak eta alternatibak jendaurrean 
jartzeko eta, azken buruan, behin betiko dokumentua osatzeko. 

Antolamendua Harmonizatzeko Proiektua onartu arte, izapidean dauden hirigintza-tresnek 
bete egin beharko dute edozein Ekintza Egituratzailek edo Ekimen Estrategikok haietarako 
ezartzen duena, eraginpeko udalen ekimenak bat etor daitezen. 
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Edonola ere, Aurrerapenaren dokumentua onartzen denean edo Harmonizazio Proiektuari 
lehenbiziko onetsia ematen zaionean, dokumentu horiek bateragarritasunerako irizpidea 
izango dira izapidean dauden hirigintza-tresnetarako. 

Harmonizazio Proiektua egiteko prozedura, hala nola haren izapidetzea, lotesletasuna eta 
araubide iragankorra behar bezala zehaztuta daude Lurralde Plan Partzial honen 
Araudian.     

 

10.9  ANTOLAMENDUA HARMONIZATZEKO PROIEKTUA: IRIZPIDEAK ETA ZEHAZTAPENAK  

Antolamendua Harmonizatzeko Proiektua erredaktatzean ondoko irizpide hauek izango 
dira kontuan:  

• “Behar bezalako” erregulazioa lortzea izango du helburu, Txostenaren 10.8 
ataleko Ekimen Estrategikoak eta Ekintza Egituratzaileak modu egokian 
gauzatu daitezen.  

• Ahal den neurrian, Proiektuak bere baitan jasoko ditu Itsasadarraren 
inguruetako Harmonizazio eta Aztertze Eremuetako udalerriek beren 
plangintza berezirako tresnetan biltzen dituzten irizpideak eta ebazpenak, 
edo helburu berarekin egiten diren azterketak. Horretarako, udalek behar 
den laguntza emango dute.  

• Ahal denean, zehaztuko da zein azalerak duten plangintza berezirako 
tresnen beharra, baldin eta tartean udalerri bakarra badago. 

Aurreko atalean azaldutakoarekin bat etorrita, Bateratze Proiektuak ondoko zehaztapenak: 

• Itsasadarraren inguruetako Harmonizazio eta Aztertze Eremuen mugarte 
zehatza, 1:5.000 eskalan.  

• Dokumentazio grafikoa, Txostenaren 10.8 ataleko Ekimen Estrategikoen 
eta Ekintza Egituratzaileen eraginpeko eremuei buruzkoa. 

• Hirigune esparruaren erakusgarri den dokumentazio grafikoa, indarrean 
dauden udal plangintza orokorrerako tresnen araberakoa. 

• Bateragarritasun Eremu bakoitzari dagokionez, udal edo sektore mailan 
beharrezkoak diren zehaztapen guztiak, Txostenaren 10.8 ataleko Ekimen 
Estrategikoak eta Ekintza Egituratzaileak gauzatu eta koordinatu ahal 
izateko.  

• Harmonizazio Eremua osatzen duten eremuei dagokienez, haien 
xehetasunezko antolamendua zehaztu behar duten plangintza-tresnak, 
eraginpeko udalerri bakoitzak Plan Berezien bidez eta aurreko ataleko c) 
epigrafean adierazitakoari helduz eginak. 

• Itsasadarreko inguruen Antolamendua Aztertzeko Eremuaren kasuan, eta 
beharrezkoa denean, plangintza orokorrerako tresnak erredaktatzeko 
erreferentziak, Eremuan indarrean dauden hirigintza-arauak 
koordinatuagoak izan daitezen. 




