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Orain arte, bai agiri honetako aurreko ataletan, bai Planeko proposamenek jasotzen 
dituzten araudian eta planoetan ere: 

Lurralde osoaren egitura aztertu eta planteatu da, bai orokorrean eta bai azpi-eremuka. 
5. plano-bilduman jasota (Lurralde Eredua), lurraldea antolatzeko oinarrizko proposa-
menak jaso dira. 

Halaber, Memoriaren agirian, kapitulu berezi batean, proposamenik zehatzenak jaso 
dira, estrategiari eta eraginkortasunari dagokionez, eta horiek Ekintza Egituratzaile 
eta Eragiketa Estrategiko gisa jaso dira. Horrenbestez, fitxetan banakaturiko Ekintza 
eta Eragiketa horiek dira programazio berezia behar dutenak. 

LPParen helburua lurraldean eragina duten eta hurrengo 16 urteetan egin behar diren 
ekintza guztiak bere aplikazio-eremuan koordinatzea da, eremuaren garapen jasanga-
rria bermatzeko. 

Horietariko asko lehenagotik ere jasota daude beste plan batzuetan, eta LPPak ere 
jaso ditu; metropoliaren egitura aldatzeko prozesuan kokatu dira, eta horiek betearaz-
tearen komenigarritasuna ere indartu da. 

Beste batzuk, LPPan berritasunik handienarekin proposatzen direnak, kontrastatu egin 
beharko dira, eta, horiek betearazteko, ezinbesteko adostasuna beharko da, eraginkor-
tasunean gauzatuko den adostasuna, inbertsioei buruzko erabakiekin. 

Ekintza eta Eragiketa berriei buruzko proposamen guztiak euren interesaren arabera-
koak dira. Bestela, ez ziren formulatuko. Horietariko bakoitza arauzko lerrun desberdi-
narekin formulatzen da, eta horren gama, lehen azaldutakoa, izaera lotesletik gomen-
dio edo izaera orientatzailera doa. Gainera, lehentasunak ezarri behar dira, horiek 
betearazteko ordenari dagokionez. Programazioaren helburua horixe da. 

Hala eta guztiz ere, lehenengo eta behin, Ekintza eta Eragiketa motaren ezaugarriak 
zehaztu behar dira; aurreikusitako inbertsio-iturria bereiztuko da, publikoa ala pribatua 
izatearen arabera. Gainera, lehenengoaren barruan, inbertsio hori egingo duten era-
kunde publikoak identifikatuko dira. Horretarako, erakundeen arteko nahitaezko kon-
trasterako kostuen lehenengo ebaluazioa egin behar da, eta, aukera ematen duten 
guztietan, sor daitezkeen diru-sarrerak ere kalkulatu beharko dira. 

Bai Ekintzen nahiz eragiketen ezaugarrien zehaztapena eta bai kostuen zein diru-
sarreren kalkulua, bestalde, kasuan kasuko fitxetan jasota daude. Fitxa horietan, be-
rriz, Memorian jasotako deskribapen-justifikazio fitxetara garamatzate. Fitxa berri ho-
riek laburragoak eta sinplifikatuagoak dira, eta programazioaren tresna berezia osatzen 
dute. 

Lehenago, eta Programaren funtsezko egokiak Fitxak eta horiek Laburpen-Koadroak 
izan arren, programazioaren irizpideak eta ikuspegia erabiltzen dira, eta horiek mota 
berrikoak dira, sektoreen artekoa eta, aldi berean, publiko-pribatua den programazioa 
baita. Hori azaldu ondoren, egiatasun eremu baten barruan, programazioko erreferen-
tea izango da, Ekintza-Eragiketa jakina betearazteko, eta horien indarra, batez ere 
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(benetako ezarpen-gaitasunik ez dagoenez), borondateak, esfortzuak eta inbertsioak 
mugiarazteko gaitasuna da. 
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1. PROGRAMAZIO BATERAKO IRIZPIDE OROKORRAK 

Lurralde Plan baten programazioan, izaera “horizontala” izatean lurraldea antola-
tzen baitu, era guztietako ekintza sektorialak sartu behar dira, baita hiriaren eral-
daketan integratutako jarduketak edo operazioak ere. Horrenbestez, kontzeptu eta 
tresna mailan, ekintza sektorialekiko desberdinak dira. 

Desberdintasunak begien bistakoak dira: 

i/ Lehenengo eta behin, programazioak nahitaezko eragina dauka elkarrekiko 
homogeneoak ez diren helburu desberdinekin, eta helburuok, beraz, ez diote 
erantzuten erakunde publiko bakarraren eginkizunari, eta gainera, ez dago es-
kumen jakinari dagokion aurrekontu-zuzkidurarik. 

Plana Osatu duen Aldundiko Hirigintza Sailak antolaketa mailako eginkizuna 
dauka, baina ez betearazte mailakoa. Ez dauka aurrekontu-zuzkidurarik, betea-
raztearen ondoreetarako. Horrenbestez, egin beharrekoa ez da organismo jaki-
naren aurrekontu-zuzkidura (programazio-aldi baten zeharkakoa) denboran ba-
natzea (ohikoa den bezala), inbertsio jakinei esleituz. 

ii/ Sartu beharreko ekintzen betearaztea, eskumen desberdinak direnez, Aldundiko 
eta beste Administrazio batzuetako Sail desberdinei dagokie. Ekintzak Planean 
eta, neurri txikiagoan, horren Programazioan sartzeko (programazio hori oso 
egokia izan arren), adostasuna behar da. Horixe da, betiere, lortu beharrekoa. 
Lurralde mailako programazio batean, eraginkortasunerako ezinbesteko baldin-
tza da. 

iii/ Planak, ondo idatzita egonez gero, ekintza eta, batez ere, eragiketa berriak 
eskainiko ditu, hau da, orain arte aurreikusi gabekoak, honako honen ondorioz: 

a/ Eskala handiko Plantzat duen eginkizuna, eta horren zeregin nagusia auke-
rak identifikatzea da, kasu honetan metropolia eraikitzeko. 

b/ Duen izaera horizontala, lurralde mailakoa, alderdi anitzekoa; horrela, lehen-
dik aurreikusitako jarduerak kontuan har ditzake, baina berritutako irizpena-
rekin. 

Iv/ Halaber, Lurralde Planaren logikan, lehendik aurreikusitakoak eta berriak diren 
ekintzak eta eragiketak lotzean (multzo metropolitarraren irakurkerari erantzu-
nez), aukera berriak eskain ditzake, orain arte nekez aurreikusteko modukoak, 
jarduketa bakoitza bereiz aztertu ahal izateari dagokionez. Orain identifikaturiko 
aukera berriak kontuan hartuta, beti ere erakundeen arteko eremu adostuan, 
erabakiak berriro aztertzeko gomendioa eman daiteke, baita erabaki berrienak 
ere, hasieran banan-banan hartutakoak. 

Inbertsio publikoari buruzko erabakiei dagokienez, beraz, LPParen programazioa 
zaildu egiten da, eta, betiere, aurretiaz sartutako erabakiak adostasunez hartzea-
ren araberakoa da (zuzen-zuzen jasotako edo neurri batean aldatutako erabakiak), 
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baita erabaki berrien araberakoa ere. Bi kasuotan, horretarako, beharrezkoa 
izango da Planeko proposamenek erakundeen arteko adostasuna lortzea. Hori 
beharrezkoa izango da proposamenok gero inplementatu ahal izateko. 

Aurrekoek desberdintasunak osatzen badituzte (programazio sektorial bati dagoki-
onez), jakina, osagai komuna dago: inbertsioko baliabide publikoen muga objekti-
boaren onarpena, eta hori orain areagotuta dago defizit publikoa minimizatzeko 
aurrekontu-politikaren eskakizunen eremuan. 

Onartutako muga horri dagokionez, gaur egun formula dibertsifikatuak bilatzen 
dira, inbertsio pribatua sartzeko, baita azpiegituren betearazte-eremuaren barruan 
ere, nahiz eta horiek orain arte baliabide publikoen kontura betearazi ia oso-osorik. 

Abiapuntu bikoitz hori (aurrekontuko baliabide publikoen muga eta ekimen pribatua 
sartzeko beharrizana), horrenbestez, gaur egungo programazio sektorial guztiekin 
partekatzen da. Hala eta guztiz ere, LPParen kasuan, baldintza gehigarri batean 
oinarritzen gara: hiri-eraldaketako prozesurik gehienak errentagarriak izan daitezke 
berez (errentagarriak izan behar dira, hobeto esateko), eta, horien bitartez egitura 
metropolitar berria eraiki behar da. 

Horri dagokionez, eta horixe izan daiteke programazio honen hobari bakarra, Pla-
nak identifikaturiko eta sortutako Eragiketa Estrategikoak baldintza horren ondori-
ozkoak dira, salbuespenak s albuespen. 

Izan ere, Eragiketa horien sorreran, azpiegitura mailako elementuak sartzen dira 
(batez ere, bide-azpiegiturakoak, baina baita beste mota batekoak ere), eta horiek 
lurzorua eraldatzeko prozesuen kontura ordaintzeko modukoak dira, fondo publi-
koen konturako inbertsioa saihestuz. 

Finantziazioko mekanismo horiek legeak berak gaitu ditu 1998tik, hirigintza-
planeamenduan “sistema orokor” gisa jasotakoari dagokionez. Orain arte, horiek 
erantzukizun publikokoak baino ez ziren, ezin baitziren hirigintza edo birmoldatze 
berriko sektore jakinen konturakoak izan.  

Baliabideen urte anitzeko edozein programazio, egiazkotzat eta lotesletzat hartu 
arren, egiatasun-testa baino ez da, urte anitzean segurtatu ezin den aurrekontu-
zuzkidura baten (aurrekontuari buruzko araudiaren baldintzapean) eta inbertsioko 
lehentasun batzuen artean, eta lehentasunok aurrekontu-zuzkidura handiagoa 
beharko dute beti. 

Programa sektorialak biltzen nahiz integratzen dituen eta ahalezko ekarpen priba-
tuak jasotzen dituen lurralde-programazio baten kasuan, nabariago gelditzen da 
agerian “egiatasuna egiaztatzeko ekintza” errealista hori. 

Hau da, izaera zabalagoarekin eta hiri-eraldaketaren oinarritzat gaur egun Europar 
Batasunean ulertzen eta sustatzen denari lotuta daude: PPP edo Partnership 
publiko-pribatua. LPParen betearaztea, neurri handi batean, mekanismo horren 
aplikazioari lotuta dago. 
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2. JARRAITURIKO PROGRAMAZIO PROZESUA 

Prozesu hori inbertsio-gaitasuna duten erakunde publikoen programazio sektoria-
letan oinarritu behar da nahitaez, eta horiek kontrastatu egingo ditu, inbertsio 
horietariko batzuk (fondo publikoen kontura aurreikusitakoak ere bai) LPPan identi-
fikaturiko eta proposaturiko hirigintza berriko prozesuetara (Eragiketa Estrategi-
koak) ahal den neurrian esleitzeko ahalegina eginez; horiek, aldi berean, eurak 
betearazteko eskumen-gaitasuna duten erakundeen inbertsio-aurreikuspenetan 
euskarritzen dira beti. 

Lehen esan dugunez, Bizkaiko Aldundiko Errepideen Plana (berezko Foru Arau 
zehatzarekin) eta Eusko Jaurlaritzako Trenbide Sistema Sektorialeko Lurralde 
Plana ez ezik, kontuan hartu dira Portu Autonomoko Batzaren aurreikuspenak, 
AENA deritzonak aireportuen arloan egindako aurreikuspenak, Bizkaiko Hondakin 
Solidoen Planak egindakoak (inbertsio zehatzekin, adibidez, Zabalgarbi planta) eta 
lehenagoko beste erabaki batzuk ere, abiaturiko ekimen-multzo hori integratzeko 
eta egituratzeko Lurralde Planean jasotakoak eta bildutakoak. 

“Lurralde” mailako alderdietan ere, birmoldatze-eragiketak jaso eta bultzatu dira 
(LPParen eskumen mailako helburu berezia), esate baterako, Barakaldoko Urban-
Galindoren kasuan. 

Hala eta guztiz ere, eginkizun eta eskumen bereziak aintzat hartuta, aurretiazko 
erabakiak pilatzeko eta integratzeko zeregin horrekin batera (legitimazio zeregina 
ere bada), LPPk Egitura mailako Ekintza berriak eta, batik bat, Eragiketa Estrate-
giko berriak ere jasotzen ditu (ia-ia nahitaez jasotzen dituela esan daiteke). 

Nolanahi ere, jasotako guztiek (Aldundiaren barruan egindako kontraste eta be-
reizte prozesu baten ostean) sailen eta erakundeen arteko adostasuna adierazten 
dute. Gatazka sortzeko arriskua zekartenak ezabatu egin dira (baita proposamen-
tzat edo gomendiotzat ere), LPParen edukietatik. 

 



 

 

 
JARDUKETA PROGRAMA ETA IKERKETA EKONOMIKOA NAHIZ FINANTZAZKOA 

6 

3. NAHITAEZ ADIERAZITAKO LEHENTASUNAK, LP-
Pari LOTUTAKOAK 

Aurreikusitako ekintzak edo ekintza berriak, baita Eragiketa Estrategiko guztiak ere 
(horren garapenerako ezaugarriak, azalpena eta baldintzak adieraziz), banan-
banan eta zehatz jasota daude Memorian. 

Egitura mailako Ekintzak inbertsioko lehentasunari eta gaitasunari lotuta daude, 
horiek betearazteko eskumena duten erakunde sektorialen ekintzaren eraginez; 
beraz, LPPak, lehen esandakoaren arabera, kasuan kasuko Planetara eta Pro-
grametara jo behar du. 

Hala eta guztiz ere, Eragiketa Estrategiko integratuei eta ekintza horietarikoren bat 
ordaindu behar dutenei dagokienez, lehentasunak beste modu batera ezarriko dira 
nahitaez. 

Erakunde publiko baten edo batzuen aurrekontu-zuzkiduraren kontura garatu 
beharreko jarduketak ez direnez, horiek guztiak lehentasun ahalik eta handienare-
kin eskaintzen dira. Bestela, ez ziren LPPan proposatuko edota jasoko. 

Izan ere, erakunde edo organismo publiko bakar baten inbertsio nahiz kudeaketa 
gaitasunari lotuta ez daudenez, aukera-multzotzat aurkezten dira, eta gainera, 
interesa eta baliabideak sortzen badituzte, aldi berean martxan jartzeko modukoak 
izango dira. 

Jakina, praktikan, proposaturiko Eragiketa Estrategiko guztiek ez dute interes bera 
sortuko, eta ezin izango dira aldi berean gauzatu. Orokorrean, horien egiatasuna 
egiaztatzea oraintsuko gaitasuna izango litzateke, kapital finko publiko-pribatuan 
inbertsioa egiteari dagokionez, Bilbo Metropolitarreko Eremuan. Hala eta guztiz 
ere, egiatasuna egiaztatzeko nahitaezko erreferentea izan arren, LPPk ere inda-
rrak eta baliabideak mugiarazteko tresna izan nahi du; horrela, ondore biderkatzai-
learekin, oraintsuko esperientzia gainditu ahal izango da, elkarren atzeko krisien 
eta porrotaren inbertsio-atoniako urteen ondoren, Bilboko lehenagoko ekonomiari 
dagokionez. 

Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialak, bere xedapenetan, lehentasunen 
ordena ezartzen du, bertan planteaturiko egitura mailako oinarrizko jarduketak 
betearazteko. 

Horretarako, Plana betearazteko aldia lau laurtekotan banatzen da; halaber, inber-
tsio publikoko jarraibideak eta Planetik ondorioztaturiko beharrizanak kontuan 
hartuz, hori betearazteko denbora-aldia ezartzen da, eta hori ondoren azalduta 
dago. 

Planaren programazioaren ondoreetarako, programazioa laurtekoen arabera jaso-
tzen duten lau koadro aurkeztuko dira, aurreikusitako ekintzei eta eragiketei buruz; 
horietan, bereiz jasota daude egoitzako lurzorua prestatzearen nahiz jarduera 
ekonomikoen arloko eskuhartzeak, ekipamendu askeen antolaketa, komunikazioen 
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azpiegitura, eta, azkenik, ingurumen-zerbitzuen azpiegiturak. 

Aipaturiko koadroak ikerketa ekonomikoaren eta finantzazkoaren amaieran aurkez-
ten dira, aurreikusitako kostu-kalkuluarekin batera. 
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4.  IKERKETA EKONOMIKOA ETA FINANTZAZKOA: LABURPEN-
KOADROA 

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialaren Ikerketa 
Ekonomikoaren eta Finantzazkoaren helburua Planeko neurriak abiatzeko egin 
behar diren inbertsioen multzoa aurkeztea da. 

Horretarako, Planean funtsezkotzat hartutako herri administrazioetako aurrekontu-
etan inplikazioa duten egitura mailako ekintzen eta eragiketa estrategien kostua 
ebaluatzen da, horren garapenak eta betearazteak beste inbertsio asko eragitea-
ren kalterik gabe (ekimen publikoaren eta pribatuaren kontura izango diren inber-
tsioak). 

Ebaluazio hori, gainera, hurbiltze kuantitatibotzat egiten da, agiri honen helburua 
kontuan hartuz; horrela, agiriak, planak eta proiektuak egitean, ahalik eta zeha-
tzen adierazi beharko da. Hori egiteko, lehendik dauden erreferentziak erabili dira, 
prestakuntza maila aurreratuagoa duten proposamenetan, eta, gainerakoen ka-
suan, gehienetan erabiltzen diren ratio ertainak erabili dira. 

Planaren betearaztea, inbertsio publikoari dagokionez, Administrazioko sail des-
berdinetatik egingo da, bakoitzaren eskumenak kontuan hartuz, bertako aurrekon-
tuen bidez; horietan, kontuan hartu beharko dira agiri honen edukiak eta progra-
mazioa, horren bideragarritasuna bermatu ahal izateko. 

Inbertsio horiek zuzenak eta zeharkakoak izango dira, beste eragile batzuek sus-
taturiko ekintzen bidezkoak, horien sustapena eta dinamizazioa egokia izanez 
gero. 

Ekintzak eta eragiketak banan-banan aztertzetik (proposamen batzuen kasuan 
izan ezik), ondoren azaldutako kalkuluak ateratzen dira, eta horien formulazioa 
gutxi gorabeherakoa da, milioika euroko erreferentzia hartuta (M€). 

Administrazioaren eskuhartze-konpromisoek, bere eskumenak eta Eremu Funtzio-
naleko Lurralde Plan Partzialaren onespena kontuan hartuta (baita funtsezko 
egitura mailako edukiak kontuan hartuta ere), proposamena betearazi egingo dela 
bermatu behar dute. 

Plana onetsi ondoren indarrean sartzeari dagokionez, agiri honetan proposaturiko 
funtsezko jarduketa-lerro batzuek inbertsio publikoko lerro irekiak edo ikerketa-
fasekoak dituzte; horiek bat datoz Planeko proposamenekin, eta erabili beharreko 
jarraibideak adierazten dituzte. 
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1. KOADROA 
  

LURZORUAREN ANTOLAKETA 1º 2º 3º 4º GUZTIRA 
O.E.10. PORTUA 56 56 56 56 222 
O.E.11. JARDUERA EKONOMIKO MISTOAK KANPO PORTUAREN INGURUAN 

 
6 6 6 18 

O.E.13. AIREPORTUTIK KANPOKO LOGISTIKAGUNEA 

 
30 30 60 

     
SUSTAPEN PUBLIKOKO ETXEBIZITZA 0 
ONDARE-BABESA 

 
0 

300 

LAU URTEKOAK 
 

MILIOI EUROAK GUZTIRA 

 
3. KOADRO GARRAIOKO AZPIEGITURAK 1º 2º 3º 4º GUZTIRA 
A.E. 1. ITSASADARRAREN ARDATZA ETA HORREN ZEHARKAKO ZUBIAK 30 30 30 30 120
A.E. 2. BILBORAKO SARBIDE BERRIAK OLABEAGAN. BILBOKO ATEA 50 50 50 50 200
A.E. 3. ASUAREN ZEHAR-ARDATZA 10 10 10 30 
A.E. 4. EZKERRALDEKO IGAROBIDE BERRITUAREN ARDATZ EGITURATZAILEAK 25 25 25 25 100
A.E. 5. ESKUINALDEKO KOSTALDEKO KORRIDOREAREN EGITURA-BIDEAK 12 12 12 36 
A.E. 6. TXORIERRIKO IPARRALDEKO BIDEA 25 25 25 25 100
A.E. 7. TXORIERRIKO INDUSTRIALEEN BARRUKO BIDEA 20 20 40 
A.E. 8. TXORIERRIKO ZEHARKAKO ARDATZAK 6 6 12 
A.E. 9. TXORIERRIKO KORRIDODEAREN JARRAIPENA 120 120
A.E. 10. LAMIAKOREN IBAIA AZPIKOA 90 90 180
A.E. 11. PORTURAKO SARBIDEA 48 48 
A.E. 12. SUPERSUR SAIHESBIDEA 500 500
A.E. 13. KANPO PORTUA: MERKANTZIETARAKO TRENBIDE TRAZADURA  18 18 36 
A.E. 14. BIDAIENTZAKO TRENBIDE GARAIOA EREMU METROPOLITARREAN 35 35 35  105 
A.E. 16. METROA. ORAINGO SAREAREN HOBEKUNTZA 140 140 140 140 560
A.E. 17. AHTREN SARBIDEAK 150 150 300
A.E. 18. GELTOKI INTERMODALA: ABANDO – SAN MAMES 110 110 220
A.E. 21. ITSASADARRAREN NABIGAZIORAKO AUKERA 

 
1 1 1 

A.E. 22. ITSASONTZI HANDIEN ATRAKALEKUA GETXON 10 10 20 
2.728

LAU URTEKOAK 

MILIOI EUROAK GUZTIRA 

 
2. KOADROA EKIPAMENDU ETA EREMU ASKEAK 

 
1º 2º 3º 4º GUZTIRA 

A.E. 15. BILBOKO MEATZEEN PARKEETAKO ARDATZ BERDEA 5 5 10 
A.E. 19. SARE BERDEKO IBILBIDE NATURALAK 1 1   2 
A.E. 20. ERRIBERAKO PARKEAK 4 4   8 
O.E.16. BASORDAS ETXEKO EKIPAMENDU BEREZIA 22 22 44 
O.E.17. LA ARBOLEDAKO KULTUR ETA AISI-PARKEA 4 5  9 
O.E.18. ARETXALDEKO ERRESERBA ESTRATEGIKOA 

 
45 45 90 

O.E.20. ITSASERTZEKO PARKE METROPOLITARRA 3 3 3 9 
172 

LAU URTEKOAK 

 

MILIOI  EUROAK GUZTIRA 

 

4. KOADRO ZERBITZUEN AZPIEGITURAK ETA INGURUNE-AKZIOAK 1º 2º 3º 4º GUZTIRA 

O.E.8. LAMIAKOKO IBARRA 6 6 12 
O.E.19. 

 
BARBADUN ITSASERTZEKO PARKE METROPOLITARRA 

45 
1 

45 

3 

1 
O.E.21. HIRI-HONDAKINEN TRATAMENDUA 45 

 
180 

O.E.22. HONDAKIN ARRISKUTSUEN ETA LURZORU KUTSATUEN TRATAMENDUA 
URAREN KALITATEAREN HOBEKUNTZA 

45 
45 45 45 135 

O.E.23.  30 30 30 120 
O.E.24. BURBUILA ATMOSFERIKOA 

 

30 
 6  24 

O.E.27. PAGASARRI-GANEKOGORTA GUNEAREN INGURUNE-BIRBALIOPENA 
6 6 

3 
6 

9 
A.E.24 ITSASADARRAREN HOBEKUNTZA HIDRAULIKOA 90 90 180 

661 

LAU URTEKOAK 

MILIOI EUROAK GUZTIRA 
3 
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Balorazio horiek gutxi gorabeherakoak dira eta 3.870 milioi euro inguruko inbertsio 
globala adierazten dute, Planeko helburu estrategikoei buruz (azpiegitura-obra 
batzuk kontuan hartu barik); urteroko batez besteko inbertsioa, horrenbestez, 232 
milioi eurokoa da, eta zenbateko hori, beste alde batetik, zentzuzkoa da Eremu 
Funtzionalerako. 

Aurreko guztia kontuan hartuta, aditzera eman behar da proposamena bideraga-
rria dela proposaturiko inguruaren barruan; hala eta guztiz ere, horretarako, beha-
rrezkoa da ekintzen gauzapena Administrazioaren inbertsio-jarraibideetara egoki-
tzea, proposaturiko jarduketa-programan jasotako guztia aintzat hartuta; gainera, 
Administrazioak beharrezko eremua prestatu beharko du, egin beharreko inbertsi-
oak koordinatzeko eta ekimen nahiz inbertsio pribatuaren partaidetza sustatzeko, 
Planaren helburuak garatu ahal izateko. 

Programatutako jardueren finantzaketa tartean sartutako administrazio ezberdinen 
artean adostutako eran egingo da, euren planak eta programak kontuan hartuta. 

 

 

Bilbo, 2005eko uztaila 

 




