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1. SARRERA 

1.1. HELBURUA ETA AGINDUA 

Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partziala (BM LPP) 2006ko irailaren 26an onartu zuten 
behin betiko, Eusko Jaurlaritzaren 179/2006 Dekretuaren bitartez. 

Agiri honen xedea da Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren 
Berrikuspeneko Aurrerapen-fasea lantzea. 

Agindua LPPren Berrikuspenaren Aurrerapena idazte aldera Bizkaiko Foru Aldundiak eta 
Estudio K sozietate kooperatiboak adostutako zerbitzu-kontratuaren arabera gauzatu da. 

Idazle-taldea Estudio K-ko eta beste enpresa laguntzaile batzuetako langileek osatu dute eta 
taldearen zuzendari koordinatzailea Aitor Sarria Bilbao arkitektoa izan da. 

2. AURREKARIAK 

Aurrerapen hau barne hartzen duen berrikuspen-prozesua hasi eta Diagnostikoa egin aurretik, 
2013ko irailean, indarrean zegoen BM LPPren Egiaztapen Memoria egin zen, aurreikuspenak 
zenbateraino betetzen diren jakiteko segimendua egiteari buruzko LPPko 5. artikuluari jarraikiz. 
Memoria horretan erabakiak zenbateraino betetzen diren azaltzen da eta agiriak zer 
kontraesan, desdoitze eta deseguneratze dituen zehazten da, aztertutako lurralde-dinamikekin 
alderatu ondoren: udal-plangintza, lurralde-plangintza, azpiegitura-planak eta abar. 

Lan horren helburua da BM LPP aldatzeko edo eguneratzeko erabakia hartzea.  

Egiaztapen Memoria 

Egiaztapen Memoriatik ondorio hauek atera ditugu: 

Kudeaketaren garrantzia: 

- BM LPP tresna bizia eta topaketa eta eztabaida foroa izan beharko litzateke, Bilbo 
Metropolitarreko lurralde-arazoentzat konponbide konpartituak bilatzeko. 

- Ikuspegi partzialen (udalenak eta sektoreenak) eta lurraldearen ikuspegi integralago eta 
integratzaileagoaren arteko orekaren emaitza izan beharko litzateke. Erdibideko puntu 
bat: ez besteen proposamenen bilduma hutsa, ez gauzatu ezin diren proposamen handien 
aurreikuspena.  

- Plangintzarako tresna nagusiak elkarrizketa eta kontsentsua izan beharko lirateke, 
nahitaez bete beharreko tresna arautzaile gisa erabiltze hutsak mugaketa asko dauzkalako 
eta lurraldearen eraldatze-gaitasuna murrizten duelako. 

- Funtsezkoa da BM LPPren kudeaketa proaktiboari heltzea, bai idazkuntza- edo 
berrikuspen-prozesuan, bai onetsi ondoren: aurreikuspenen kontrastea eta egokitzapena, 
lurraldearentzat interes orokorra daukaten zenbait gaitan sakontzea..  

Proposaturiko jarduketa-ildo batzuk: 

- BM LPP aldatzeko prozesu bat hastea, eguneratutako eta egungo inguruabarrei 
egokitutako dokumentu bat lortze aldera, txosten honetan islatutako alderdi guztien 
egokitzapena barne. 

- Bete beharreko prozedura Eusko Jaurlaritzaren irailaren 9ko 206/2003 Dekretuko 
prozedura litzateke. Dekretu horretan lurralde-plangintzako tresnetan funtsezkoak ez diren 
aldaketak onesteko prozedura arautu zen. 

- Lurraldean eragina daukaten eragileekin konpartitutako lan-prozesu bat abiatzea, 
premiak eta kezkak konpartitzeko eta BM LPP lankidetzaren emaitza izateko, eta ez 
lurralde-antolaketako gaietan eskumena daukan organoaren gogoeta partikularra. 

- Eusko Jaurlaritzarekin batera lan-prozesu bat egitea, etxebizitzen kuantifikazioa 
berrikusi ahal izateko mekanismo bat adosteko, LPPen eginkizuna galdu gabe. Kontuan 
izan behar da horrek LPPen figura krisian jar dezakeela, lurraldearen erreferentzia gisa. 

- Udalekin lan prozesu bat egitea, udal-plangintza BM LPPri egokitzeko prozesua 
azkartzeko balizko neurriak baloratzeko. Udal-plangintza BM LPPren aurreikuspenak 
praktikan jartzeko transmisio-tresna nagusia da. 

Eguneratzeko premia 

- Gaur egungo lege-esparruan gai asko zaharkituta geratu dira. Gai garrantzitsuenak dira 
hirigintzako legeria (LHL 2/2006) eta ingurumenari buruzko legeria (LPPn ez zuten 
ingurumen-ebaluazio estrategikoa egin), estatukoa zein autonomia-erkidegokoa. Horrez 
gain, martxan dagoen Lurralde Antolamenduko Gidalerroen (LAG) Berrikuspenak ere 
garrantzia du. 

- Dokumentazio sektorial ugari onartu eta landu dute. LALen arabera, Plan Sektorialak behar 
bezala txertatu behar dira Lurralde Antolamenduko Gidalerroetan eta Lurralde Plan 
Partzialetan zehaztutako lurralde-esparruan; ordea, lurralde-tresnak desdoitu egin dira. 

- Udal-plangintza eta LPP ez datoz bat. Horrez gain, plangintzak bateratzeari buruzko 
artikulu batzuk baliogabetu egin dira eta, ondorioz, badirudi udal-eskalaren egokitzapena 
desberdin landu beharra dagoela. 

- Lan estrategikoak eta egituratze-ekintzak aukera-irizpideen edo premia sektorialen arabera 
egin dira, ez Planean proposatutako ereduaren arabera. Alde horretatik, batzuetan ez dira 
jarduketak programatu, betetzen diren ala ez baloratzeko. 

- Hazkuntza-aldiaren ondorego krisi eta atzeraldiak eragindako aldaketa ekonomikoek ekarri 
dute lurzoru-kontsumoa murriztearen alde egiten duen eredu bat ezartzea, bizitegi-premiak 
eta jarduera ekonomikoak behetik kuantifikatzea eta ingurumena eta eraginkortasun 
energetikoa antolamendu estrategikoaren lehen faseetan integratzea. 

Ondorio orokorrei dagokienez, Bilbo Metropolitarreko LLPren planteamendua, funtsean, 
baliozkoa da. Ordea, araudia eta lurralde-tresnak garatu egin direnez, eguneratu gabe geratu 
da.  

Hori dela eta, LPP eguneratu beharra dago, honako hauen arabera egokitzeko: 
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- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legea. 

- Ingurumenaren Ebaluazio Estrategikoa (idatzi zenean ez zen aplikatu behar). 

- Ordudanik onartutako Lurralde Plan Sektorialak (LPS). 

- LAGen bizitegi-kuantifikazioaren aldaketa (oraingo balioak aurrekoak baino txikiagoak 
dira). 

- Plangintzen bateragarritzea arautzen duen araudia, EAEANen epai baten ondorioz balio 
gabe geratu baita. 
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3. AURRERAPENAREN EGITURA OROKORRA 

Agiri hau hobeto uler dadin, zer egitura orokor duen azaldu eta kapitulu bakoitzaren sarrera txiki 
bat egingo dugu. 

Diagnostikoaren agiriko diagnostiko integrala eta herritarren partaidetza 

Indarrean dagoen LPP errealitate sozial eta ekonomikoarekin eta lege- eta ingurumen-
errealitatearekin alderatu eta egiaztatutako lurralde-eredu baten arabera berrikusi dugu. 
Berrikuspenaren lehen fasea informazio- eta diagnostiko-fasea da, eta Aurrerapen hau baino 
lehenago gauzatu da. Berrikuspenean eremu funtzionaleko informazioa ikuspegi zabalarekin 
aztertu dugu, lurralde-ereduan eragina duten gaiak zehatz-mehatz ezagutzeko eta lurralde-
ereduaren agertokiak definitzeko.  

Diagnostikoa oinarritzat hartuta, lau saio antolatu ziren, hala interesa zuten herritarrentzat 
(herritarren foroa) nola teknikarientzat (alderaketa-saioak), eta haien ekarpenak Aurrerapen 
honetan proposaturiko lurralde-eredua zehazteko aintzat hartu dira. 

Informazio- eta diagnostiko-agiriaren laburpen bat eta gauzatutako partaidetza-prozesuaren 
laburpen bat jaso ditugu. 

Agertokien definizioa 

Informazio- eta diagnostiko-faseko edukiekin agertoki batzuk zehaztu ditugu, etorkizuneko 
lurralde-ereduaren hipotesiak planteatzeko eta eremu funtzionalaren giltza diren faktoreak eta 
bilakaera aztertzeko. 

Bi kasuistika planteatu ditugu: batetik, hasierako agertokia, zeina gaur egungo joerei eustearen 
emaitza izango litzatekeen; eta bestetik, nahi dugun agertokia, alegia helburu dugun egoera 
ideala, gizarte, ekonomia eta ingurumeneko gaiak modu aktiboan ebaztearen emaitza. 

Lurralde-ereduaren definizioa 

Eredua, bizi-kalitatea eta biztanleen partaidetza definitzeko bi gai erabakigarri hartu ditugu 
kontuan. 

Lurralde-plangintzan bizi-kalitatea hobetzeko ezinbestekoa da ingurumena babesten duen eta 
ingurune fisikoaren funtzio ekologikoaren eta hiri-habitataren garapenaren arteko tirabirak 
txikiagotzen dituen lurralde-oreka lortzea. Gainera, funtsezkoa da gai hauez arduratzea: 
bizitegi-premia, jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren garapena, garraiobide publikoen 
irisgarritasuna, osasun-arreta, kultura, hezkuntza, aisia… Hori, pertsonen arteko harremana, 
gizarteratzea eta norberaren helburuak lortzea errazteko. 

Horretarako, ezinbestekoa da lurralde-eskala guztietan esku hartzen duten agenteak 
koordinatzea eta lurraldea antolatzeko oinarritzat herritarren partaidetza eraginkorra eta epe 
luzerako ikuspegi integrala hartzea, premiei aurre hartzeko eta lurraldeko harremanak proiektu 
orokor eta hitzartu baten bidez antolatzeko. 

4. HELBURUAK, GAIKAKO IRIZPIDEAK ETA EREDUAREN HIPOTESIA 

Ingurumena, ekonomia, gizartea, kultura eta osasuna aintzat hartzen dituen lurralde-eredu 
baten hipotesia bideratze aldera, helburu estrategiko batzuk proposatu ditugu, eta helburu 
estrategiko horietatik atera ditugu helburuak, irizpideak, jarraibideak eta jarduketa-ildoak. 

Helburuak: diagnostikoaren ondorioetatik eta hasierako agertokiaren eta mamitu nahi dugun 
agertokiaren arteko alderaketatik atera ditugu. Ereduarekin zer lortu nahi dugun adierazten 
dute. 

Irizpideak: adierazten dute proposamenak egiteko zer baldintza eta gai hartzen diren kontuan. 

Jarraibideak: LPPn agenteentzako, batez ere administrazio sektorial eta udalentzako, 
proposatutako jarduketa eta arauak. 

Jarduketa-ildoak: LPPn proposatutako arauketa xehatua.  

Ereduaren hipotesia zehazteko arazoak eta konponbideak, eragozpenak eta abantailak, 
alderatu ditugu. Horregatik, helburu, irizpide, jarraibide eta jarduketa-ildoak eztabaidatu egin 
behar dira, lehentasunak ezartzeko eta agenteekin adosteko. 
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5. DIAGNOSTIKOAREN AGIRIKO DIAGNOSTIKO INTEGRALA ETA 
HERRITARREN PARTAIDETZA 

Diagnostiko-fasean eremu funtzionalaren bereizgarri diren gai garrantzitsuenak aztertu 
genituen, eremuko baliabideen eta baliabide horien kondizioen gaineko ikuspegi zabalarekin.  
Informazio hori diagnostikoaren laburpenean dago laburtuta. 

5.1. DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA  

Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partzialaren ereduak, funtsean, baliozkoa izaten 
jarraitzen du, baina eguneratu egin behar da legeriaren eta antolamenduko beste baliabide 
batzuen garapenaren ondoriozko esparru berrira egokitzeko. 

Hori gutxi balitz, gaur egungo egoera sozioekonomikoa oso bestelakoa da: lehen ekonomia 
hazten ari zen, gero atzera egin zuen eta orain suspertzen ari da. Ondorioz, nahitaezkoa da 
ikuspegi berri bat aplikatzea. 

Horrez gain, LPPren berrikuspenak honako hauek jaso behar ditu: ingurumen, gizarte eta 
ekonomiaren arloko iraunkortasunaren sustapena, klima-aldaketaren eragina, paisaiaren 
egungo kontzeptua lurralde-antolamenduan sartzea eta herritarrek eta eragile publiko eta 
pribatuek parte hartzea. 

Eremu funtzionala eremu metropolitar oso finkatua da. Dagoeneko eginda dago haren 
funtzionamenduak eskatzen dituen azpiegituren zatirik handiena, lurraren artifizializazio-indizea 
EAEko batezbestekoa baino handiagoa da (% 25, hain zuzen ere, eta EAEkoa % 91 da). 
Indarreko LPPk planteatzen zituen eragiketa estrategikoen zati handi bat birsorkuntza edo 
berrikuntzako eragiketak ziren.  

Planaren indarraldian gai batzuek garrantzi handia hartu dute: 

- Lurra baliabide mugatua da, bereziki nekazaritza-balioa zuen lurra (nekazaritza-azalera 
baliagarriak eta ustiategi-kopuruak % 35 egin du behera). 

- Dagoeneko artifizial bihurturiko lurrak birsortu eta berritzeko eragiketek, sarritan 
kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak bildu dituztenek, garrantzi handiagoa dute, eta 
horien garapenak zailtasuna dakar berekin, kostuagatik nahiz lurraren kalitatearen 
kudeaketagatik.  

- Plangintzak dentsitate txikiak aurreikusten dituen eremuen trinkotze berria, nahiz eta 
horrek lurren zati bat deskalifikatzea dakarren. 

- LAGen aldaketaren ondoriozko bizitegien kuantifikazioak gehieneko balioak ematen ditu, 
aurrekoak baino txikiagoak, eta etxebizitza hutsa eta bigarren mailakoa biltzen ditu. Hala, 
lur berriaren eskaintzaren beharra murriztu eta eraikitako ondarea hobetzen da. 

- Herritarrek ingurune naturalarekin dituzten harremanak, aisialdia eta paisaia eta natura 
gozatzea. 

- Mugikortasuna berriz planteatu behar da ibilgailu pribatuarekiko mendetasun handiegia 
duen eredua gaintzeko, eta bestelako garraiobideak sustatu behar dira, oinezkoena, 
bizikletena edo garraio publikoa, ez baitira hainbeste garatu.  

- LPPn planteaturiko intermodalitateak indarraldi handiagoa hartzen du, eskualde-mailan 
abiadura handiko trenean oinarrituta, nahiz metropoli-mailan, tren modu desberdinak 
oinarri hartuta. Izan ere, geltokiak zentralitate-eremu berri bihurtu dira, automobil eta 
bizikletekiko trukatze-nodoak. 

- Energia baliabide mugatua denez gero, garrantzi handia hartzen dute energiaren 
eraginkortasunak eta kontsumoen murrizketak eta birbanaketak. 

Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionala erreferentea da hiri-, gizarte- eta kultura-mailan, ez 
Bizkaian bakarrik, baizik eta lurralde ingurune zabalenean ere bai. Bertan bizi eta lan egiten 
dute 900.000 biztanlek gutxi gorabehera. 

Europako beste herrialdeetan bezala, zahartu egin da biztanleria, eta saldo begetatibo 
negatiboaren zati bat etorkinekin konpentsatu da. Nahiz eta prozesu horiek garrantzitsuagoak 
izan diren “finkatuago” dauden udalerrietan (bizitegi-eskaintza handiagoa duten udalerrietan 
herritar gazte gehiago izanik), eremu funtzional osoak agertoki berrira egokitu behar du, 
bereziki ekipamenduei, etxebizitzari eta mugikortasunari dagokienez. Biztanleriaren 
beherakadak eta zahartzeak (ez bakarrik Metropolialdean) berekin ekar dezakete langabezia-
maila eta etxebizitzaren, azpiegituren eta zerbitzuen eskaria jaistea, eta aldi berean, osasun- 
eta gizarte-gastua handitu eta ekoizpenerako lan-eskua murriztea. 

Oro har, biztanleriaren barne-mugimendua gertatu da eremu funtzionalean, itsasadarraren 
inguruko udalerrietatik kanpoaldera. Biztanle-kopurua aintzat hartuta, enplegu-eskaintza 
handiena Txorierrin dago; eta Bilbon administrazioa eta zerbitzuak dira nagusi, hirugarren 
sektoreko jarduera ekonomikoak gora egiten ari baitira. Horrek guztiak eragina du lurraldearen 
antolamenduan, zeren eta garraio publikoaren zerbitzu egokia ez duten zonaldeak baitaude, 
eta horrek ibilgailuaren bidezko mugikortasuna handitu egiten du. 

Enplegu/biztanleria zatiduraren banaketan dauden alde handiek (zenbait kasutan, eskaintza 
udalerriko langileen kopura baino zortzi aldiz handiagoa da) handitu egiten du lanagatik mugitu 
behar duten pertsonen kopurua. Hala eta guztiz ere, Bilbo metropoliko aldearen motorizazio 
globalaren indizea ez da hain handia; txikiagoa garraio publikoaren eskaintza ona dagoen 
udalerrietan eta handiagoa hiri-inguruko aldeetan. 

Lan-eskaintzaren eta biztanleriaren arteko desoreka gutxitzeko helburuak bideratu behar du 
LPPren berrikuspenak, eta jarduera erraztu behar da ahalmen handiko garraio publikoko 
geltokien inguruan kokaturiko lurretan, eta ez biztanle-dentsitate txikiko hiriko kanpoaldeetan. 

Familia-errentaren igoera ageri da metropolialdean, ekoizten duten biztanleen igoeraren eta 
emakumea lan-munduan sartu izanaren ondorioz, baina krisiak langabezia igoarazi du. 
Langabezia ez da modu bateratuan banatzen, eta eragin handiagoa du hasieran errenta-maila 
txikiagoa duten udalerrietan. 
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Ondare naturala aberastu egin beharko litzateke interes naturalistikoa duten eremuei babesa 
emanez, horrelako interesik ez dutenei hain zuzen, eta igarobide ekologikoen eskualdeko 
sarearekiko, berdeguneen tokiko sarearekiko eta ibaiek eta horien uholde-laminek osaturiko 
ubide-igarobideekiko lotura indartu behar da. 

Arrisku naturalei aurre egiteko moduari erreparatu behar dio lurralde-ereduak, ingurumena 
hobetzeko jarduketak sustatuz. Horien artean, mendi babesleen katalogoa egitea planteatzen 
da, basoen egoera hobetu lezakeena, basoen kudeaketa egokiaren, selektiboagoaren eta ez 
hain intentsiboaren bidez.  

LPPren proposamenen baterako ingurumeneko ebaluazioa bideratu behar da, zeren eta 
banaka aintzat harturikoak baino askoz inpaktu metakor handiagoak ekar baititzakete, eta 
gainera, ingurumen naturalaren bilakaera jarraitzea ahalbidetzen duten adierazleak ezartzen 
ditu. 

Ingurune fisikoari eta landa-inguruneari dagokienez, hiriak artifizial bihurtu ez diren lur horien 
gainean duen presioaren ondoriozko arazoak daudela egiaztatu da. 

Nekazaritza-jarduerak nabarmen egin du atzera azken hamarkadan; izan ere, nekazaritza-
azalera baliagarriaren eta zentsaturiko ustiapenen heren bat baino gehiago galdu da. 
Landaturiko basoen portzentajea askoz handiagoa da baso naturalaren aldean; onura publikoko 
mendietan ere bai. Nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera lagungarria da elikadura-
subiranotasunerako, eta ez litzateke deslokalizatu behar. Landa-enplegua sortzeaz gain, 
lagungarria da ingurumena, biodibertsitatea eta paisaia zaintzeko. Landa-eremuetako 
biztanleen portzentajea txikia da azaleraren aldean.  

Landa-jarduera eta horrekin loturiko paisaia bideratzeko, nekazaritzako produktuak 
merkaturatzearekin lorturiko bestelako diru-sarrerak eta landa-turismoa sustatu beharko 
lirateke.  

Beste biderapen batzuen artean, hauexek proposatzen dira: udal-plangintzarako jarraibideak 
eskaintzea garapen berrien nekazaritzako sektoreetan dauden eraginak ebaluatzeko, basoko 
baliabideak antolatzeko plan bat idaztea eta burutu ez diren eta lurzoru urbanizagarri gisa 
kalifikatu diren nekazaritza-balio handiko lurrak birmoldatu. Bestalde, egokitzat jotzen da landa-
guneak mugatzeko eta antolatzeko eta baserriak banatzeko irizpidea ezartzea.  

Paisaia lurraldearen gaineko erabakietan kontuan hartu beharreko balio gisa txertatzen da. 
Hurbilketa hau osatzeko, eremu funtzionaleko Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 
zehaztuko dira, dagokienean. 

Hiri-habitatean kalifikaturiko lurrak ukitzen dituzten baldintzatzaileen ondoriozko zailtasunak 
ikusten dira (bizitegikoak nahiz jarduera ekonomikoetakoak), baita LPPk proposaturiko 
birsorkuntzak, berrikuntzak, dentsifikazio berriak eta garapen berriak ukitzen dituztenak ere. 

Hona hemen antzemandako ukipenak: edozein erabileratako lurretako uholde-arriskua, 
lurraren kutsadura jarduera ekonomikoen proposamenetan eta nekazaritza-balio handiaren 
kalifikazioa bizitegi-erabilerarako proposamenetan. 

Itxuraz nahikoa den kalifikaturiko lur eskuragarriaren eskaintza gutxitu egingo litzateke ukipen 
horiek antzemandako lurretan jardun ezean. Alabaina, horrek ez luke berekin ekarri behar 
proposaturiko jarduketak baztertzea, batez ere estrategikotzat jotakoak, zeren eta, egiaztatu 
denez, eragileen partaidetzari eta jarduketa koordinatuari esker lur horiek kudeatu eta garatu 
daitezke. 

Komenigarri irizten zaio kutsaturiko lurretako birsorkuntzako proposamenak erabilera 
bateragarriagoetara bideratzeari, baita esku-hartze txikiagoa dakarten jarduketak ere, eta 
aurretiazko urrats gisa, administrazioak lurrak ikertzeko konpromisoa. 

Industria arlo horretako jardueraren eragile nagusia da orain ere, eta kokagune berri 
handiagoetarako eskaria izan da. Zailtasun bat dago, ordea: garapen horiek irisgarritasun ona 
(motorrik gabeko garraio publikoa) eta ingurumenean eragin txikia duten nahikoa kokagune 
zabaletan hartzea. 

Lurraren eskariaren aldetik, eta joera ekonomikoak ikusita (krisia gainditzea kosta izatea, 
hirugarren sektorean lanpostuko azalera ratiorik txikiena duten ekonomiaren pixkanakako 
tertziarizazioa, dentsifikazio berria eta lurrak hiri-lurretan nahastea, Bizkaiko biztanleriak 
beheranzko joerak bere horretan jarraitzea...) hurrengo urteetan ez da aurreikusten berriz 
gertatzea aurreko hamarkadetatik 2008ra arteko jarduera ekonomikoetarako lurra hartzeko 
erritmoa. Hala eta guztiz ere, hazkundeari eusten bazaio, datozen 16 urteetarako lurzoru 
kalifikatu nahikoa dagoela dirudi. Hala ere, komenigarria izango litzateke benetan eskuragarri 
dauden lurren inbentario zehatza egitea lurrok hobetzeko. 

Aukera estrategikorako eskarirako azalera handiko poligonoak garatzeko posibilitateak, ordea, 
txikiak dira, mugatua delako lurraren harrera-ahalmena.  

Tartean diren administrazioen jarduketak bateratu beharra dago, lehentasunezko beharra izan 
behar duenaren eremuan, hain zuzen ere hutsik dauden lurrak hobetzeko eta industria-lur 
zaharkituak birsortzeko, baita horretarako nahikoa finantzabide eta kudeaketa-baliabide 
eskuratu ere. 

Lurralde eredu trinkoa proposatzen da, non erabileren nahasketa lehenetsiko baita lurren 
zatiketarekiko, bai jarduera bateragarriak dituen bizitegi-erabilerakoetan, bai jarduera 
ekonomikoetan. Horietan ikusi denez, ordea, erabilera tertziarioak, industrialarekin bateragarria 
izanik ere, nahiago ditu kokapen zentralagoak. 

LAGen Aldaketari buruzko Dekretuaren arabera zenbatu beharko litzateke bizitegi-lurraren 
eskaintza, eta lurralde ereduaren osagaia doitu beharko litzateke udalerri bakoitzari lurralde-
eredua errazteko esleituriko eginkizunaren arabera. 

Nolanahi ere, badirudi beharrezkoa dela proposamenak etxebizitza hutsa merkatuan 
jartzera, birmoldatzera eta dentsifikazio berrira bideratzea. Gainera, dentsitate txiko 
eremuen balizko desklasifikazioa aztertu beharko litzateke.  



 

 

 

 

10 

 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 
Bizkaiko Foru Aldundia Aurrerapena · 2017.12 

Bestalde, komenigarria izango litzateke Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legean aipatzen den 
eraikigarritasuna eta kuantifikazioa/dentsitatea erlazionatzea, eraikitako azaleraren eta 
etxebizitzaren arteko baliokidetza ezarrita. 

Eremu funtzional honetako udalerrien plangintza orokorrak bateragarri egin beharko lirateke, 
hirigintzako estrategiak eraginkortasunez uztartu ahal izateko. Gainera, indarreko LPPn aintzat 
hartutako bateragarritasun-azterketen eremuak eta aztertu daitezkeen bestelako 
bateragarritasun-eremuak berriz aintzat hartu beharko lirateke.  

Bilboko itsasadarraren inguruko antolamendu-eremuan daude bilduta eremu funtzionaleko 
biztanle gehienak, aukera-eremu ugari ditu eta Bilbo metropolitarreko gune publiko berria izan 
daiteke. Horregatik, indarreko LAGekin bat datorren antolamendu globala eta orekatua ezarri 
beharra dago, eta horien arabera, LPPn bere udal-plangintzak bateragarri egin beharko lirateke. 

Ondare arkitektonikoaren eta arkeologikoaren multzoan, hauexek nabarmentzen dira: 
Bilboko katedrala, Donejakue Bidea eta Bizkaiko Zubia, zeinak UNESCOren munduko 
ondarearen zerrendan daude. 

Beharrezkotzat jotzen da ondare materiala nahiz immateriala lantzea dokumentuan, eta 
ingurumen aldagaia txertatu, hain zuzen ondare naturalak gizarte-, ekonomia-, ingurumen- eta 
kultura-onurak balioetsiz. 

Ohartarazi egiten da baserrien egoera gero eta okerragoa dela, bertan behera utzita daudelako, 
zenbait ondare-elementu ikusten ez direlako eta inguruaren plangintzatik kanporako ondare-
elementuak banaka babesteko eta tratatzeko arriskua dagoelako. 

Metropolialdearen kanpoaldearekiko konektibitateari eta mugikortasunari dagokienez, 
hobetu egin litezke, abiadura handiko trena oinarri hartuta, baita aireportuko terminaleko tren-
moduaren eta Bilboko erdialdearen arteko lotura ere, bidaiarientzat; eta portu autonomoarekiko 
trenbideko loturaren bidez hiriguneekiko interferentziarik gabe, salgaien garraiorako. 

Gutxiago erabili behar da automobil pribatua, eta garraio kolektibo garbiak bultzatu, 
ordutegien aldetik fidagarritasuna eskainita, bereziki plataforma esklusiboan dabiltzanak 
(tranbia, autobusen erreia). Bestalde, bizikletaren bidezko mugikortasuna indartu beharko 
litzateke, egungo bideak egituratuz eta aintzat hartuz, garraio kolektiboarekiko truke modalak 
bideratuta. 

Beharrezkotzat jotzen da udalaz gaindiko ardatz berria eratzea (indarreko LPPn aurreikusitako 
Itsasadarreko Ardatza), mugikortasun-modu desberdinak uztartzeko eta itsasadarraren 
inguruko eremuak eratzeko.    

Oinarrizko azpiegiturei dagokienez, lehentasunezkotzat jotzen da ur-hornidurako (Ordunteko 
lotura) eta saneamenduko (HUA itsasadarrean) sareen geroko ereduak finkatzea.  

Udalaz gaindiko intereseko ekipamenduei dagokienez, hauexek dira garrantzitsuenak: alde 
batetik, zuzkidura- eta aisialdi-erabilerako espazio libre handiak eta ibilbide bigunen sarea; eta 
bestetik, udalaz gaindiko mugikortasuna sortzen duten zuzkidura-ekipamendu orokorrak. 

Nabarmentzekoa da Bilboko ekipamendu-zuzkidura, ez bakarrik eremu funtzionaleko burua den 
aldetik, baizik eta EAE osoan eta alboko erkidegoetan duen eraginagatik ere bai. Interes 
handikotzat jotzen da azpiegitura berdearen jolaserako ahalmena bultzatzea. 

Azken finean, Bilbo Metropolitarreko eremua oso finkatuta eta antropizatuta dago eta heldua 
da, non ez baita gabezia handirik jarduteko proposamen handiei dagokienez. Proposamen 
horiek indarreko LPPn zehaztu dira neurri handi batean. 

Sektoreko aukera-irizpideei jarraituta egin dira proposaturiko lurralde-ereduaren arabera baino 
gehiago. Hala gertatu da, seguru asko, agenteen partaidetza desberdina izan delako eredua 
lortzeko bidean, baita gizartearen laguntza eskasagatik edo zenbait proposamen biderapenak 
zirelako ere lotesleak izan beharrean, eta batez ere Jarduketa Programakoa. 

Balorazio horren arabera, proposaturiko jarduketak lehenestea eta koordinatzea izango da 
LPPn abiarazitako eginkizun nagusietako bat, baita agente arduradunak eta jarduketak 
burutzeko beharrezko baliabideak zehaztea ere. 

Alde horrek are garrantzi handiagoa du ziurgabetasun garai hauetan, non kontsultaturiko 
administrazio askok zalantzak agertu baitituzte euren eskumeneko jarduketak lehenesterakoan. 

5.2. DIAGNOSTIKOAREN AGIRIKO HERRITARREN PARTAIDETZA 

Bilbo Metropolitarreko LLPren Diagnostikoari buruzko ekarpenak biltzeko lau saio antolatu 
genituen, hala interesa zuten herritarrentzat (herritarren foroa) nola teknikarientzat (alderaketa-
saioak). Eremu funtzionaleko udalerri hauetan egin genituen saioak: Basauri (Behe Nerbioi), 
Portugalete (Ezkerraldea), Getxo (Eskuinaldea) eta Sondika (Txorierri).  

Saioen helburua zen, batetik, diagnostikoaren emaitzak aurkeztea; eta bestetik, emaitza horiek 
egiaztatzea.  

Emaitzak egindako dinamiketako gaien arabera bildu ditugu, lau multzotan:  

- Ingurune fisikoa, landa-habitata, azpiegitura berdea eta paisaia. 

- Hiri-habitata: etxebizitza eta plangintzen bateratzea. 

- Jarduera ekonomikoak eta ekipamenduak. 

- Mugikortasuna eta logistika, baliabideen kudeaketa iraunkorra. 

Ekarpen horiek dagozkion mailan sartu ditugu, Aurrerapen honetan proposaturiko lurralde-
eredua zehazteko. 

Tailerretan parte hartu zutenek diagnostikoan zehaztutako orientazioak antolatu zituzten gai 
bakoitzean eta, batzuetan, proposamen berriak egin zituzten. Orain saioetan zer ekarpen egin 
zituzten azalduko dugu, gaika. 
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5.2.A. INGURUNE FISIKOA, LANDA-HABITATA, AZPIEGITURA BERDEA ETA 
PAISAIA 

Herritarren Foroaren iritziz, funtsezkoa da gertuko nekazaritza eta nekazaritza- eta abeltzaintza-
jarduera zaintzea, elikatzeko gaitasuna handitzen duelako. Hiri-garapenari eta natura-
inguruneari garrantzi desberdina ematen zaiela uste dute. Herritarren iritziz, natura-ingurunea 
babesteko neurriei garrantzi handiagoa eman behar zaie eta bizitegi-erabilerarako hartzen diren 
neurrien lotura-maila bera izan behar dute.  

Kezka horiekin bat, alderaketa-saioetan garrantzitsutzat jo zuten urbanizagarri gisa kalifikatuta 
dauden eta egikaritu ez diren nekazaritza-balio handiko lurzoruak desklasifikatzea.  

Bi taldeek iritzi zioten natura-ingurunearen ikuspegi protekzionista gainditu eta neurri 
proposamen-egile eta aktiboak sustatu behar direla. Nekazaritzako produktuekin eta 
nekazaritza-turismoarekin beste diru-sarrera batzuk bultzatzea proposatu zuten. Eremu 
mugakideei eta berdegune-sareei loturiko igarobide ekologikoen sare bat sortzeak helburu hori 
lortzen lagunduko luke. Horretarako, eremu funtzionaleko zona jakin batzuetan (Lamiakoko 
araztegian, adibidez) ingurumena lehengoratu eta bertako basoak birsortu beharko dira.  

Halaber, oinarrizkoa da paisaia-mota guztiak (kostaldekoa, nekazaritza eta basozaintzakoa, 
meatzaritzakoa eta, azkenik, hirikoa eta industriakoa) babesteko neurriak martxan jartzea eta 
paisaia eskala handiagoan kudeatzea. Alde horretatik, Bizkaiko Paisaia Plana egin daiteke, 
lurraldearen ikuspegi orokorragoa edukitze aldera.  

Azkenik, alderaketa-saioetan garrantzizkotzat jo zuten ibaien bide nagusietan ijezte-eremuak 
jartzea, aisiarako eta uraldiak kontrolatzeko erabiltzeko, eta erabilera publikoa sustatzea eta 
konektibitatea hobetzea. Azkenik, uste dute gai hori ez dela nahikoa arautu eta uholde-arriskua 
lantzeko tresnetan babes handiagoa behar duela.  

5.2.B. HIRI-HABITATA: ETXEBIZITZA ETA PLANGINTZEN BATERATZEA 

Ingurumenaren babesari eta dauden baliabideak aprobetxatzeari dagokionez, bi taldeek adostu 
zuten etxebizitza berriak dagoeneko azpiegitura egokiak dituzten zonetan jartzea ziurtatu 
beharra dagoela. Iritzi zioten, halaber, garatu gabeko dentsitate gutxiko eremuak berriz 
dentsifikatu edo desklasifikatu beharko liratekeela.  

Orobat, Herritarren Foroak adierazi zuen Bilboko itsasadar ingurua modu orokor eta orekatuan 
antolatu eta udal-plangintzak bateratu beharra daudela, itsasadarraren ertzak onera ekartzeko 
eta berdeguneetan aisia-jarduerak jartzeko. Alderaketa-saioetan ere ondorioztatu zuten 
itsasadarra onera ekartzea komeni dela. Alde horretatik, itsasadarra birnaturalizatzea ere 
proposatu zuten, nahiz eta hori zati batzuetan bakarrik egin daitekeen, oso artifizializatuta 
baitago.  

Udal-teknikariak ere bateratzeko ikuspegiarekin bat zetozen. Talde horrek uste du kudeaketa-
tresna bat behar dela eskualde-oreka sustatzeko eta, besteak beste, esparru batzuetako 
finantziazio bateratua eta zona industrialen, nekazaritza-zonen eta abarren artean diru-sarrerak 

eta gastuak konpentsatzea bultzatzeko. Horren harira, irizten diote mankomunitateak abiapuntu 
egokiak direla baliabideak eta ekimenak konpartitzeko. 

Bilbo Metropolitarreko LPPri dagokionez, taldeak adierazi zuen udalerrien arteko hitzarmenak 
oinarri hartuta idatzi behar dela (behetik gora) eta jarduketa-ildo malguagoak eduki behar 
dituela.  

5.2.C. JARDUERA EKONOMIKOAK ETA EKIPAMENDUAK 

Herritarren Foroaren kezketako bat enplegu-eskaintzaren eta biztanleriaren arteko desoreka da. 
Foroaren ustez, premia gehien duten udalerrietan jarduera ekonomikoa sustatu beharko 
litzateke, parke teknologikoetan eta enplegu bakartuetan oinarritutako garapen-ereduaz 
aparteko aukerak sustatuz. Halaber, irizten diote zerbitzu-sektorea gehiegi erabiltzen dela eta 
eraldaketa-industria bultzatu beharko litzatekeela, hutsik dauden pabiloietan.  

Horri dagokionez, bi taldeek diote industria-lurzoru zaharkitu eta libreak onera ekarri beharra 
daudela eta, horretarako, kudeaketa- eta finantziazio-tresnak jartzea komeni dela. Gure 
lurraldea mugatua denez, industria-jarduerak jartzeko lurzoru berriak ez erabiltzea komeni da, 
libre dagoena onera ekartzen ez den bitartean. Prozesu horretan “kasu bakoitzeko” benetako 
jarduera aztertu eta onera ekartzeko eta deskontaminatzeko prozesuetan izapideak egitea 
erraztu beharko da.  

Bi taldeak gai honetan ere bat etorri ziren: ahalmen handiko garraio publikoko geltokien 
inguruko lurzoruetan jarduera sortu beharra dago, ibilgailu pribatuen neurrigabeko erabilerak 
sortutako arazoak konpontzeko.  

Udal-teknikariek jarduera ekonomikoen analisian azaldu zuten, halaber, LPPren udalaz 
gaindiko plangintzan hiri-perimetroa zehazteak jarduera gehiegi mugatzen duela. Haien iritziz, 
LPPk esku hartzeko irizpideak planteatzea lehenetsi behar du, lurzoruen zonifikazioaren eta 
mugen gaineko espezifikazio zehatzen gainetik. 

Ekipamenduei dagokienez, Herritarren Foroak uste du ez direla merkataritza-ekipamendu 
handiak sustatu behar, askotariko hiri-merkataritza baizik; hori, ekipamendu handi berri horien 
lehiatzeko gaitasuna arintzeko. Horrez gain, irizten diote ekipamendu horiek udalerrietara 
heltzen direnean zer inpaktu sortzen duten kuantifikatzea garrantzitsua dela.  

5.2.D. MUGIKORTASUNA ETA LOGISTIKA, BALIABIDEEN KUDEAKETA 
IRAUNKORRA 

Alderaketa-saioetan adierazi dute ibilgailu pribatua gutxiago erabili beharko litzatekeela eta, 
horretarako, garraio kolektibo garbiak sustatu beharra daudela. Garraio kolektiboak erabiltzea 
sustatzeko proposatu dute, batetik, intermodalitatea lehenestea; bestetik, maiztasuna hobetzea; 
eta azkenik, garraio publikoaren geltoki nagusietatik gertu aparkalekuak jartzea.  

Gainera, bi taldeek iritzi diote garraio publikoko zerbitzuak bikoiztea eragotzi eta txartel bakarra 
sortu behar dela, tarifa berdinzale eta baterakoarekin. Udal-teknikariek irizten diote garraio 
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publikoan ez zaiola errentagarritasun ekonomikoari hainbeste begiratu behar, errentagarritasun 
sozialari baizik, irisgarritasuna hobetzeko. 

Bi taldeek diote, halaber, aireportua eta Bilbo erdialdea trena medio lotzea bultzatu behar dela, 
garraio pribatuak pilaketarik sor ez dezan. Halaber, uste dute garraio publikoarekin beste leku 
batzuk lotzea ere sustatu beharra dagoela: Leioako unibertsitatea, ospitaleak, meatze-eremua, 
industrialdeak eta abar.  

Herritarren Foroaren aburuz, bizikletaz mugitu ahal izatea bultzatu behar da, dauden bideak 
egituratuz eta osatuz eta garraio kolektiboarekin konbinatzea erraztuz. Bizikleta joan-etorriak 
seguru egiteko ibilgailu gisa sustatu behar da, ez aisiarako ibilgailu huts gisa bakarrik, eta 
automobilen ordez bizikleta erabiltzen hasi. Horretarako ezinbestekoa da zirkulazioak berriz 
aztertzea, trazadura nagusia zehaztea, zer zati falta diren jakitea eta trazadura 
homogeneizatzea, benetako zerbitzu bat eskaintzeko. Bi sare/funtzio mota daude: automobila 
ordezteko aukera eta natura-ibilbideen sarea.  

Baliabideen kudeaketari dagokionez, Herritarren Foroak uste du udalerriek Energia 
Iraunkorraren Ekintza Plan (EIEP) bana eduki behar dutela. Plan horretan beren energia-
eredua zehaztu behar dute eta informazioak agerikoa izan behar du, herritarrek interpretatu eta 
baloratu ahal dezaten.  
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6. EREDUAREN AGERTOKIAK 

Agertokiak sortzea, analisi-tresna gisa: 

Atal hau agertokiak sortzeari buruzkoa da. Agertokiak diagnostiko integraletik atera ditugu eta 
erronkak zehazteko eta estrategiak, helburuak eta ekintzak antolatzeko balioko dute. 

Agertokiek etorkizuneko lurralde-eredua epeka aztertzen laguntzen dute: esku-hartze mailaren 
arabera zer gerta daitekeen adierazten dute eta eremuaren garapenean eta bilakaeran giltza 
diren faktoreak zehazten dituzte. 

Bi agertoki sortzea planteatu dugu: hasierako agertokia eta nahi dugun agertokia.  

Hasierako agertokiaren oinarria indarrean dagoen LPP da eta gaur egungo joerei eutsiz gero 
egoera zein izan daitekeen aurreikusten du. Proiekzioei esker emaitza onak zer ekintzak izan 
dituzten jakingo dugu, antzemandako premietarako konponbideak aurkituko ditugu eta arazo 
eta tirabiren eragina arinduko dugu; hori, gaur egungo norabideari eutsiz gero. Agertoki hori 
sortzeko zailtasunetako bat da eremu metropolitarra aukera-irizpideei jarraikiz garatu dela, ez 
LPPko aurreikuspenen arabera.  

Nahi dugun agertokiak adierazten du eremu funtzionala nolakoa izatea nahi dugun, egoera 
ideala zein den. Agertoki horrek gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-baldintzen zer ikuspegi 
dugun agertzen du eta lurraldeko joera kaltegarriak aldatzeko nahitaezkoak diren jarduerak 
proposatzen ditu, agertoki hori gauzatzea lortzeko. Aldaketa eragiteko jarrera aktiboa da. 
Eremu funtzionalak ongi funtziona dezan lurralde-ereduaren proposamenean aintzat hartu 
beharreko gai batzuk zehaztu ditugu. 

Lurraldeko baldintzatzaileak 

Bilbo metropolitarreko topografia malkartsua da, % 20tik gorako maldak dituzten lurzoruen 
portzentajea oso handia da. Gainera, biztanle-dentsitatea handia da: batez beste 1.767 biz/km2 
(EAEn eta Europan ez du parerik; Portugaleteko udalerrian 14.500 biz/km2 da). Lurzoru 
artifizializatuaren portzentajea oso handia da: hiri-lurzorua + lurzoru urbanizagarria + 
azpiegiturak = % 25. Gauzak horrela, bailara-hondoetan, errepide-igarobideen ondoan, ez da 
urbanizatu gabeko lurrik geratzen.  

Irudi hauek ongi baino hobeto adierazten dute hori: 1) egonlekuak erliebe gainean, 2) % 20 
baino malda handiagoak dituzten lursailak (grisez ortoargazki gainean), 3) eta 4) EAEko 
biztanleriaren dentsitatearen adierazleak eremu funtzionalen eta udalerrien arabera (LAGen 
Berrikuspenetik hartuak), 5) lurzoruaren artifizializazio-portzentajea EAEko eremu 
funtzionaletan (Eusko Jaurlaritzako Adierazleen Bisorea). 

 

      

1.   Egonlekuak erliebe gainean.                         2. Lurzorua > % 20ko malda (grisez). 

      

3. Dentsitatea (biz/km2) eremu funtzionalen arabera          4. Dentsitatea (biz/km2) udalerrika 

(Datu horiek LAGen Berrikuspenetik eta EJren Adierazleen Bisoretik hartu ditugu.) 
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5. Bilbo Metropolitarreko lurzoruaren artifizializazio-indizea (hiri-lurzorua + lurzoru 
urbanizagarria + azpiegiturak = % 25) beste EF batzuetakoarekin alderatuta. 

2006tik 2016ra bitartean, hiria garatzeko eta azpiegiturak jartzeko 1.000 hektarea nekazaritza-
lurzoru (1/3 balio estrategiko handikoak) eta 300 hektarea baso-lurzoru (1/3 bertako basoak) 
artifizializatu dira. Landaredi potentzial oso gutxi dago eta eremu funtzionalak ez du 
iragazkortasun ekologikorik. Alde horretatik, natura-baliabideak zaintzeko eta lehen sektorea 
bideratzeko, ezinbestekoa da lurzoru naturalak eta nekazaritza-ekoizpeneko lurrak zaintzea 
(2000tik 2009ra % 32 gutxitu ziren Bizkaian). Laboreek apenas hartzen dute Bilbo 
Metropolitarreko lurzoruaren % 2. Bestalde, ibarretako lurzoru alubialak balio estrategiko 
handikotzat hartuta daude Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSn. 

BM LPPren Berrikuspeneko informazioari eta diagnostikoari buruzko agirian jasotako 
baldintzatzaile horiek guztiak baloratu ondoren, ikusten da LAGetatik eratorritako eta 
Aurrerapenean azaldutako iraunkortasun-irizpide hau motz geratzen dela: “hiria suspertzea 
lehenestea, eremu urbanizatuak dentsifikatzea eta eremu zaharkitu, andeatu edo gutxiegi 
erabiliak birziklatzea, hazkunde berrien alternatiba gisa”. Horri guztiari honako hau gehitu behar 
zaio, gainera: 

- Lurraldearen eta ingurumen-iraunkortasunaren aipaturiko kondizioak direla eta, ez da 
egokia lurzoru natural gehiago kalifikatzea, gutxi dagoelako eta egoera ezegonkorra 
delako; beraz, hiria ezin da gehiago hazi.   

- Dauden lurzoru kalifikatuak optimizatu behar dira. Hortaz, salbuespenak salbuespen, ezin 
da baimendu jarduera ekonomikoetarako kalifikatutako lurzoruen erabilera aldatzea, 
eskasak eta mugatuak direlako. 

Demografia eta biztanleriaren banaketa 
Hemendik 16 urterako agertokia zehaztu dugu, 2033koa, hain zuzen ere; hori, gaur egungo 
joerari eutsita. Biztanle-bolumenaren eta adinaren araberako egituraren iragarpena 
eztabaidagarria da, joera ekonomikoek funtsezko gaietan eragina dutelako, bereziki migrazio-
fluxuetan. Azken 20 urteak horren adierazgarri dira. Alde horretatik, bilakaera ekonomikoan 
eragina duten aldagai gehienak ez daude gertuko administrazioaren mende, gertakari globalen 
mende baizik. 

Ordea, lan hori egiteko biztanleriaren bilakaeraren inguruko irizpide batzuk aplikatu behar dira. 
Oraingoan, EINek 2016an Espainiako probintzia guztietarako egindako proiekzioetatik 
eratorritako joera demografikoak hartu ditugu aintzat. Hala, Bizkaiko iragarpena hartuko dugu 
kontuan eta Bilboko Metropolialdeko udalerri guztietako gaur egungo egoera demografikora 
egokituko dugu. 

Diagnostikoaren agirian azaldu genuen zer joera demografikok baldintzatuko zituzten 
etorkizuneko agertokiak. Grafiko hau nahikoa izango da iragarpen haiek gogoratzeko. 

 

Lan egiteko adinean dagoen biztanle-kopuruak behera egingo du asko, eta biztanle helduenen 
kopuruak, berriz, gora; horrez gain, haur-kopurua ere jaitsi egingo da. 

Esan bezala, Bilboko Metropolialdeko udalerrietako biztanleriaren bilakaera biztanleriaren 
zahartze- eta gutxitze-joera horien arabera iragarri dugu. Biztanleriari buruzko datu horiek gero 
familia-kopurua kalkulatzeko balio dute. Familia-kopurua EINek biztanleen etxeko egoeraren 
gainean autonomia-erkidego bakoitzerako adin-tarteka emandako datuen arabera kalkulatzen 
da. 
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I. eranskinean 2033rako egindako iragarpenak aintzat hartuta metropolialde osorako ondorioak 
atera ditzakegu. Bilboko Metropolialdeko biztanleriaren piramideak alderatuz gero, ikusten da 
biztanleen adinak nabarmen egingo duela gora. 

 

Argi ikusten da 2016. urtean 40 eta 44 urte arteko adin-tartean dauden biztanleak direla 
ugarienak eta 2033an ere hala izango direla, baina 55 eta 59 urte arteko adin-tartean. 

Hori ez da udalerri guztietan berdin gertatuko.  Gaur egun biztanleria gazteagoa den 
udalerrietan biztanle-kopuruak gora egiten jarraituko du pixka bat; aldiz, biztanleria helduagoa 
den udalerrietan joera hori areagotu egingo da eta biztanle-galera garbiak izango dituzte. 

II. eranskinean (hasierako agertokiari eta nahi dugun agertokiari buruzko taula osagarriak) 
2016ko eta 2033ko biztanleria osoa dago alderatua. 

 

Adin-tarteen araberako biztanleriaren bolumen horrek balio du etorkizuneko agertokiko familien 
bolumena eta, beraz, etxebizitzak zehazteko. 

Familia-kopurua zehazteko EINeko iturriak erabili ditugu, aztertutako eremuko familietan 
pertsona nagusi gisa ageri diren biztanleen bolumena adierazten dutenak, adin-tarte 
bakoitzean. Beheko grafikoa EINek emandako estatuko informaziotik atera dugu eta balio du 
adierazteko urteek aurrera egin ahala pertsona nagusiaren adinaren araberako Espainiako 
familien egitura apenas aldatu dela. 

 

Euskal Herri osoan ere proportzioak antzekoak dira: hurrengo taulan familien galdeketa 
iraunkorreko 2016ko datuak bildu ditugu (estatuan baino gutxiago bereizita). 

 

Faktore horiek udalerri bakoitzeko adinaren araberako egituran aplikatuz gero, 2033. urterako 
etxebizitzen bolumena iragar dezakegu. Ikusi I. eranskina. () 

Iragarpenaren arabera, Metropolialdean eta bertako udalerri gehienetan familia-kopuruak 
behera egingo du eta familien tamaina orokorra txikiagoa izango da. 



 

 

 

 

16 

 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 
Bizkaiko Foru Aldundia Aurrerapena · 2017.12 

 

Alde horretatik, familia berriak 25 eta 34 urte arteko pertsona nagusiak dituztenak dira. 

Horrela lortu ditugu hasierako agertokiari eta nahi dugunari buruzko taula osagarrien II. 
eranskineko emaitzak. 

Halaber, udalerriko bakoitzeko bi egoerak ere jaso ditugu, joerari eutsiz gero izango dena eta 
nahi duguna: 

 

Biztanleen banaketa 

Planteatutako agertokietan ez ditugu alderatu biztanle-galera orokorrari buruzko datuak. Joera 
orokorraren arabera, eremu funtzionalean 67.348 biztanle gutxiago egongo dira 2033an, eta 
hori bat dator EINen eta EUSTATen datuekin. Udalerriei egokitutako hazkunde eta galerak, 
ordea, nekez gertatzekoak dira. Beraz, udalerrien bilakaeraren 2033rako proiekzioa teorikoa 
baino ez da, zalantza handikoa. Bilakaera horren arabera, Derio, Etxebarri, Lezama eta Loiun, 
adibidez, biztanleriak gora egingo luke eta gainerakoetan, berriz, behera.  

Izan ere, azken urteetako joera, erdialdetik hiri-ingurura joatekoa, aldatu egin da eta nahitaez 
eten egingo da. Gainera, Bilbo Metropolitarreko konurbazioko biztanleen banaketa askotariko 
aldagaiek baldintzatzen dute eta aldagai horiek denborarekin aldatu egin daitezke. Adibidez, 
udalerri batzuk hazi egin dira eta beste batzuk ez, ez premiei erantzuteko, baizik eta merkatuan 
lurzoru eraikigarria eta etxebizitzak jarri dituztelako; hazkunde horretan etxebizitzen prezioak 
ere eragina du.  

Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionalean biztanleria gutxitzea eta zahartzea arazo larria da, 
eta konpondu egin behar da. “Bonba demografiko” horren eragina larriagoa da aztergai dugun 
eremu funtzionalean, baina Bizkaian, EAEn eta estatuko gainerako autonomia-erkidegoetan ere 
eztanda egingo du. Krisiaren amaiera eta gazteen burujabetze gero eta berantiarragoa direla 
eta, panorama are konplikatuagoa da. Izan ere, gazteak gero eta beranduago burujabetzen dira 
langabezia, enplegu-kolokatasuna, hasierako soldata txikiak eta etxebizitza eskuratzeko 
zailtasuna direla eta.  

Horregatik, neurri baterako, koordinatu, bizkor eta indartsuak jarri behar dira martxan, neurri 
eraginkorrak hartu dituzten inguruko herrialdeak eredutzat hartuta. Hau da, jaiotza-tasa  
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handitzeko politikak (zerga-laguntza handi eta iraunkorrak eta lan-bizitza eta familia bateragarri 
egiteko neurri aktiboak, ibilbide profesionalak ez etete aldera) eta kanpoko biztanleak 
erakartzeko politikak jarri behar dira martxan.  

Ondorio gisa esan dezakegu Bilboko Metropolialdean biztanle-kopuruak izugarri egingo duela 
behera datozen 16 urteetan; zehazki, 67.000 biztanle baino gehiago galduko ditu, gaur egungo 
biztanleriaren % 7. 

Familien tamaina ere txikitu egingo den arren, familiako 2,27 lagun egongo dira (orain 2,39 
daude), biztanleriaren zahartzea dela eta. Familia-kopuruak ere behera egingo du, 11.000 
familia inguru gutxiago egongo dira (beherakada % 3 baino txikixeagoa izango da).  

Mugikortasun iraunkorraren irizpideei jarraikiz gaur egungo joera hausten duen agertoki bat 
sortu nahi izanez gero, jarritako epean sortzen diren familia gazteenak jatorrian automobila 
gutxien erabiltzen duten udalerrietan kokatu beharko lirateke. 

Bilbo Metropolitarreko biztanleriaren eta familien bolumenaren emaitza orokorra bat etorriko 
litzateke gaur egungo joerarekin. Familien eta biztanleriaren udalerrikako banaketa, ordea, 
aldatu egingo litzateke. 

Biztanleriaren beheranzko joera etengo ez litzatekeen arren, arindu egingo litzateke dentsitate 
handiagoko hirigintza eta mugikortasun iraunkorragoa dituzten udalerrietan. 

Plangintza. Bilakaera 

2004ko plangintzaren bilakaera LPPn egin zen proposamenarekin alderatuz gero, ikus daiteke 
lurzoru kalifikatuaren azaleraren igoerak zenbateraino bete dituen LPPren orientazioak eta, 
azalerak behera egin duenetan, lurzoru hori urbanizaezintzat hartu den berriz edo kalifikazioa 
aldatu baino ez duten egin, hau da, hiri-lurzoru edo lurzoru urbanizagarri izendatu duten, 
erabilera “artifizializatua” izan dezan. 

Bizitegi-lurzorua 

Hartutako bizitegi-lurzoruaren laurdena indarrean dagoen LPPk proposatutako eremuetan 
dago. Erdia baino gehixeago, beste esparru batzuetan gauzatu bada ere, lurzoru artifizializatu 
edo kalifikatuetan dago (kalifikatuetan artifizializatzea aurreikusita dago). Eta geratzen den 
laurdenak, lehen landa-lurzoru gisa kalifikatuta zeuden eremuetan badago ere, hiri-lurzoruak 
edo sektore urbanizagarriak handitu ditu. Kalifikazioa aldatutako lurzoruak I. eranskinean 
adierazi ditugu grafikoki. 

Jarduera ekonomikoak 

Jarduera ekonomikoei dagokienez, kalifikazioaren bilakaera I. eranskinean jaso dugu. 

Jarduera ekonomikoetarako kalifikazio berrien maila bizitegietarakoa baino handiago da, % 40, 
hain zuzen ere. Alde horretatik, % 20 aurrez kalifikatutako lurzoruetan dago eta % 40 
artifizializatzea aurreikusi gabeko lurzoruetan. Larrabetzun eta Abanton, garapen berriak LPPn 
hartzea aurreikusitako esparruen mugakide dira. Arrigorriaga eta Galdakaoko garapen berriak, 
ordea, ez, aukera-irizpideen arabera gauzatu baitira. 
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Bizitegi-lurzoruaren bilakaera  
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Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren bilakaera 
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Agiria egiteko hurrengo fasean indarrean dagoen LPPn gai hauen inguruan egindako 
proposamenak zehatzago aztertuko dira: kuantifikazioa, garapen berriak eta berriz 
dentsifikatzea, besteak beste. Hori, Aurrerapen honetan planteatutako irizpide eta jarraibide 
murriztaileen arabera, bereziki lurzoru naturalak eta landa-lurzoruak zaintzeko eta lurzoru 
kalifikatua optimizatzeko irizpideen arabera. Horrek eragin dezake garapen berrien esparruak 
ez mugatzea eta lurzoru batzuk desklasifikatzea proposatzea.   

Etxebizitza 

Diagnostikoan antzemandako desorekari gehitzen zaio biztanleriaren eta jarduera ekonomikoen 
pizgarri izan nahi duten udalerrien (batez ere itsasadarraren ingurukoen) arteko 
osagarritasunaren ordez lehia hartzea lurralde-dinamikaren oinarritzat. Joera horrek lurralde 
osoaren ahalmenari egiten dio kalte. Paradigma aldatzea komeni da, udalaz gaindiko 
mekanismo eta ekintzen bitartez gaur egungo desorekak deuseztatzeko lurralde-proposamen 
bat eginez, ingurumena, ekonomia, gizartea, kultura, osasuna eta abar aintzat hartzen dituen 
eredu batekin. Izan ere, lurraldearen garapenaren xedeak izan behar du hiria trinkotzea, 
erabilerak nahastea eta mugikortasun iraunkorreko eredu bat ezartzea; hori, hiria suspertzeko, 
birgaitzeko eta berritzeko jardueren bitartez. 

Hiri-habitateko berdeguneen banaketa zentraltasunak baldintzatzen du.  Alde horretatik, komeni 
da espazio publikoa diseinatzea eta lurralde-sarean integratzea. Sare horrek ekipamenduekin, 
beste gizarte-erabilera batzuekin eta ingurune fisikoko berdeguneekin lotuta egon behar du, 
oinez, motorrik gabeko garraiobideekin eta garraio kolektiboarekin heltzeko moduan. 

Bateratzea, erantzunkidetasuna eta gizarte-baliabide eta ekipamenduen eskuragarritasuna 
hobetzeko, zaintza-lanak eta mugikortasun ez-lineala lehenetsi behar dira, eguneroko 
bizimoduko alderdi guztiak bateratzea kontuan hartuta. Horretarako, ezinbestekoa da bizitzako 
aldi guztietako premiak aintzat hartzea, hau da, ekoizpen- eta ugalketa-aldiak bateratzea, bizi-
kalitatea eta osasuna hobetzeko.  

Etxebizitzari dagokionez, eremu funtzionaleko etxebizitza-parkeak zahartzen jarraitzen du 
pixkanaka. Horregatik, higiezin askotan nahitaezkoa da irisgarritasuna, bizigarritasun-
baldintzak, eraginkortasuna eta abar hobetzea. Ordea, hobekuntza horiek egiteko programak 
badauden arren, jabeen eta auzokideen egoera sozioekonomikoa dela eta maiz ez dituzte 
gauzatzen. 

Gainera, ekonomia- eta lan-merkatua segurua ez denez, biztanleek etxebizitza eskuratzeko 
zailtasunak dituzte. Gauzak horrela, maiz udalerri inguruetara joaten dira bizitzera, etxebizitza 
eskuragarria delako, eta/edo merkeagoak izan arren gaur egungo bizigarritasun-baldintzak 
betetzeko hobekuntzak behar dituzten higiezinetara. 

Bizitegien kuantifikazioan aintzat hartu beharreko hirugarren faktorea hutsik dagoen etxebizitza-
kopurua (bizitegien kuantifikazioan kontuan hartzen da) eta kopuru horrek bizitegien 
garapenaren plangintzan eta kuantifikazioan eta alokatzeko etxebizitzen merkatuan duen 
eragina da. 

Alde horretatik, etxebizitzen gizarte-zeregina betetzea eta etxebizitzak eskuratu ahal izatea 
ziurtatu beharko da. Horretarako, ezinbestekoa da lurraldea orekatzea eta mekanismo eta 
kudeaketa- eta koordinazio-hitzarmen egokiak egitea eta martxan jartzea. 

Bizitegien kuantifikazioa 

Kuantifikazioari dagokionez, hasierako agertokiak bi iturri ditu: 

- Batetik, indarrean dagoen eta berrikusten ari garen LPP bera. 

- Eta bestetik, LAGetan bizitegien kualifikazioan egindako aldaketatik eratorritako 
metodologiaren emaitza den kuantifikazioa. 

INDARREAN DAGOEN LPP 

Indarrean dagoen LPPk kontuan hartu du, batetik, bizitegi-hazkundea eremu funtzionaletik 
mugakide diren beste eremu funtzional batzuetara zabaldu behar dela; eta bestetik, barne-
orekari dagokionez, udalerri bakoitzak bere balio maximo eta minimoak eduki behar dituela, 
eremua edo eredua berriz orekatze aldera. 

Barne-oreka nola lortu kalkulatzeko hiru gai hartu zituzten kontuan: 

· Gaur egun indarrean dagoen plangintzan libre dagoen ahalmena. 

· Udalerri finkatuen ahalmena. Osagai bakarra egokitzen zaie eta maiz negatiboa da, 
udalerri horiek ez dutelako eskari endogenoei erantzuteko ahalmena. 

· LPPk lurraldearen harrera-ahalmenaren arabera proposaturiko azalera berriak, “garapen 
berri” izenekoak.  

Ikusten da faktore horrek gehiago erantzuten diola etxebizitza berriak jartzeko aukerari (esku 
hartzeko modu desberdinetan) diagnostikoaren fasean antzemandako desorekei baino, batez 
ere enplegua/biztanleria erlazioari eta erlazio horrek mugikortasunean duen eraginari 
dagokionez. 

LAGen kuantifikazioaren aldaketa 

Zentzuzkoa denez, eremu funtzionaleko bizitegien kuantifikazioak kontuan hartu behar du 
lurraldeko lurzoru-eskasia. Horregatik, bizitegiak zuhur kuantifikatu behar dira, lurzoru 
kalifikatuak optimizatzeko irizpide zorrotzarekin eta kontuan hartuta lurraldearen asetzea eta 
biztanleriaren etorkizuneko jaitsiera. 

Udal-plangintzak bizitegiak kuantifikatzeko prozedura LAGak aldatzeko 4/2016 Dekretuan dago 
ezarria eta LAGak berrikusteko prozesuan bertan zehaztu da. Alde horretatik, ez dago 
kuantifikazio minimorik eta koefizienteak LPPetan berrikus daitezke, lurralde-ereduaren 
arabera. 



 

 

 

 

21 

 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 
Bizkaiko Foru Aldundia Aurrerapena · 2017.12 

 

 

Beheko koadroan alderatu ditugu 2014-2022 plangintza-aldirako LAGak aldatzeko 4/2016 
Dekretuko irizpideak aplikatzetik eratorritako balioak (maximoa eta minimoa) honako hauekin: 
indarrean dagoen Bilbo Metropolitarreko LPPko balioak (maximoa eta minimoa) eta BFAren 
GISen eta 2016ko Udalplanen arabera udal-plangintzetan jasotako eskaintza maximoa. 

Udalerria 

LAG (1 edo 2)  Indarrean dagoen 
BM LPP  BFA GIS 

2016 (3) 
Udalplan 
2016 (4) 

Balio 
handiena: 
(1‐2), (3) eta 

(4) 
bitartekoa Maximoa Minimoa  Maximoa  Minimoa 

Abanto  1.340 670  2.022  1.391  2.243  2.297 2.297

Alonsotegi  170 85  602  322  285  295 295

Arrankudiaga  226 113  251  156  227  257 257

Arrigorriaga  1.847 924  785  785  361  444 924

Barakaldo  4.724 2.362  5.249  5.249  3.064  4.180 4.724

Barrika  359 180  888  407  125  80 180

Basauri  1.796 898  2.845  2.845  1.541  2.349 2.349

Berango  1.397 699  2.564  1.438  2.279  2.455 2.455

Bilbo  15.466 7.733  9.709  9.709  12.196  16.908 16.908

Derio  1.191 596  1.731  1.295  1.629  1.307 1.629

Erandio  1.420 710  2.455  1.780  1.649  1.645 1.649

Etxebarri  1.979 990  1.616  1.043  537  772 990

Galdakao  1.285 643  4.367  4.046  2.733  2.498 2.498

Getxo  3.264 1.632  9.479  7.203  3.879  4.620 4.620

Gorliz  2.018 1.009  1.673  1.299  781  688 1.009

Larrabetzu  486 243  614  264  98  85 243

Leioa  3.596 1.798  3.804  3.708  1.858  1.870 3.596

Lemoiz  360 180  369  266  342  320 360

Lezama  420 210  737  344  602  473 602

Loiu  436 218  872  601  1.039  800 1.039

Muskiz  1.101 551  1.958  1.149  224  346 551

Ortuella  380 190  762  762  432  473 473

Plentzia  1.124 562  1.292  837  138  158 562

Portugalete  2.075 1.038  2.261  2.261  1.435  1.802 2.075

Santurtzi  2.234 1.117  1.979  1.979  3.491  2.998 3.491

Sestao  1.336 668  1.535  1.535  1.694  1.297 1.694

Sondika  860 430  1.014  665  429  314 860

Sopela  2.821 1.411  5.281  3.209  2.854  2.041 2.854

Trapagaran  585 293  1.298  1.298  1.655  1.442 1.655

Ugao  186 93  238  238  349  412 412

Urduliz  821 411  2.870  869  2.129  1.845 2.129

Zamudio  286 143  867  377  580  514 580

Zaratamo  147 74  155  155  271  263 271

Zeberio  217 109  338  189  62  58 109
Zierbena  331 166  616  239  338  427 427

  GUZTIRA  58.284 29.149  75.096  59.913  53.549  58.733 66.767

 

Eremu funtzionaleko 20 udalerri hauetako plangintzetan aurreikusitako eskaintza LAGetan 
ezarritako maximoa baino handiagoa da: Abanto, Alonsotegi, Arrankudiaga, Berango, Derio, 
Erandio, Galdakao, Getxo, Lezama, Loiu, Ortuella, Santurtzi, Sestao, Sopela, Trapagaran, 
Ugao, Urduliz, Zamudio, Zaratamo eta Zierbena. 
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Sei udalerri hauetan, plangintzako aurreikuspenak bat datoz LAGen aldaketan ezarritako 
tartearekin: Barakaldo, Basauri, Bilbo, Leioa, Lemoiz eta Portugalete. Halaber, Bilbo eta 
Basauriko HAPOen Berrikuspenen Aurrerapenetan zehaztutako aurreikuspenak ildo berekoak 
dira.  

Bederatzi udalerri hauen plangintzetan eskaintzen den etxebizitza-kopurua LAGetan ezarritako 
minimoa baino askoz txikiagoa da: Arrigorriaga, Barrika, Etxebarri, Gorliz, Larrabetzu, Muskiz, 
Plentzia, Sondika eta Zeberio. Bilboko konurbazioan dauden hiri-inguruko udalerriak dira eta, 
ondorioz, kuantifikazio hori handitzat jo daiteke. 

Eremu funtzional osoko kuantifikazio orokorraren proposamena kalkuluaren koefizienteen beren 
araberakoa da. Gai hori ongi ulertzeko, ikus dezagun zein den 2014-2022 plangintza-aldirako 
zenbatetsitako bizitegi-ahalmena (LAGen etxebizitza-kuantifikazioaren aldaketari buruzko 
4/2016 Dekretua): 

 

Eremu funtzionala 

 
Etxebizitz
a-parkea 

2013 

Beharrizanak 
guztira 

 8 urtera 
A1+A2+ 
+B1+C1 

Harrotze-
kalkulua 

 

Batez 
besteko 
harrotze-
kalkulua 

Etxebizitz
a-

parkeare
n % 2 

 

Harrotutako 
etxebizitzak 

 -Etxebizitza-
parkearen 

% 2 

Bizitegi-ahalmena 
mugekin 

Max Min 

Bilbo Metropolitarra 405.333 26.485 61.720 2,33 8.105 53.615 58.284 29.149 

 
Batetik, udal-plangintzetan aurreikusitako 8 urteko aldirako erabiltzen diren harrotze-
koefizienteak LPPetako 16 urteko aldietan erabiltzen direnak baino handiagoak izan ohi dira 
(erlazioa 3/2 da). Gainera, 4/2016 Dekretuaren arabera, zenbat eta biztanle gehiago, 
udalerrietako harrotze-faktorea orduan eta txikiagoa da, zehazki 3 eta 2,2 artekoa. Beraz, Bilbo 
Metropolitarra 900.000 biztanleko konurbaziotzat hartuz gero eta kontuan izanda etxebizitza-
eskaintza osagarri globala duela, koefizienteak txikiagoa izan beharko luke. Gauzak horrela, 
kontuan hartuta koefizientea 2,2 dela eta 16 urteko aldia hartuz gero murriztu egin behar dela, 
harrotze-koefizientea hau izango da: 2,2 x 2/3 = 1,467. 

Bestalde, 4/2016 Dekretuko 2014-2022 plangintza-aldirako irizpideak aplikatzetik ateratako 
balioen koadroan ageri den udalerrikako eskari globalean, udalek etxebizitza-parkearen 
% 10eko gutxieneko ahalmena planteatzeko duen eskumenetik ateratako mugatzailea 
aplikatzetik eratorritako igoerak daude erregistratuta. Gainera, udalerrikako kalkuluan, 
biztanleria-aldaketan urteko tasak (RP), negatiboak badira, erdira jaisten dira; beraz, 
biztanleriak orokorrean behera egingo duelako aurreikuspenak kontuan hartuta, gorantz 
zuzendutako udal-mugarte bakoitzeko balioen batura A1 beharrizanen soberespena izango 
litzateke. Ondorioz, 16 urterako bizitegi-beharrizanak 8 urterakoen bi halakotzat direla joz gero, 
adierazitako zuzenketekin % 15 murriztuko litzateke eta, beraz, hauek izango lirateke 16 
urterako bizitegi-beharrizanak: 26.485 x 2 x 0,85 = 45.024 etxebizitza.   

Premisa horiek oinarritzat hartuta, hona hemen 16 urteko aldi baterako egindako behin-
behineko kuantifikazio orokorreko balioak: 

 

Eremu funtzionala 
 

Etxebizitza-
parkea 

Beharrizanak 
guztira 

16 urtera 
A1+A2+ 
+B1+C1 

Harrotze-
faktorea 16 

urtera 

 
Harrotze-
kalkulua 

 

Etxebizitza 
hutsen 

parkearen 
% 2 

Harrotutako 
etxebizitzak 
-Etxebizitza-

parkearen % 2 

Bizitegi-
ahalmen 
maximoa 
(% 15) 

Bilbo Metropolitarra 405.333 45.024 1,467 66.050 8.105 57.945 60.000 

 
45.000 etxebizitzako eskaria zer den ongi ulertzeko honako hau hartu behar da kontuan: 

‐ Familien neurriari eutsiz gero, 112.000 lagun gehiagok (% 12) izan dezakete bizilekua.  
‐ Biztanleriari eutsiz gero, familien batez besteko neurria 0,26 jaitsiko litzateke (% 10 baino 

gehiago). 
‐ Biztanleriaren beheranzko aurreikuspena (67.348 biztanle gutxiago) betez gero, familien 

batez besteko neurria 2,0 jaitsiko litzateke (0,43, % 18). 
 

Parametro horien arabera, premien kuantifikazioa nahikoa da aintzat hartutako 
aurreikuspenetarako. Magnitude horiek oinarritzat hartuta eta gaiaren hastapen gisa esan 
genezake gaur egungo udal-plangintzetan hutsik dauden etxebizitzen ahalmena nahikoa dela 
datozen 16 urtetarako aurreikusitako eskariari erantzuteko.  

Azaldutako kalkulu horrez gain, Aurrerapen honetako II. eranskinean (hasierako agertokiari eta 
nahi dugun agertokiari buruzko taula osagarriak), agertokiak sortzeko, enplegua/biztanleria 
erlazioa orekatzeko eta eragindako zirkulazioa gutxitzeko oinarri gisa, LAGen 16 urterako 
aldaketari buruzko 4/2016 Dekretuan (2017-2033 aldia) ezarritako metodologiaren araberako 
kuantifikazioa egin dugu eta hauek dira emaitza orokorrak: maximoa, 118.978 etxebizitza; 
minimoa, 59.486 etxebizitza. 

Aurreko ataletan egindako azalpenak kontuan hartuta, bistakoa da kuantifikazio hori 
neurrigabea dela aztergai dugun eremu funtzionalerako. Esan bezala, LPPren Berrikuspenak 
proposatzen duen kuantifikazioak 16 urterako 60.000 etxebizitza ingurukoa izan behar du, 
gehienez, eta hori bat dator gaur egungo udal-plangintzetako zenbaki orokorrekin.   

Etxebizitzen kuantifikazioa aztertuz gero, ikusten da aurreikusitako etxebizitza-premiari 
erantzuteko lurzoru kalifikatu nahikoa dagoela, hala LAGen metodologiari jarraikiz kalkulatutako 
premia endogenoetarako nola proiekzio estatistikoetatik eratorritako familia berrientzako 
etxebizitza-beharrizanetarako. Azken kasu horretan, neurriz gain kalifikatutakoa are handiagoa 
da. 

Jarduera ekonomikoa 

Zerbitzu-sektorera eta jakintza-jardueretara bideraturiko ekoizpen-sistemaren aldaketa finkatu 
egin dela dirudi. Ekonomia-jarduera mota bakoitzak bere kokapen-eskariak ditu. Zerbitzu-
sektorekoan, adibidez, masa kritiko gehien duten lekuak dituzte nahiago eta hiri-inguruneetan 
edo hiri-inguruneetatik gertu jartzen dira. Beste batzuetan, metro karratuaren prezioak 
baldintzatzen du kokagunea eta, ondorioz, maiz ibilgailu pribatuarekin bakarrik hel daitekeen 
lekuetan kokatzen dira. Horren ondorioz, erdialdeko eraikin eta orubeak hutsik geratzen dira.  
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Eremu funtzionaleko eredu ekonomikoaren agertoki posibleak zehazteko, Europako 
metropolialde batzuetako ereduak oinarri dituzten hiru eredu ekonomiko hartu ditugu kontuan. 
Eredu horiek aztertzeko sektoreen osaeren arteko aldeak hartu ditugu oinarritzat, zehazki 
ekoizpena, enpleguari dagokionez, eta sektoreen pisua.  

Sektoreen egituraren lehen eredua Amsterdam, Frankfurt, Londres, Stockholm eta Pariseko 
metropoli-eskualdeetakoa da. Eremu horietako ekonomian hirugarren sektorea da nagusi: 
zerbitzu-sektorearen pisua % 85 da, hala enpleguan nola balio erantsi gordinean. 

Bigarrena hirugarren sektorearen espezializazio erlatiboaren eredua da: hirugarren sektorea da 
nagusi eta, aldi berean, industria-sareari eusten dio; lehenaren pisua % 80 izan ohi da eta 
bigarrenarena % 20. Madril, Dublin, Munich eta Rotterdameko metropolialdeetako eredua da 
hori, besteak beste.  

Azkenik, hirugarren ereduan, zerbitzu-sektorea nagusi den arren, industriak ere pisu handia du, 
Europako aglomerazio metropolitar nagusien batezbestekoaren gainetik baitago: sektore 
industrialeko enpleguaren portzentajea % 25 baino handiagoa da. Eredu horrekin bat datoz 
Birmingham eta Milaneko metropolialdeak, adibidez. 

Eremu funtzionala hirugarren sektorearen espezializazio erlatiboaren ereduan sar dezakegu: 
sektore industrialaren eta zerbitzu-sektorearen arteko aipaturiko erlazioa betetzen du baina 
erlazio hori ez da berdin banatzen lurralde osoan, eta biztanleria aktiboaren parte bat beste 
eremu funtzional batzuetara joaten da lanera. 

Etorkizuneko agertokiari begira, egokiena litzateke gaur egungo eredu horri eustea (80-20), 
lurralde-eskala antzeko edo handiagoan, eta biztanleriak behera ez egitea.  

Asmoa da lurraldea orekatzea eta, horretarako, enplegua sektoreka berriz banatzea, jendearen 
bizimodua hobetze aldera, hurbileko dinamikak sustatzea eta eremu funtzionalean 
mugikortasunaren inpaktua eta eraginak murriztea. Teorian, era horretan eremu funtzionalean 
eta lurralde mugakideetara mugitu beharra arintzen da eta horrek bizimodua hobetzen du (joan-
etorriak egiteko denbora gutxiago behar da) eta mesede egiten dio ingurumenari eta 
azpieskualdeetako egitura ekonomikoari.  

Ordea, lurraldea berriz orekatzeak muga handiak ditu: 

- Aurreko atalean ondorioztatu bezala, lurraldeak lurzoru-eskaintza baldintzatzen du. Ez da 
komeni lurzoru natural gehiago kalifikatzea, gutxi dagoelako eta oreka oso behin-
behinekoa delako. Ondorioz, etxebizitzak eta jarduera ekonomikoak dagoeneko 
kalifikatutako lurzoruan jarri beharra daude, salbuespenak salbuespen. Hori dela eta, 
apenas dago tarterik garapen berriak gauzatzeko eta erabilera orokor berriak egokitzeko. 

- Metropolialdean biztanleria eta enplegua kokatzeko mugimenduak oreka-irizpideekin nekez 
kontrola daitezkeen aldagaien mende daude: merkatuan lurzoru eraikigarria eta 
etxebizitzak jartzeko bizkortasuna eta etxebizitza horien prezioa, adibidez. 

Planak lurralde-ereduaren proposamena gauzatzeko behar diren espazioak eta azpiegiturak 
jartzea ziurtatu behar du: industria-lurzorua, portuko eta aireportuko sistemek behar dituzten 

azpiegiturak, jakintzaren ekonomiarako instalazioak eta logistika-eremuak, besteak beste. Alde 
horretatik, asmoa da hirugarren sektorea hiri-habitatean txertatzea, sinergiak sortzeko eta 
ezkutuan dauden gaitasunak azaleratzeko.  

Udal-plangintzetan jarduera ekonomikoetarako kalifikatutako lurzorua  

BFAren hirigintza-plangintzako GISen 2016ko informazioa oinarritzat hartuta, beheko koadroan 
jarduera ekonomikoetarako kalifikatutako lurzoruari buruzko datuak bildu ditugu (hartuta dagoen 
lurzorua eta libre dagoena). Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren herena libre dago. Hala 
eta guztiz ere, diagnostikoan esan bezala, libre dauden lurzoru asko nekez bideratu daitezke, 
arazoak dituztelako. 

 
 Udalerriak Mugatua Finkatua Libre 

Egikaritzeko 
% 

Libre 
dagoen 

hiri-
lurzorua 

Libre 
dagoen 
lurzoru 

urbanizagarr
ia 

48002 Abanto 168,46 73,57 94,89 56,33 5,78 89,11 
48912 Alonsotegi 21,79 16,92 4,86 22,32 1,31 3,56 
48009 Arrankudiaga 15,03 13,82 1,20 7,99 0,00 1,20 
48011 Arrigorriaga 69,90 52,05 17,85 25,54 2,05 15,81 
48013 Barakaldo 127,73 123,75 3,98 3,11 3,51 0,47 
48014 Barrika 7,68 0,96 6,72 87,56 0,00 6,72 
48015 Basauri 184,02 183,78 0,24 0,13 0,24 0,00 
48016 Berango 29,26 16,62 12,64 43,21 4,20 8,44 
48020 Bilbo 76,10 50,46 25,64 33,69 19,33 6,31 
48901 Derio 126,15 101,15 25,01 19,82 0,41 24,60 
48902 Erandio 196,12 123,07 73,05 37,25 9,22 63,83 
48029 Etxebarri 61,86 61,69 0,17 0,27 0,17 0,00 
48036 Galdakao 203,86 162,51 41,36 20,29 14,78 26,57 
48044 Getxo 4,21 3,10 1,10 26,25 1,10 0,00 
48043 Gorliz 3,30 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
48052 Larrabetzu 17,87 11,80 6,07 33,95 0,00 6,07 
48054 Leioa 128,73 93,08 35,65 27,69 2,39 33,25 
48056 Lemoiz 43,01 40,49 2,52 5,86 0,00 2,52 
48081 Lezama 68,50 15,32 53,19 77,64 0,00 53,19 
48903 Loiu 44,72 20,98 23,73 53,08 17,67 6,07 
48071 Muskiz 181,41 171,06 10,34 5,70 0,00 10,34 
48083 Ortuella 104,34 48,34 56,00 53,67 2,41 53,60 
48077 Plentzia 0,09 0,00 0,09 100,00 0,09 0,00 
48078 Portugalete 25,95 14,23 11,72 45,15 0,00 11,72 
48082 Santurtzi 26,06 18,52 7,54 28,94 0,73 6,81 
48084 Sestao 139,41 72,99 66,42 47,65 60,14 6,28 
48904 Sondika 59,88 42,22 17,66 29,49 4,49 13,17 
48085 Sopela 11,62 9,17 2,45 21,09 2,45 0,00 
48080 Trapagaran 181,81 75,44 105,14 57,83 74,06 31,09 
48065 Ugao 17,24 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
48089 Urduliz 25,77 19,55 6,22 24,15 3,39 2,84 
48905 Zamudio 273,62 203,79 69,83 25,52 0,00 69,83 
48097 Zaratamo 26,05 17,12 8,93 34,29 7,44 1,49 
48025 Zeberio 3,80 0,00 3,80 100,00 0,00 3,80 
48913 Zierbena 6,09 6,09 0,00 0,00 0,00 0,00 
  Guztira 2.681,42 1.884,17 796,02 29,69 237,34 558,68 

 
   

     
  Ezkerraldea 983,04 620,92 360,90 36,71 147,93 212,97 
  Eskuinaldea 253,67 186,26 67,40 26,57 13,63 53,78 
  Bilbo 76,10 50,46 25,64 33,69 19,33 6,31 
  Behe Nerbioi 581,75 508,21 73,54 12,64 24,67 48,87 
  Txorierri 786,86 518,32 268,54 34,13 31,79 236,75 

 

Bestalde, BFAko GISen eta Udalplanen 2016ko informazioa ez datoz bat: 
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Bi iturri horietako balioak bat ez datozela ikusita eta datuak SPRILURek 2011-2012 aldian 
egindako industria-lurzoruaren inbentarioarekin alderatu eta gero, ondorioztatu dugu jarduera 
ekonomikoetarako lurzoruen inbentario fidagarri bat egin eta aldian-aldian eguneratu beharra 
dagoela, zer lurzoru libre dagoen zehatz-mehatz jakiteko eta, era horretan, errazago eta 
arinago kudeatzeko, birziklatzeko eta merkatuan berriz jartzeko. Eusko Jaurlaritzako Lurralde 
Plangintzako Zuzendaritzak 2015eko uztailean egin zuen Jarduera Ekonomikoen LPSren 
Segimendu Txosteneko ondorioetan ere jaso zuen premia hori.  

Udalplanen denborazko segidaren arabera, Bilboko Metropolitarreko jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru kalifikatua beheko koadroan ikusten den moduan bilakatu da. Alde 

horretatik, lurzoru okupatu eta libreen proportzioaren ratioa, lurzoru kalifikatuaren aldean, ez da 
aldatu (% 71 eta % 29, hurrenez hurren). SPRILURek agindutako inbentarioko datuak ere 
(2011-2012) bildu ditugu. Azken zutabean BFAren GISeko datu eguneratuak jaso ditugu. 
Ikusten da, bitxia bada ere, proportzioa antzekoa dela (% 70 lurzoru okupatua eta % 30 lurzoru 
librea). 

 

 
Udalplan 
1990 

Udalplan 
2002 

Udalplan 
2008 

Udalplan 
2011 

SPRILURe
n 

inbentari
oa 

Udalplan 
2014 

Udalplan 
2016 

BFA GIS 
2016 

Kalifikatu
a, guztira 

(ha) 

2.193 
(% 100) 

2.957 
(% 100) 

3.334 
(% 100) 

3.232 
(% 100) 

3.162 
(% 100) 

3.490 
(% 100) 

3.227 
(% 100) 

2.681 
(% 100) 

Lurzoru 
okupatua 

(ha) 

1.553 
(% 71) 

2.100 
(% 71) 

2.498 
(% 75) 

2.403 
(% 74) 

2.030 
(% 64) 

2.473 
(% 71) 

2.175 
(% 67) 

1.884 
(% 70) 

Lurzoru 
librea 
(ha) 

640  
(% 29) 

857  
(% 29) 

836  
(% 25) 

829  
(% 26) 

1.132 
(% 36) 

1.017 
(% 29) 

1.052 
(% 33) 

796 
(% 30) 

 

2002tik 2014ra, jarduera ekonomikoetarako lurzoru kalifikatu eta okupatuaren azalera % 18 igo 
zen (533 eta 373 hektarea, hurrenez hurren), eta aurreko 12 urteetan % 35 (764 eta 547 
hektarea, hurrenez hurren). 2008tik aurrera krisiaren eragina nabari da, lurzoru kalifikatu eta 
okupatuaren azalerak behera egin duelako pixka bat. Urte horietan guztietan, Bilboko portuak, 
handitu egin dela eta, jarduera-azalera handiko enpresa ugari hartu ditu.  

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren aurrez ikusteko moduko eskaria, plangintzetan 
zehaztutako lurzoru kalifikatuaren eskaintzarekin alderatuta 

Aurreko datuak ikusita ondoriozta dezakegu 24 urtean, alegia 1990etik 2014ra, jarduera 
ekonomikoetarako azalera okupatua 920 hektarea handitu zela, urtean 38,3 hektarea, hain 
zuzen ere (920/24 = 38,3). Lurzoruaren urteko batezbesteko okupazio hori (40 ha/urte) 16 
urtean aplikatuz gero: 40 ha/urte x 16 urte = 640 ha. Beraz, aurreikuspenen arabera, 2033ra 
arte 640 hektarea beharko ditugu jarduera ekonomikoetarako. 

Kontuan hartuta BFAren GISen arabera 796 hektarea libre daudela (Udalplanen arabera 1.052 
hektarea eta, SPRILURen inbentarioa eguneratuz gero, gehiago), ondoriozta dezakegu datozen 
16 urteetan jarduera ekonomikoak jartzeko lurzoru nahikoa dagoela; hori, Bilboko portua 
handitzeko beharko den lurzorua alde batera utzita.   

Diagnostikoaren agiriaren arabera, lurzoru askok bideratzeko arazoak dituzte. Hala eta guztiz 
ere, eremu funtzionalean ikusi dugu arazo horiek ez dutela eragozten plangintzetako 
aurreikuspenak kudeatzea eta egikaritzea, baldin eta esku hartzen duten agenteek 
erabakitasunez eta koordinatuta lan egiten badute.   

S.BRUTA S.OCUPADA Vacante Vacante S.BRUTA S.OCUPADA Vacante Vacante

Ha Ha Ha % Urbano Urble Ha Ha Ha % Urbano Urble

ARRANKUDIAGA 15,03 13,82 1,20 7,99% 0,00 1,20 20,25 16,25 4,00 19,75% 0,00 4,00

ARRIGORRIAGA 69,90 52,05 17,85 25,54% 2,05 15,81 60,17 53,62 6,55 10,89% 6,55 0,00

BASAURI 184,02 183,78 0,24 0,13% 0,24 0,00 185,57 180,53 5,04 2,72% 5,04 0,00

ETXEBARRI 61,86 61,69 0,17 0,27% 0,17 0,00 63,91 59,35 4,56 7,14% 4,56 0,00

GALDAKAO 203,86 162,51 41,36 20,29% 14,78 26,57 194,03 143,74 50,29 25,92% 21,26 29,03

UGAO MIRABALLES 17,24 17,24 0,00 0,00% 0,00 0,00 19,77 18,74 1,03 5,21% 1,03 0,00

ZARATAMO 26,05 17,12 8,93 34,29% 7,44 1,49 29,03 21,85 7,18 24,73% 5,73 1,45

ZEBERIO 3,80 0,00 3,80 100,00% 0,00 3,80 3,76 0,00 3,76 100,00% 0,00 3,76

TOTAL A.F. BAJO NERVION 581,76 508,21 73,55 12,64% 24,68 48,87 576,49 494,08 82,41 14,30% 44,17 38,24

BILBAO 76,10 50,46 25,64 33,69% 19,33 6,31 82,38 77,38 5,00 6,07% 5,00 0,00

BARRIKA 7,68 0,96 6,72 87,50% 0,00 6,72 6,36 1,05 5,31 83,49% 0,00 5,31

BERANGO 29,26 16,62 12,64 43,20% 4,20 8,44 29,21 20,15 9,06 31,02% 0,61 8,45

GORLIZ 3,30 3,30 0,00 0,00% 0,00 0,00 3,39 3,39 0,00 0,00% 0,00 0,00

GETXO 4,21 3,10 1,10 26,13% 1,10 0,00 13,92 12,92 1,00 7,18% 1,00 0,00

LEIOA 128,73 93,08 35,65 27,69% 2,39 33,25 130,57 93,04 37,53 28,74% 8,58 28,95

LEMOIZ 43,01 40,49 2,52 5,86% 0,00 2,52 42,30 39,15 3,15 7,45% 0,00 3,15

PLENTZIA 0,09 0,00 0,09 100,00% 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00

SOPELANA 11,62 9,17 2,45 21,08% 2,45 0,00 12,51 11,01 1,50 11,99% 1,50 0,00

URDULIZ 25,77 19,55 6,22 24,14% 3,39 2,84 25,53 17,19 8,34 32,67% 5,64 2,70

TOTAL Sa.F. Leioa-Plentzia 253,67 186,27 67,39 26,57% 13,62 53,77 263,79 197,90 65,89 24,98% 17,33 48,56

ABANTO ZIERBENA 168,46 73,57 94,89 56,33% 5,78 89,11 194,34 113,05 81,29 41,83% 5,66 75,63

MUZKIZ 181,41 171,06 10,34 5,70% 0,00 10,34 182,24 173,19 9,05 4,97% 0,00 9,05

PORTUGALETE 25,95 14,23 11,72 45,15% 0,00 11,72 26,92 20,22 6,70 24,89% 0,00 6,70

SANTURTZI 26,06 18,52 7,54 28,94% 0,73 6,81 30,00 21,69 8,31 27,70% 2,41 5,90

ORTUELLA 104,34 48,34 56,00 53,67% 2,41 53,60 68,94 50,59 18,35 26,62% 18,35 0,00

ZIERBENA 6,09 6,09 0,00 0,00% 0,00 0,00 284,47 96,00 188,47 66,25% 188,47 0,00

TOTAL Sa.F. M. Izquierda Occidental 512,31 331,81 180,49 35,23% 8,92 171,58 786,91 474,74 312,17 39,67% 214,89 97,28

VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARÁN 181,81 75,44 105,14 57,83% 74,06 31,09 162,02 53,86 108,16 66,76% 77,52 30,64

BARAKALDO 127,73 123,75 3,98 3,11% 3,51 0,47 194,65 180,44 14,21 7,30% 14,21 0,00

SESTAO 139,41 72,99 66,42 47,65% 60,14 6,28 148,14 88,75 59,40 40,10% 58,83 0,56

ERANDIO 196,12 123,07 73,05 37,25% 9,22 63,83 205,01 145,50 59,52 29,03% 18,02 41,50

ALONSOTEGI 21,79 16,92 4,86 22,32% 1,31 3,56 22,47 18,24 4,23 18,83% 0,57 3,66

TOTAL Sa.F. M. Izquierda Oriental 666,86 412,17 253,45 38,01% 148,24 105,23 732,29 486,79 245,52 33,53% 169,15 76,36

SONDIKA 59,88 42,22 17,66 29,49% 4,49 13,17 59,05 45,96 13,09 22,17% 0,00 13,09

LOIU 44,72 20,98 23,73 53,08% 17,67 6,07 177,22 94,48 82,74 46,69% 32,82 49,92

DERIO 126,15 101,15 25,01 19,82% 0,41 24,60 177,64 91,97 85,67 48,23% 61,17 24,50

ZAMUDIO 273,62 203,79 69,83 25,52% 0,00 69,83 284,40 186,33 98,07 34,48% 20,98 77,09

LEZAMA 68,50 15,32 53,19 77,64% 0,00 53,19 68,50 14,64 53,87 78,64% 0,00 53,87

LARRABETZU 17,87 11,80 6,07 33,95% 0,00 6,07 26,29 18,77 7,52 28,60% 0,00 7,52

TOTAL Sa.F. TXORIERRI 590,74 395,26 195,49 33,09% 22,57 172,93 793,10 452,15 340,96 42,99% 114,97 225,99

TOTAL BILBAO METROPOLITANO 2681,44 1884,18 796,01 29,69% 237,36 558,69 3234,96 2183,04 1051,95 32,52% 565,51 486,43

S.VACANTES.VACANTE

GIS DFB 2016 UDALPLAN 2016
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Alde horretatik, Jarduera Ekonomikoen LPSn aztergai dugun eremu funtzionalerako egindako 
aurreikuspena (2004) eta Udalplan 2016ko datu eguneratuagoak alderatuz gero, ikusten da 
lurzoru kalifikatu okupatua ia ez dela aldatu azken 12 urteetan (2004an 2.154 hektarea eta 
2016an 2.175 hektarea): 

 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN KUANTIFIKAZIOA LPSren ARABERA (azalera hektareatan) 

  

Lurzoru 
kalifikatu 

guztia  

Lurzoru 
kalifikatu 

okupatua A 

Lurzoru 
kalifikatu 

librea 

Lurzoru 
libre 

bideragarria 
B 

Sustapen 
publikoko 
lurzorua C 

Aurreikusi 
beharreko 

lurzoru 
berriak D 

LPS GUZTIRA 
A+B+C+D  

BILBO 
METROPOLITARREKO 

EF 
2966 2154 812 600 200 / 350 175 / 350 3200 / 3400 

 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN KUANTIFIKAZIOA UDALPLAN 2016REN ARABERA (azalera 
hektareatan) 

 
Lurzoru kalifikatu 

okupatua A 
Lurzoru kalifikatu 

librea B 
Garapen berriak 

C + D 
GUZTIRA 
A+B+C+D 

Betetze-maila 
LPS JE 

BILBO 
METROPOLITARREKO 

EF 
2.175 1.052 -- 3.227  3200 <3227<3400 

Lurzoru-eskariari dagokionez, 2008. urtera arte aurreko hamarkadatako erritmoa nekez 
errepikatuko da datozen urteetan, ekonomiaren joera dela eta: krisiaren ondoren ekonomia 
motel suspertzen ari da, hirugarren sektorea nagusitzen ari da eta sektore horretan enpleguko 
azalera-ratioa txikiagoa da, hiri-lurzoruak berriz dentsifikatzen ari dira eta erabilerak nahasten, 
Bizkaiko biztanleriak beheranzko joera hartu du…   

Lehen esan bezala, lurraldeko baldintzatzaileak direla eta ez dago garapen berriak 
proposatzeko aukerarik (C+D=0). Nolanahi ere, badirudi lurzoru kalifikatu libre nahikoa dagoela 

datozen 16 urteetarako eta eremu funtzionalak dimentsionatze orokorraren baldintza betetzen 
duela: A+B+C+D= 3.227 hektarea (3.200-3.400). Baldintza hori, Jarduera Ekonomikoen LPSko 
9. artikuluaren arabera, loteslea da.  

Dena den, esan bezala, benetan libre dagoen lurzoruaren gainean zalantzak ditugu, 
Udalplaneko datuak ez baitatoz bat BFAko plangintzako GISekoekin eta SPRILURrekoekin. 
Aldiz, aukera estrategikoko eskaria hartzeko azalera handiko industrialdeak sortzeko aukera 
gutxi dago, lurraldearen harrera-ahalmena mugatua delako.  

Jarduera ekonomikoen banaketa 

Orain egingo dugun analisiaren helburua da eremu funtzionalaren lurralde-eredurako jarduketa-
ildoak ezartzeko abiapuntu bat sortzea, eta ez dagoeneko gauzatutako eskaintzaren 
kuantifikazio orokorra egitea. 

Abiapuntu gisa 2004-2016 aldiko lurzorua okupatzeko joera hartu dugu. 

II. eranskinean (hasierako agertokiari eta nahi dugun agertokiari buruzko taula osagarriak) 
landu dugun hipotesi horren arabera, 16 urtean 222,39 hektarea beharko dira jarduera 
ekonomikoetarako. 

Jarduera ekonomikoaren eskaintza udalerrika nola banatzen den kalkulatzeko, bi hurbilketa 
erabili ditugu, bata industria-sektorerako eta bestea zerbitzu-sektorerako. 

Industria-lurzoruari dagokionez, Udalplanean jasotako urteko hazkuntzaren joera erabili dugu 
datozen 16 urteetarako lurzoru-premia zehazteko. Bilakaera horren arabera, hazkuntza horri 
eusteko, LPPk hartzen duen aldian 222,39 hektarea kalifikatu beharko lirateke. Eremu 
funtzional osoan behar den azalera udalerrika banatzeko, sektorean lan egiten duten biztanleak 
hartu ditugu kontuan. Datu horiek lurzoru librearekin (GIS) eta lehen aipaturiko eraginek 
murriztutako lurzoruarekin alderatu ditugu.  
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Hona hemen datu horiek, labur-labur azpieremutan banatuta: 

 

Azpieremua 
Ha / 
urte 

Industria-
sektoreko 
enplegua 

Industria-
sektoreko 
okupazioa 

Industria-
sektoreko 

enpleguaren 
balantzea 

16 urte 
Lurzoru 

librea 2016 GIS 

Lurzoru 
librea 

eraginak 
kenduta  

Lurzoruen arteko 
aldeak  

Kalifikatu 

librea 

Kalifikatu 

libre 

murriztua 

Ezkerraldea   12.719  14.583  -1.864  70,65 309,12 54,02 238,46 -16,63 

Eskuinaldea   3.173  6.786  -3.613  32,88 24,23 8,70 -8,65 -24,18 

Bilbo   7.185  13.808  -6.623  66,90 24,84 6,91 -42,06 -59,99 

Behe Nerbioi   9.583  7.667  1.916  37,15 66,37 20,68 29,22 -16,47 

Txorierri   13.525  3.058  10.467  14,82 224,42 118,83 209,60 104,02 

Guztira   46.185  45.902  283  222,39 648,98 209,14 426,59 -13,25 
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Taulatik ondorio hauek atera ditzakegu: 

Lehenik, eremu funtzionalean libre dagoen lurzorua aurreikusitako bilakaeran zehaztutakoaren 
ia hiru halako da. Lurzoru horien gaineko eraginak kontuan hartuz gero, % 6 inguru txikiagoa 
da. 

Ordea, sektorean lan egiten duen biztanleria aintzat hartuz gero, udalerrikako banaketa oso 
desberdina da; beraz, jardueren helburuak lurraldea orekatzea izan behar du. 

Bigarrenik, eraginak saihesten saiatzearen ondorioz, lurzoru libreen balantze positiboa duten 
udalerriek itxuraz lurzoru gutxi dutela dirudi. Beraz, lurzoru horietan esku hartzea lehenetsi 
beharra dago. 

Alde horretatik, aurrena gutxienez lurzoru-eskaintzaren tokiko arazoa konpontzen duten 
lurzoruetan esku hartu behar da eta, gero, tokiko arazoa ez konpondu arren egoera orokorra 
hobetuko luketen lurzoruetan. 

Azkenik, zerbitzu-sektoreko okupazioa kalkulatzeko oinarritzat hartu ditugu udalerrietako 
enplegua eta eskaintzaren (enplegua) eta eskariaren (biztanle landunak) arteko aldea. Hori, ez 
dugulako lurraldeko enpleguaren eta okupazioaren arteko erlazioari buruzko daturik; izan ere, 
zerbitzu-sektorea ez da beti eremu bereizietan kokatzen, baizik eta bizitegi-erabilera duten 
lurzoru mistoetan. 

 

  
Zerbitzu-sektoreko 
enplegua 

Zerbitzu-
sektoreko 
okupazioa 

Zerbitzu-
sektoreko 
balantzea 

Ezkerraldea 43.270  62.789  -19.519,20 

Eskuinaldea 26.567  40.420  -13.852,80 

Bilbo 103.615  89.554  14.060,80 

Behe Nerbioi 18.822  25.202  -6.380,00 

Txorierri 24.105  11.873  12.232,00 

Guztira   216.379,20 229.838,40 -13.459,20 

 

Administrazioko eta zerbitzu-sektoreko enpleguaren arteko bereizketarik eza konpontzeko, 
batez besteko portzentaje bat aplikatu dugu, udalerri guztietan enpleguaren % 20 
administraziokoa baita. 

Esparru eta jarduera zehatzak proposatze aldera, analisia udalerrika egin dugun arren, jarduera 
bakoitzak zer azalera behar duen zehazteko udalaz gaindiko eskala aplikatu behar da, eremuko 
zona nagusiak aintzat hartuta. Hori dela eta, bereizi ditugu Ezkerraldea, Eskuinaldea, Bilbo, 
Behe Nerbioi eta Txorierri. 

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren alderdi kuantitatiboaz gain kualitatiboa ere kontuan 
hartu behar da. Garrantzi handia dute, adibidez, kokaguneak, jarduera zuenean eta zeharka 
babes dezaketen elementuak edukitzeak, lurraldea egoki dimentsionatzeak eta udalaz gaindiko 
tresnak sortzeak esparruak diseinatzeko eta kudeatzeko, eremu funtzionalean oreka ziurtatze 
aldera. 

Nabarmendu beharra daukagu, halaber, kutsatuta egon daitezkeen Lurralde Historikoko 
lurzoruen inbentarioko lurzatien erdia baino gehiago eremu funtzionalean dagoela. Horregatik, 
kontuan hartu beharko dugu, batetik, ez dakigula lur horiek kudeatzeak zer kostu publiko eta 
pribatu eragingo dituen  eta zenbat denbora beharko den kalitate egokia izan dezaten lortzeko; 
eta bestetik, eremu horietako eragin eta arazoak konpondu beharko direla, asko eta asko 
lurzoru estrategikoetan daudelako. 

Gai horiek konpontzeko funtsezkoa da jarduera ekonomikoak hiri-eremuetara hurbiltzea 
(bateragarriak badira), lehentasuna eta garraio publiko bidezko konexio ona dituzten esparruak 
sustatzea, esparru batzuk eremu misto bihurtzea eta portuak, aireportuak eta salgaien 
trenbideak zerbitzu eta lotura onak izan ditzaten ziurtatzea. 

 

Energia gutxiago erabiltzeko eta isuri kutsagarriak gutxitzeko ezinbestekoa izango da 
mugikortasunaren piramidea erabakitasun handiagoz inbertitzea. Alde horretatik, garraio 
kolektiboko sarea sustatzeak eta sare horretan askotariko konpainiak integratzeak du 
lehentasuna. Sare hori intermodalitatean oinarritu behar da eta oinezkoentzako eta 
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bizikletentzako sare batekin osatu, hiriguneak eta jarduera ekonomikoen eremu nagusiak 
lotzeko. Gaur egungo eredua ordezteak baliabide ekonomikoak aurreztea ekarriko du, 
mugikortasunaren eta zirkulazio neurrigabearen kostu zuzena eta petrolio-kontsumoa gutxituko 
baitira. 

Lehen sektorea eta landa-habitata 

EAEko Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikari buruzko abenduaren 23ko 17/2008 Legeak 
gizarte-zeregina aitortzen dio nekazaritza-jarduerari, eta eginkizun anitz dituela dio, elikagaiak 
ekoiztea, lurraldea modu orekatuan kudeatzea eta landa-ingurunea zaintzea ziurtatzen dituen 
aldetik. Paisaiak ere badu gizarte-zeregina, nortasunaren, ekonomiaren, gizartearen eta 
ingurumenaren parte delako.  

Lehen sektoreari dagokionez, ordea, gaur egungo dinamika ekonomikoa dela eta lurrak eta 
nekazaritza-ustiategiak uzten eta ustiategi monoespezifikoak ugaritzen ari dira. Gainera, hiri-
eremua landa-ingurunea estutzen ari da eta, ondorioz, landaguneetan lurzoruaren prezioa 
igotzen ari da, nekazaritza-jarduerarekin loturarik ez duten gero eta eraikin gehiago dago eta 
horrek landa-paisaia hutsaltzea eragiten du. 

Horregatik guztiagatik, gero eta zailagoa da nekazaritza-jarduerek dagozkien zereginak 
betetzea eta landa-ingurunea zaintzea. Hala, landa-eremuak gero eta nortasun-museo itxura 
handiagoa du. Gauzak horrela, ezinbestekoa da biztanleei landa-habitatean eustea errazteko 
mekanismoak ezartzea eta erabilera horretarako bereziki hornitutako eremuak sustatzea.  

Halaber, badirudi funtsezkoa dela landa-habitatak nortasun-, gizarte-, ekonomia- eta 
ingurumen-elementu gisa duen gizarte-zeregina lehenera ekartzeko neurri zuzentzaileak 
ezartzea eta, horretarako, ingurune-fisikoan eta paisaian eragin handia duten askotariko 
mekanismoez baliatzea: nekazaritza-balio handia duten lurzoruak lehengoratzea (hiri-
jardueretarako planifikatutakoak), nekazaritzarekin eta basogintzarekin zerikusia duten 
ekosistemak berreskuratzea eta bertako basoak babestea, besteak beste. 

Ingurune fisikoa eta azpiegitura berdea  

Azpiegitura berdea ez bada antolatzen biodibertsitate-galera eteteko eta jarraitutasun 
ekologikoa ziurtatzeko mugakide diren beste eremu funtzionalekin (Mungia, Enkartazioak, 
Gernika-Markina, Durango, Laudio) eta ekosistema eta paisaien artean (itsasertzetik 
barrualdeko mendietara eta itsasadarraren ahotik ibaiadar txikien goi-ibarretara, igarobide 
ekologikoen bitartez), badirudi ingurune fisikoaren eta eremu hiritartuen eta azpiegituren arteko 
tirabirak areagotu egingo direla eta lurraldea gero eta gehiago zatikatuko dela.  

Alde horretatik, jarraitutasun ekologikoa arriskuan dagoen lekuetan neurriak eta ekintzak jarri 
behar dira martxan, azpiegitura berde eta urdinarekin sare bat eratzeko eta, era horretan, 
natura-ondarea ez galtzeko, biodibertsitatea ez gutxitzeko, paisaia artifizializatzea eragozteko 
eta konektibitatea ziurtatzeko; hori, kontuan hartuta EAEko Igarobide Ekologikoen Sarea eta 
tokiko loturak. 

Halaber, esku hartu gabeko ibai-bideetara hirigintza-presioa heltzea eragotzi behar da eta 
ibaien hiri-eremuetako ibilguak lehengoratu behar dira, azpiegitura berdearekin elkartutako 
lotura ekologiko gisa.  

Hirigintza-jarduerek ingurune fisikoari gehiago eragin ez diezaieten (mendi-hegalak kontrolik 
gabe okupatzea eta, ondorioz, paisaia nahastea eta arautu gabeko jarduerak ugaritzea; 
antolamendutik kanpo eraikinak egitea; hiri-garapen berriak gauzatzea…), nahitaezkoa izango 
da, batetik, zona urrakorrak babestea eta mantentzea; eta bestetik, lurraldearen harrera-
gaitasuna kontuan hartzea. Hau da, ezin da lurraldea nonahi eta nolanahi okupatu, lurzoruen 
zeregina eta ekosistemetan duten eragina kontuan hartu gabe. Egokiena litzateke lurralde-
eredu trinko bat ezartzea, natura-inguruneari eragin gabe, ondare eraiki eta hiritartua suspertuz, 
berrituz eta berriz dentsifikatuz; horretarako, ingurune-fisikoa kaltetu dezaketen esparruak 
desklasifikatu ere egin daitezke.  

Ekosistemen zerbitzuen garrantzia azpimarratzeko eta garapen ekonomiko eta sozialarekin 
bateratzeko, hiriko habitataren eta natura-ingurunearen arteko oreka zuzendu behar da, hiri-
eremua eraikinez betea eta iragazgaiztua dagoelako; horretarako, hiriko espazioen eta 
naturaguneen arteko sarbide eta loturak hobetu beharko dira. Helburua da bien arteko 
harremana iraunkorra, erraza eta iragazkorra izatea, biztanleek erabil ahal dezaten aisiarako, 
paisaia ezagutzeko, natura-inguruneko memoria historikoa berreskuratzeko…  

Ondarea eta paisaia 

Ez dago lurraldea eta, bereziki, paisaia ikuspegi orokor batekin aztertzeko eta daukaten 
garrantzia azpimarratzeko mekanismo eta tresnarik (paisaiaren katalogo eta zehaztapenak, 
adibidez) eta, ondorioz, lurraldeak nortasuna galtzen du eta ez dago antolatzeko funtsezko 
bitartekorik.  Gauzak horrela, elementu interesgarriak galtzen eta/edo hondatzen dira eta 
paisaia ahuldu egiten da, agertoki-hondoak gero eta interes gutxiago du, paisaiak eta ondareak 
lekuko izateari uzten diote eta meatzaritzako mendiak, komunikazio-azpiegiturak eta harrobiak 
ugaritzen direnez, andeatu egiten dira. 

Eremu funtzionalak ez badu ikuspegi orokor eta integratzailedun katalogorik, Paisaiaren Ekintza 
Planak eginez gero paisaiaren ikuspegia zatikatu egiten da, konponbideek ez dute loturarik eta 
erakundeak ez dira koordinatzen. 

Gauzak horrela, eremu funtzionaleko ondare material eta immateriala eratzen duten elementu 
guztiak (adibidez, gotorlekuak eta bestelako azpiegitura militarrak, esaterako Burdin Hesia) 
identifikatzeko eta batera kudeatzeko, paisaia eta lurralde-ondarearen kontzeptua integratu 
beharko dira. Hori, jarduerak koordinatu ahal izateko eta, betiere, ondare eraikia 
lehengoratzeko, birgaitzeko eta zaintzeko politiken bitartez. Alde horretatik, erabilera eta zaindu 
beharreko elementuak bateragarriak izan behar dute eta turismoa modu orekatuan ustiatu 
behar da, tokiko ekonomiari mesede egin diezaion. Horretarako, turismo iraunkorreko politikak 
ezarri behar dira eta politika horiek ingurunearen ekologia-, gizarte- eta paisaia-ahalmenak 
kontuan hartu eta daukaten garrantzia azpimarratu behar dute. Hori, elementu kultural 
ezagunenetan eta haien inguruan presioa, erabilera eta inpaktua gutxitzeko. 

Eremu funtzionaleko azpieremuak aztertu ditugu eta hauek dira haien bereizgarri nagusiak:  
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(Ezkerraldea eta Eskuinaldea Bilbora bitartean) Guggenheim Museoak eta itsasadarraren 
inguruan gauzatutako jarduerek izandako arrakastari eta haiek sustatutako eredu 
sozioekonomikoaren aldaketari eutsi diote. Museoak eta jarduera horiek Bilbo eta, ondorioz, 
metropolialdea nazioartean eredu bihurtu zituen. Hala eta guztiz ere, ezinbestekoa da 
itsasadarraren inguruan eta lehen industriarako erabiltzen ziren terrain vague batzuetan 
jarduerak ezartzen jarraitzea, bi helburu lortzeko: batetik, industria-jarduerarekin lotura estua 
duen nortasuna eta memoria historikoa sustatzea; eta bestetik, paisaiaz eta ondareaz gozatzea 
eta daukaten garrantzia azpimarratzea. Orobat, irisgarritasuna ere landu behar da. 

(Itsasertza) Itsasertzeko paisaiak balio natural handia du, baina baita hirigintza- eta turismo-
presio handia ere. Erabilera intentsiboak eta erregulaziorik ezak begi-inpaktuak sortzea, paisaia 
artifizializatzea, ekosistemak estutzea eta itsasertza eta landa-eremua arroztea eragiten dute. 
Gai hori konpontzeko babes- eta lehengoratze-mekanismoak sustatu beharko dira, paisaien 
arteko trantsizioa pixkanakakoa izan dadin eta hiri-habitata eta ingurune fisikoa orekatu 
daitezen. 

Txorierriko ardatzaren bereizgarria sektore industrialeko eta zerbitzu-sektoreko jarduera 
ekonomikoen eskaintza da. Ordea, eskaintza horrek biztanleek joan-etorriak ibilgailu pribatuekin 
egitea eragiten du eta, ondorioz, puntako orduetan autoak pilatzen dira. Hori konpontzeko 
garraio kolektiboa eta motorrik gabeko mugikortasuna sustatu eta udalerriak bizitzeko 
erakargarri izan daitezen lortu behar da. 

Meatze-eremuko paisaia, ondarea eta lurzorua lehengo meatzaritza-jarduerekin lotuta daude. 
Oso garrantzitsua da meatze-eremuari eremu funtzionaleko nortasunaren eta oroimenaren 
funtsezko elementu gisa duen balioa ematea eta, horretarako, paisaiako elementu bereziak, 
aspaldiko erauzketa-zonak eta jarduerarekin zerikusia duten instalazio eta guneak egokitzea. 
Udalerri horien oreka eta posizionamendua hobetzeko, garraio kolektibo bidezko eta motorrik 
gabeko mugikortasuna eta irisgarritasuna hobetu behar dira. 

Bilbo, hiriburua denez eta eremuko enplegu asko han pilatzen denez, udalerri nagusi eta 
pizgarria da hala eremu funtzionalean nola beste eremu eta lurralde mugakideetan. Hori dela 
eta, lurraldean mugikortasun handia eragiten du.  

Metropolialdearen hegoaldeko muturrari dagokionez, orografiak eragin handia du eta industria-
eskaintza, hirugarren sektoreko jarduera eskasia eta etxebizitza-eskaintza doia direla eta 
nahiko homogeneoa da. Zeberiok, ordea, landa-izaera handia du, ingurune fisikoaren 
potentziala dela eta.   

Itsasadarreko esparrua 

Itsasadarraren inguruan kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak daude (hartuta edo hutsik), zona 
estrategikoetan, hain zuzen ere. Lurzoru horiek, maiz, herritarren eta itsasadarraren arteko 
oztopo fisikoak dira. Indarrean dagoen LPPko esparruak itsasadarraren bi ertzak hartzen ditu 
eta Itsasadarreko Ardatzaren inguruan dago antolatua; ardatz hori Bilbon hasi eta Sestaoko 
Puntan amaitzen da, Ezkerraldean. Itsasadarreko Ardatza hiriko espazio lineal bat da, sekzio 
aldakorrekoa, eta askotariko garraiobideen euskarri da (tranbia, bizikleta, oinezkoak eta, 
aldizka, ibilgailuak). Ardatza Bilbo, Barakaldo eta Sestaoko udalerrietan dauden edo aurreikusi 

dituzten hiri-bilbeak lotuz sortu da, indarrean dauden ezarpen-irizpideekin. Hauek dira irizpide 
horien oinarriak: 

- Bateratasuna, jarraitutasuna ziurtatzeko; dagozkien udalerriek banan-banan zehaztu eta 
gauzatuko dute. 

- Lurzoru zaharkituak berreskuratzea. 

- Erabilera baldintzatzen du garraiobide garbien euskarri izateak eta dauden edo jarriko 
diren tokiko espazio libreen txertatze eta uztartzeak. 

Egikaritzearen gaineko azken ebazpena kontuan hartu gabe, indarrean dagoen LPPn 
ibaiertzen, ertzeko pasealekuen eta nabigagarritasunaren gainean egindako planteamendu 
gehienek baliozkoak izaten jarraitzen dute. 

Beraz, itsasadarraren ertza iristeko moduan jartzeko LPPn zehaztutako helburuari eutsi behar 
zaio, itsasadarreko esparruaren ahalmena aktibatzeko faktore erabakigarria baita.  Horretarako, 
itsasadarraren ertzak berreskuratzen jarraitzeko helburua hartu behar da oinarritzat (Bilbon 
gauzatu da eta Zorrotzaurren aurreikusita dago) eta tranbiaren trazadura aprobetxatu behar da 
itsasadar osoan ertzen kotara luzatzeko. Aldi berean, dagoen trenbidea birmoldatu edo estali 
beharko litzateke, gaur egun oztopo delako eta hiri-jarraitutasuna ahalbidetzea komeni delako. 

Gainera, aurreko puntuan esan bezala, Lutxanan eta goiko kotan Txorierriko linearekin bat egin 
daiteke, bi ertzen artean erlazio berri bat sortzeko. Erlazio horrek Lutxana-Burtzeña esparruaren 
kokapen estrategikoa indartuko luke, metropoliaren antolamenduko funtsezko bi ardatzen 
jarraitutasunaren giltza bihurtu baita. 

Partaidetza 

Gizarte-partaidetzaren pisua mugatua da, partaidetza kontu berria delako, parte hartzen ikasi 
beharra dagoelako eta jendeak konfiantzarik ez duelako. Joera hori aldatzea eta lurraldearen 
baterako kudeaketa sustatzea komeni da, herritarrek eta administrazioak proiektuak eta 
ekimenak elkarrekin kudeatzea eta bultzatzea eta, horretarako, kolektibo ahulberenak 
integratzea, besteak beste haurrak eta adinduak. Elkarlan horretan alderdi sozialak izango du 
lehentasuna, ez formalak, eta oinarriak gardentasuna eta elkarrenganako uste osoa izango 
dira. 

Era horretan, bilakatzen (berritzen, suspertzen) ari diren espazioetan hiria/lurraldea trantsizioko 
erabileren ahalmena aprobetxatu ahal izango da, herritarren prozesuekin esperimentatzeko eta 
ikasteko, eta prozesu horietan espazioa, azpiegituraz gain, nortasuna eta gizarte-eraikuntza ere 
badelako logika sustatzeko. 

Agertokiak zehaztea, aurreko gaien arabera  

Azaldutako gai batzuk zeharka eragiten diote BM LPPren Berrikuspenak proposatzen duen 
lurralde-ereduari eta erabakigarriak dira joeraren araberako agertokia eta nahi dugun agertokia 
zehazteko: 
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a) Ekonomia lurzoruaren okupazioan 

‐ Joeraren araberako agertokia 

Lehen azaldu ditugu indarrean dagoen LPPn planteatutako kuantifikazioa eta hiri-garapen 
berriak. Garapen berri horiek bide-azpiegiturak dituzte atxikita, bereziki meatze-eremuan 
eta Txorierrin, eta gaur egungo aurreikuspenak kontuan hartuta, doitu beharra daude. 

‐ Nahi dugun agertokia 
 
Agiria egiteko hurrengo fasean indarrean dagoen LPPn gai hauen inguruan egindako 
proposamenak zehatzago aztertuko dira: kuantifikazioa, garapen berriak eta berriz 
dentsifikatzea, besteak beste. Hori, Aurrerapen honetan planteatutako irizpide eta jarraibide 
murriztaileen arabera, bereziki lurzoru naturalak eta landa-lurzoruak zaintzeko eta lurzoru 
kalifikatua optimizatzeko irizpideen arabera. Horrek eragin dezake garapen berrien 
esparruak ez mugatzea eta lurzoru batzuk desklasifikatzea proposatzea.   
 
Errepide-sareari dagokionez, lurraldearen estaldura eta irisgarritasuna erabat gauzatu dira 
eta, beraz, gerora begira, gaur egun planifikatutako egikaritzeaz gain, dauden errepideak 
hobetu eta zaindu beharko lirateke.  

 

b) Trenbide-sareen etorkizuna 

Joeraren araberako agertokia 

Indarrean dagoen LPPk dagoeneko planteatu ditu garraio kolektibo metropolitarreko 
sistema indartzeko jarduerak, besteak beste garraiobide batetik bestera joateko gune 
intermodalak jartzea eta tranbia-sarea integratzea; horretarako, hiri-habitata berriz kalifikatu 
behar da. Jarduera horiek, ordea, oraindik ez dira gauzatu, salbuespenak salbuespen. Alde 
horretatik, Lurralde Antolamenduko Gidalerroen Berrikuspenak dio trena mugikortasunaren 
funtsezko euskarria dela.  

Metropolialdeko trenbide-sareak asko aldatzen ari dira, batez ere bi arrazoi hauengatik: 

- Bilboko porturako eta Sestaoko itsasadarraren ertzeko industria-lurzoruetarako tren-
sarbidea egokitu beharra, azpiegitura hobetze aldera (trenbide-zabalera desberdinak 
integratzea, jarduera-ahalmena handitzea…). Horretarako, hegoaldeko tren-saihesbidea 
eraiki eta martxan jarri behar da. 

- Bilbo eta Loiuko aireportua trenbidez zuzenean lotzea. 

Horrez gain, azpimarratu beharra daukagu Bilboko Metroa zabaltzen ari dela pixkanaka, 
zehazki 4 eta 5 lineak. 

Nahi dugun agertokia 

Aipaturiko jarduerak gauzatuz gero, azpiegitura horien eta hiri-eremuen arteko lotura 
berriak sortu eta paisaiaren egoera eta azpiegitura berdearen jarraitutasuna hobetu 
daitezke: 

‐ Ezkerraldean eta meatze-eremuan tren bidezko salgaien garraioa kenduz gero, 
hirigintza-oztopoak ere kendu daitezke. Hau da, trazadura horiek garraio kolektiboaren 
ardatz bihurtu daitezke, errei esklusiboekin (tranbia edo autobusa), edo lineak estali edo 
lurperatu daitezke. 

‐ Sondikan, trenbidea eta aireportuko lotura kota desberdinetan daude, bata lurgainean 
eta bestea lur azpian. Alde horretatik, Txorierri eta Bilbo lotzeko aukera berriak aztertu 
daitezke. 

‐ Bi eraldaketak koordinatuz eta trenbide-zabalera bateratuz gero, Ezkerraldea eta 
Txorierri garraio kolektiboa medio lotu daitezke Lutxanan itsasadarraren gainean 
gurutzagune bat jarriz; gai horrek garrantzi handia du metropolialdeko plangintza 
estrategikoaren esparruan. 

c) Lurzoruak suspertzea 

Joeraren araberako agertokia 

Indarrean dagoen LPPko proposamenak jarduera estrategikoei jarraikiz daude egituratuta. 
Jarduera horiek dira lurzorua okupatzea, azpiegiturak jartzea eta dagoeneko eraikitako 
esparruetan esku hartzea. Proposamen nabarmenenak udalerriek aplikatu behar dituzten 
irizpide espezifikoak ezartzen dituztenak dira. Irizpide horien xedea da udalerriek dagozkien 
hirigintza-estrategiak eraginkorki integratzea eta aurreikuspen sektorialekin koordinatzea, 
bereziki udalerrietan eragina duten azpiegituren aurreikuspenekin. 

Nahi dugun agertokia 

Berrerabili edo suspertu beharreko esparruen ahalmena erabat aprobetxatuko litzateke 
baldin eta haietan gauzatzen diren jarduerek pertsonen eta salgaien mugikortasunarekin 
zerikusia duten gaiak aintzat hartuko balituzte. Era horretan, esparru horietako bokazioa 
(industria pisu edo bateragarria, logistika, I+G…) kokagunearen eta irisgarritasunaren 
arabera bideratu daiteke. 

d) Itsasadarreko esparrua 

Joeraren araberako agertokia 

Itsasadarraren inguruan kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak daude (okupatuta edo hutsik), 
zona estrategikoetan, hain zuzen ere. Lurzoru horiek, maiz, herritarren eta itsasadarraren 
arteko oztopo fisikoak dira. Indarrean dagoen LPPko esparruak itsasadarraren bi ertzak 
hartzen ditu eta Itsasadarreko Ardatzaren inguruan dago antolatua; ardatz hori Bilbon hasi 
eta Sestaoko Puntan amaitzen da, Ezkerraldean. Itsasadarreko Ardatza hiriko espazio 
lineal bat da, sekzio aldakorrekoa, eta askotariko garraiobideen euskarri da (tranbia, 
bizikleta, oinezkoak eta, aldizka, ibilgailuak). Ardatza Bilbo, Barakaldo eta Sestaoko 
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udalerrietan dauden edo aurreikusi dituzten hiri-bilbeak lotuz sortu da, indarrean dauden 
ezarpen-irizpideekin. Hauek dira irizpide horien oinarriak: 

- Bateratasuna, jarraitutasuna ziurtatzeko; dagozkien udalerriek banan-banan zehaztu eta 
gauzatuko dute. 

- Lurzoru zaharkituak berreskuratzea. 

- Erabilera baldintzatzen du garraiobide garbien euskarri izateak eta dauden edo jarriko 
diren tokiko espazio libreen txertatze eta uztartzeak. 

Egikaritzearen gaineko azken ebazpena kontuan hartu gabe, indarrean dagoen LPPn 
ibaiertzen, ertzeko pasealekuen eta nabigagarritasunaren gainean egindako planteamendu 
gehienek baliozkoak izaten jarraitzen dute. 

Nahi dugun agertokia 

Indarrean dagoen LPPn jasotako itsasadarraren ertza esparruaren ahalmena suspertzeko 
faktore erabakigarri gisa irisgarri bihurtzeko helburuari eutsiz, udalaz gaindiko jarduera hori 
Santurtziraino luzatzea aztertu beharko litzateke, udalerriak bide berriraino eta 
itsasadarraren ertzeraino zabaltzeko.  

Horretarako, itsasadarraren ertzak berreskuratzen jarraitzeko helburua hartu behar da 
oinarritzat (Bilbon gauzatu da eta Zorrotzaurren aurreikusita dago) eta tranbiaren trazadura 
aprobetxatu behar da itsasadar osoan ertzen kotara luzatzeko. Aldi berean, dagoen 
trenbidea birmoldatu edo estali beharko litzateke, gaur egun oztopo delako eta hiri-
jarraitutasuna ahalbidetzea komeni delako. 

Gainera, aurreko puntuan esan bezala, Lutxanan Ezkerraldea eta Txorierri lotu daitezke 
trenez, bi ertzen artean erlazio berri bat sortzeko. Erlazio horrek Lutxana-Burtzeña 
esparruaren kokapen estrategikoa indartuko luke, metropoliaren antolamenduko funtsezko 
bi ardatzen jarraitutasunaren giltza bihurtu baita. 

e) Ingurune fisikoa, paisaia eta azpiegitura berdea 

‐ Joeraren araberako agertokia 

 Indarrean dagoen LPPren arabera, biztanleria sare berdearen bitartez jarri behar da 
inguruarekin harremanetan. Sare berdearen planteamenduak, ordea, ez du ia zerikusirik 
azken urteetan sortu den eta LAGen Berrikuspenean jasota dagoen azpiegitura berdearen 
kontzeptuarekin. Joeraren araberako agertokia, beraz, zaharkitua da, hutsune asko 
dituelako. 

‐ Nahi dugun agertokia  

Azpiegitura berdea bat dator ingurune fisikoko elementuentzat ezarritako babes-mailarekin 
eta landa-habitatarekin zerikusia duten erabilerekin, eta paisaiaren gainean ezarri beharreko 
zehaztapenekin zerikusi handia du. Azpiegituraren jarraitutasunari dagokionez, azpiegitura-

sareekin antolatu behar da, bizitegi-eremuetara ahal bezainbeste gerturatzeko; horretarako 
hiri-habitateko elementuak txertatu behar dira.  

Alde horretatik, LPPren Berrikuspenak proposatzen du eremu funtzionaleko azpiegitura 
berdea hiri-eremuan osatzea eta horretarako, batetik, hiriko espazio libre eta berdeguneak 
sarean egituratzea; eta bestetik, zeharkako igarobideak diseinatzea, honako hauek lotzeko: 
itsasadarra, haren adarrak, uholde-lautadak, ibaiertzeko parkeak eta inguruko mendietako 
gerriko berde metropolitarra. 

Hiriko sare berde horren bitartez bero-uharte efektua arintzen saiatu beharra dago eta 
horretarako komeni da espazio libreak lotzea, kaleak oinezkoentzat jartzea, ibilgailuei lekua 
kentzea, zuhaitzak landatzea, lorategiak jartzea, lurzorua iragazkortzea eta fatxada eta 
estalki berdeak jartzea erraztea, besteak beste. Sarea oinez eta bizikletaz egiteko ibilbideen 
bitartez lotu beharra dago, jendeari naturaz gozatzeko eta osasuna hobetzeko erraztasunak 
emateko eta, halaber, gainerako azpiegitura berdearekin batera biodibertsitatea eta 
ekosistema-zerbitzuak hobetzeko eta klima-aldaketa prebenitzeko eta arintzeko.  
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7. LURRALDE-EREDUA 

Indarrean dagoen LPPn ezarritako oinarriaren parte batek balio du LPPren Berrikuspena 
egiteko. Hala eta guztiz ere, kontuan hartu ziren gai batzuk azpimarratzea komeni da, gaur 
egun garrantzi gehiago dutelako.  

Alde horretatik, LPPren Aurrerapenean lurralde-ereduaren proposamena egiteko bi gai 
erabakigarri hartu ditugu kontuan: bizi-kalitatea eta biztanleen partaidetza. Bi gai horiek 
lantzeko Lurralde Antolamenduaren Europako Gutuna (1983) erabiltzen da esparru orokortzat; 
LPPren Aurrerapena Gutunari lotzen zaio.  

Europako Gutunak dio lurraldea antolatzea oso garrantzitsua dela eskualdeen arteko aldeak 
gutxitzeko eta espazioaren erabilerari eta antolaketari, jardueren banaketari, ingurumenaren 
babesari eta bizi-kalitatearen hobekuntzari buruzko ikuspegia hobetzeko. Gutunaren arabera, 
espazioa ez da epe motzerako helburu ekonomikoen arabera bakarrik antolatu behar, gizarte-, 
kultura- eta ingurumen-gaiak egoki kontuan hartu gabe.  

Gutunak dio, halaber, lurraldearen antolamenduak izan behar duela, lehenik, demokratikoa, 
biztanleen partaidetza ziurtatzeko; bigarrenik, globala, politika sektorialak koordinatzea eta 
ikuspegi orokorrarekin integratzea ziurtatzeko; hirugarrenik, funtzionala, balio, kultura eta 
interes komunak eta askotariko errealitateak kontuan hartzeko; eta azkenik, prospektiboa, 
ekonomia, ekologia, gizarte, kultura eta ingurumen arloetako gaien joerak eta epe luzerako 
garapena aztertzeko. 

Bizi-kalitatea 

Bizi-kalitatea zer den adieraztea zaila da. Kontzeptu zabal eta dimentsio anitzekoa da, eta 
kanpoko ebaluazioak eta ebaluazio subjektiboak egin daitezke. Bizi-kalitatearen kontzeptuak 
honako hauek barne hartzen ditu: osasun fisikoa, osasun psikologikoa, pertsona arteko sarea, 
autorrealizazioa, gizarte-inklusioa, ongizate sozioekonomikoa eta eskubideak. 

Lurralde-antolamenduaren bitartez bizi-kalitatea hobetu nahi denean, eguneroko bizimodua 
hobetzea planteatzen da: etxebizitza-premiari erantzutea, jarduera ekonomikoa eta enplegua 
garatzea erraztea eta garraio publikoa, osasun-arreta, kultura, hezkuntza, aisia eta abar 
ziurtatzea, besteak beste. 

Halaber, asmoa izaten da jendearen eta herritarren askotariko nahiei erantzutea, pertsona 
arteko erlazioak eta gizarte-babesa erraztuz. Hau da, lurralde-ereduak norberaren gaitasunak 
garatzea, autonomia, lan-bizitza eta familia bateragarri egitea eta abar sustatu behar ditu. Gai 
horiek lurralde-plangintzan islatzen dira zuzenean edo zeharka, eta LPPren Aurrerapenean 
zeharkako gai gisa landu ditugu. 

Lurraldea orekatzeko ezinbestekoa da baliabideak arduraz kudeatzea eta lurraldea zentzuz 
erabiltzea, ingurumena babesteko eta ingurune fisikoaren funtzio ekologikoaren eta hiri-
habitataren garapenaren arteko tirabirak arintzeko. Orobat, lantzen den esparrua eta eskala 
aintzat hartu behar dira eta lana agente publiko eta pribatuekin, herritarrekin, sektoreekin eta 
lurralde-eskalekin koordinatu behar da. 

Indarrean dagoen LPPko eta Aurrerapen honetako agertokien arteko desberdintasunei 
dagokienez, funtsezko gaietako bat herritarren partaidetza eraginkorra da. Euskal Autonomia 
Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeak dio plangintza lantzen denean 
herritarrek parte hartu behar dutela. 

Gai hori LAGen Berrikuspenean zehaztu da: txosten tekniko espezifikoak egin behar dira 
lurraldea antolatzeko tresnak sortzeko eta tresna horien segimendua egiteko, hala EAELABen 
nola Lurralde Politikako Aholkularitza Kontseiluan. Lurraldea antolatzeko tresnak sortu eta 
tresna horien segimendua egiterakoan, gizarteak eta erakundeek parte hartzeko prozesu eta 
planak antolatu behar dira. Gainera, behar adina baliabide jarri behar dira horretarako, 
partaidetza presentzial eta digitala eta partaidetza-prozesuaren gardentasuna ziurtatzeko. 
Beraz, ekarpenak argitaratu egin behar dira eta jasotako ekarpenen eta hartutako erabakien 
berri eman behar da. LPPren segimendua eta ebaluazioa egiteko, banakako ebaluazio-
sistemak ea lurralde-adierazleak zehaztu behar dira. 

Helburua da jendaurreko informazio- eta entzunaldi-izapide formalak gainditzea eta lurralde-
antolamendua desberdin lantzea. Gobernantza-eredu berri bat behar da, guztien ongia lortzeko 
konpromiso kolektiboan oinarritua. 

Bilbo Metropolitarreko lurralde-eredua zehazteko proiektu orokor bat egin behar da, epe 
luzerako ikuspegi integrala sustatuz, premiei aurre hartuz eta lurraldeko erlazioak aintzat hartuz. 
Hori guztia agertoki berri batean, testuinguru global zalantzagarri eta konplexu batean. 

 

  



 

 

 

 

33 

 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 
Bizkaiko Foru Aldundia Aurrerapena · 2017.12 

8. BILBO METROPOLITARREKO EREMUAN GAUZATU BEHARREKO 
HELBURU ESTRATEGIKOAK 

LAGen Berrikuspenean jasotako garapen iraunkorreko irizpideei jarraikiz, LPPren Aurrerapenak 
lurralde-eredu koherente bat sustatzen du, ingurumena, ekonomia, gizartea, kultura eta 
osasuna barne hartzen dituena. Alde horretatik, egoera edo erronka batzuk abiapuntutzat 
hartuta, hamar helburu estrategiko proposatu ditugu, eta helburu estrategiko horietatik atera 
ditugu helburu operatiboak, irizpideak, jarraibideak eta jarduketa-ildoak.  

 

1. egoera Hirigintzak presioa egiten du naturako eta landa-eremuko lurzoru 
urriaren gainean; ingurune fisikoa eta landa-eremua zatituta daude, 
azpiegiturengatik; eta nekazaritzako lurzoruak eta ustiategiak galtzen 
ari dira; horrez gain, baso- paisaia monotonoa da. 

1. helburua Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea honako 
hauek bermatuz: ekosistema eta paisaia desberdinek ekologikoki 
aurrera egitea beste eremu funtzional batzuekin batera, landa-
eremua eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera sustatzea, baso 
natural eta autoktonoa berreskuratzea, paisaia eta berau hondatzen 
duten azpiegiturak hobetzea, lurzoru berriak kalifikatzea saihestuz. 

 

2. egoera Eremu Funtzionaleko bizitegi-eskaintzaren hirigintza-eredua 
irregularra eta handiegia da.; gainera, bizitegi-parke zaharkitu bat du, 
arkitektura- eta hirigintza-oztopoak ditu, gune libre eta berdegune 
gutxi, eta enplegu eskaintza desorekatua da udalerri bakoitzeko 
biztanleria aktiboa kontuan hartuta.   

2. helburua Hirigintza-ereduan oreka ezartzea etxebizitza-beharren eta 
eskaintzaren eta jarduera ekonimokoen artean, landa-eremuari eta 
lurzoru berriaren kontsumoari kalte egitea saihestuz, etxebizitzak 
birgaituz eta haien tipologia egokituz. Horretarako, hirigintza-
oztopoak kendu behar dira, gune libreetara eta berdeguneetara 
sartzeko aukera hobeak jarri eta garraio-sare kolektibo egoki batzuen 
bilbe bat garatu. 

 

 

 

 

 

 

3. egoera Indarrean dagoen LPPko dauden hirigintza-aurreikuspenek gaur 
egungoak gainditu litzakete, eta baliteke lurzorua okupatzeko dauden 
optimizazio-irizpideei ez erantzutea. Horrez gain, jarduera 
ekonomiken esparru batzuk zaharkituak daude eremu 
estrategikoetan. 

3. helburua Indarrean dagoen LPPeko proposamenen oraingo egoerak aztetzea 
eta horietara egokitzea, garrantzia berezia emanez kutsatuak izan 
daitezkeen lurzoru estrategikoen birsorkuntzari. 

 

4. egoera Hiri-bilbearekin jarraipenik ez duen lurzoru urbanizaezineko 
ekipamenduen arazoa; zaila da garraio publikoaren bidez edo 
ibilgailu motordunik gabe erabiltzea. 

 

4. helburua Jende askok erabiltzen dituzten aisialdi-guneak eta ekipamendu 
berriak lehendik dauden hiri-bilbeari jarraitu gabe sortzeko mugak 
jartzea. Horietara sartzeko, ibilgailu pribatua ez den beste bide 
ordezkoren bat erabili ahal izan dadin saiatzea. 

 

5. egoera Hirigintzak, industriak eta azpiegiturek presio handia eragiten dute 
paisaian eta ondarean: elementu eta leku interesgarri asko 
abandonatu egiten dira, ez dira babesten eta hondatu egiten dira. 
Ondare-elementuak indibidualki tratazen dira, eta haien inguraren 
testuingurutik aterata.  

5. helburua Ondare material eta immateriala eta paisaia banakako eta baterako 
ikuspegi batekin tratazea, identitatearen, abesrastasunaren eta 
enpleguaren adierazpide gisa. Horretarako, paisai eta ondare- 
elementu ezberdinak oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide 
naturalistikoen bitartez lot daiteezke, eta horiek, era beraean, hiri 
habitatarekin lotu, aisialdirako eta osasuna sustatzeko duten 
ahalmena bultzatzeko. 
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6. egoera 

 

Bidaien bi heren baino gehiago lan-kontuengatik egiten dira, eta 
ibilgailu pribatua erabiltzen da gehienbat. Hori dela eta, karbono 
dioxidoa eta beste faktore kutsatzaile ugari isurtzen dira. 

6. helburua Mugikortasunaren piramidea iraultzea, metropoli-eremu barruko zein 
kanpoko lekualdatzeetarako, intermodalitatean, garraio publikoan eta 
ibilgalilu ez motordunetan orinarrituta. Espazio publikoa 
berreskuratzea, trenbideetako arkitektura-oztopoak kenduz. 

7. egoera Arlo jakin  batzuetan, udal-plangintzen bateragarritasuna eta lurralde 
administrazioen koordinazioa beharrezkoak dira. 

7. helburua Udalaz gaindiko estrategia bat ezartzea lurralde osoan, beharrezkotzat 
jotzen diren eremuak zein diren adieraziz. 

 

8. egoera Lurraldearen garapenean eragina duten ikuspegi berriak sartu behar 
dira plangintzan. 

8. helburua Zeharkako alderdiak esplizituki txertatzea proposatutako ereduan: 
generoa, haurrak, osasuna, irisgarritasuna, euskara eta klima-
aldaketa.. 

 

9. egoera LPPrengangako egokitze irregularra eta urria udal-plangintzaren 
aldetik. Aurreikusitako jardukerak aldi baterako programatzea eta/edo 
agente arduradunak identifikatzea falta da. 

9. helburua  LPPre Berrikuspenean proposatzen diren jarduketak lehenestea eta 
koordinatzea, eta horiek gauzatzeko agente arduradunak definitzea. 

 

10. egoera Bilbo metropolitarraren lurraldeak baldintza bereziak ditu, honako 
hauek direla eta: kokapena, tamaina, ingurua, komunikazioak eta 
interakzio ekonomikoak hainbat eskalatan. 

10. helburua Lurralde –estrategia orekatu, adimendun, inklusibo, erlazionatu eta 
parte-hartzaile bat gauzaten saiatzea, Eremu Funtzional gisa dituen 
abantailak aprobetxatzeko, lurralde-euskarria kalitatezko faktore gisa 
errespetatuz, barne-zein kanpo-ikuspegi batetik. 

9. IRIZPIDEAK, ANTOLAMENDUAREN HELBURUAK ETA 
EREDUAREN HIPOTESIAK 

Ereduaren hipotesia lantzearen xedea da lan-ildo koherente batzuk zehaztea.  

Planteatutako metodologiaren arabera, hipotesia hasierako postulatuak, helburuak eta 
irizpideak kontuan hartutako proposamenak egiteko mekanismoa da.  

Asmoa da arazoak eta konponbideak, desabantailak eta abantailak eta lan baterako eta 
partizipatiboa aditzera ematea eta eztabaidatzea. Etorkizuneko lurralde-eredua ez da hasierako 
egoeraren analisitik sortzen: sortu, adostu eta eraiki egiten da. Etorkizuna eraiki egiten da, ez 
da asmatzen. 

Oraingoan ez gaude esku hutsik, berrikuspen batez ari garenez badugulako proposatutako 
eredu bat, errealitate sozial, ekonomiko eta legalarekin eta ingurumen-errealitatearekin 
alderatua, gainera. 

Ereduaren hipotesiaren abiapuntua diagnostiko-fasean antzemandako egoera bat da, eta 
egoera horren gainean dagokion helburu estrategikoa proposatzen da. Helburu estrategiko 
horien funtsak helburu operatibo, irizpide, jarraibide eta jarduketa-ildoen taulak dira, eta taula 
horiek Aurrerapena azaltzeko fasean eztabaida sustatzeko erabiltzen dira. 

Eztabaida horrek balio behar du helburuak, irizpideak, jarraibideak eta jarduketa-ildoak 
lehenesteko eta agente gehienek adostutako eredu bat zehazteko. 

9.1. INGURUNE FISIKOA ETA AZPIEGITURA BERDEA 

Egoera Hirigintzak presioa egiten du naturako eta landa-eremuko lurzoru 
urriaren gainean; ingurune fisikoa eta landa-eremua zatituta daude, 
azpiegiturengatik; eta nekazaritzako lurzoruak eta ustiategiak galtzen 
ari dira; horrez gain, baso- paisaia monotonoa da. 

Helburua Bioaniztasuna eta naturaren balioak babestea eta sustatzea honako 
hauek bermatuz: ekosistema eta paisaia desberdinek ekologikoki 
aurrera egitea beste eremu funtzional batzuekin batera, landa-eremua 
eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera sustatzea, baso natural eta 
autoktonoa berreskuratzea, paisaia eta berau hondatzen duten 
azpiegiturak hobetzea, lurzoru berriak kalifikatzea saihestuz. 

Ingurune fisikoaren antolamendua 

Indarrean dagoen LLPko ingurune fisikoa antolatzeko oinarritzat hartu ziren, batetik, indarrean 
dauden LAGetan proposatutako kategorizazioa; eta bestetik, LPP idatzi zenean indarrean 
zauden eta egiten ari ziren LPSak. Garai hartan derrigorrezkoa ez zenez, ez zen ingurumena 
ebaluatu. 
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LPPren Berrikuspenean, ingurune fisikoa antolatzeko egindako proposamenaren oinarria ere 
Lurralde Antolamenduko Gidalerroetan planteatutako lurralde-eredua da; proposamenak 
kontuan hartzen ditu, halaber, Berrikuspenean aintzat hartutako antolamendu-kategoriak eta 
baldintzatzaile gainjarriak. 

Antolamendu-kategoriak ezaugarri naturalen, harrera-ahalmenaren eta lurzoruen bokazio-
erabileraren arabera zehazten dira, lurraldeko eremu homogeneoak bilduta. Hurrengo taulan 
ikusten den moduan, Bilbo Metropolitarreko LPPko lurzoru urbanizaezinak sei antolamendu-
kategoria ditu. 

Baldintzatzaile gainjarriek antolamendu-kategorietan jarduera jakin batzuk gauzatzeko modua 
mugatzen edo baldintzatzen dute, kontuan hartuta arrisku naturalak, funtzionalitatea eta 
lurralde-konektibitatea.  

 

Antolamendu-kategoriak Baldintzatzaile gainjarriak 

(Ingurune fisikoari eta azpiegitura berdeari buruzko kapituluan landu ditugu) 

Babes berezia 

Ingurumenaren hobekuntza  

Azaleko uren babesa 

 

 

 

 

 

 

 Antolamendu-plan espezifikoak 
dituzten naturaguneak: parke 
naturalak, Natura 2000 Sarea 

 Biodibertsitate aldetik interesgarriak 
diren eremuak  

 Geodibertsitatearen aldetik 
interesgarriak diren eremuak 

 Igarobide ekologikoak  
 Parke metropolitarrak 
 Espazio libreen sistema orokorra 
 Urak har ditzakeen eremuak 
 Azpiegitura berdeak eta grisak 

gatazkak dituzten eremuak 

(Landa-habitatari buruzko kapituluan landu ditugu) 

Mendia  

Nekazaritza, abeltzaintza eta 
landazabala 

             Balio estrategiko handia 

             Trantsizioko landa-paisaia 

Landaguneak 

 Onura publikoko mendiak 
 Nekazaritzako eta abeltzaintzako 

eremu estrategikoak 
 Hiri-baratzeak jar daitezkeen eremuak 

Azpiegitura berdea 

2006an LPP onartu zenetik, ingurune fisikoaren kudeaketa iraunkorrari buruzko xedapen ugari 
jarri dituzte indarrean, ingurune fisikoari buruzko LPSak onartu dituzte (batzuetan, baita aldatu 
ere) eta Natura 2000 Sareko eremu gehienetako antolamendu-neurriak onartu dituzte.  

LAGen Berrikuspenak dioen moduan, jauzi kualitatibo bat egin behar da, ikuspegi integralago 
bat izateko, eta orain sartu da azpiegitura berdearen kontzeptua.  

Azpiegitura berdea kalitate handiko zona natural eta erdinaturalen eta beste ingurumen-
elementu batzuen sare bat da, estrategikoki planifikatua eta askotariko ekosistema-zerbitzuak 
eskaintzeko eta landa- eta hiri-eremuetako biodibertsitatea babesteko diseinatua eta kudeatua. 
Alde horretatik, ekosistema-zerbitzuak dira jendearentzat naturak dituen onura zuzen eta 
zeharkakoak, gure ongizateari eta bizi-kalitateari eusten laguntzen diotenak. 

Bilbo Metropolitarreko LPPko lurralde-ereduan, azpiegitura berdea natura-ingurunea 
egituratzen eta antolatzen duen elementu gisa ageri da. Azpiegitura berdearen helburua da 
dauzkan ekosistemen zerbitzu ugariak kontuan hartuta natura-, landa- eta hiri-eremuen arteko 
konektibitatea sustatzea eta ekologia eta paisaia zatikatzeko prozesuak etetea.  

Azpiegitura berde hori eskalen arabera diseinatu behar da. Lurralde Antolamenduko 
Gidalerroen Berrikuspenaren Aurrerapenak proposatutako autonomia-erkidegoko sarea 
abiapuntutzat hartuta, LPP eremu funtzionalaren erdibideko eskalara jaisten da eta, halaber, 
hirigintzako garapen-plangintza tokiko eskalan osatzeko irizpideak ezartzen ditu: berdegune 
publikoen sistema orokor eta lokalak zehazten ditu eta sareari jarraipena ematen dio hiri-
habitatean. 

Sare urdina ere azpiegitura berdearen parte da; sare urdinean daude ibaiak eta errekak, ibai 
eta erreken ertzak, uholde-lautadak eta hezeguneak. 

Beraz, hauek dira Bilbo Metropolitarreko LLPko azpiegitura berdeko eremuak: 

- Sare berdea: 

o Babes bereziko eremuak. 
o Ingurumena hobetzeko eremuak. 
o Naturagune babestuak. 
o Biodibertsitatearen aldetik interesgarriak diren eremuak. 
o Geodibertsitatearen aldetik interesgarriak diren eremuak. 
o Lehorreko igarobide ekologikoak.  
o Parke metropolitarrak. 
o Espazio libreen sistema orokor eta lokalak. 
o Hiri-hondartzak.  

 

- Sare urdina: 

o Azaleko urak babesteko eremuak. 
o Urak har ditzakeen eremuak. 
o Ibaietako igarobide ekologikoak. 
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Alde horretatik, landa-habitateko baso- eta nekazaritza-lurzorua ere azpiegitura berde horren 
osagarri da. 

Azkenik, Bilbo Metropolitarreko LPPk azpiegitura berde eta grisaren arteko gatazka-eremuak 
kokatu ditu; eremu horietan jarduera-neurriak ezarri beharko dira, azpiegitura osoan 
funtzionaltasun integrala ziurtatze aldera. 

 Antolamendu-kategoriak  

Babes berezia   

Kategoria honetan sartzen dira hain ugariak ez diren tokiko baso eta Batasunaren intereseko 
lehentasunezko habitatak. Itsasertzean babestutako eremuak ere barne hartzen ditu, nagusiki 
itsaslabarrak, hondartza naturalak eta hezeguneetako babes-eremuak. 

Tokiko basoen multzoan sartzen dira ongi zaindutako basoak, baso natural gazteak, heltzen ari 
diren baso andeatuak (hariztiak, haltzadiak, urkidiak, erkameztiak, gaztainondo-sail zaharrak, 
artadiak eta hostozabal-baso mistoak) eta, halaber, artadien aurreko sastrakak, abarizti 
atlantikoak eta txilar- eta gurbitz-sastraka handi mediterraneoak (Erica arborea eta Arbutus 
unedo). Muga kartografikoak 2016ko ortoargazkia oinarri hartuta egindako Eunis 2009 
kartografiaren arabera daude zehaztuta (baso eta sastraken banakatzea ingurumenaren 
ebaluazio estrategikoaren agirian dago jasoa, dagokion atalean). 

Eremu funtzionalean hain ugariak ez diren Batasunaren intereseko lehentasunezko habitatak 
hauek dira (informazioa zein eskalarekin sortu den kontuan hartuta, eremu gatazkatsuenak 
sakonago aztertzea komeni da):  

o 2130, duna gris finkoak (Astondoko duna (Gorliz) eta Areatza  hondartzako 
(Muskiz eta Zierbena) eremu batzuk). 

o 3170, landaretza urlehortarreko denboraldiko urmaelak (Nerbioi ibaiaren 
Arrankudiagako meandro bat). 

o 4040, itsasertzeko txilardi lehorrak (eremu funtzionaleko itsasertzean). 6230, 
belardi menditarrak (eremu funtzionalaren hego-mendebaldean).  

Plangintzarako orientazioak:  

- Dauden balioak kontserbatzea ziurtatzea eta, horretarako, gizakiaren esku-hartzea 
arautzea sustatzea eta dauden aprobetxamendu-eremuak kontserbatzeko helburuarekin 
bateragarri egitea, kudeaketa iraunkorreko irizpideen bitartez.  

- Habitat naturalak indartzea eta, horretarako, babestea, berreskuratzea, ingurumena 
hobetzea eta, halaber, erabilera publikoa antolatzea, habitat horien kontserbazioarekin 
bateragarria izan dadin. 

- Itsasertzeko ekosistemak babestea eta lehenera ekartzea eta, horretarako, dauzkaten 
berezitasun biologiko eta geologikoen balioari garrantzia ematea eta erabilera 
publikoarekin bateragarri izateko estrategiak planteatzea. 

- Itsasertzean hiri-garapena mugatzea eta landa-eremua kaltetzen duten azpiegitura eta 
eraikin gehiago ez jartzea. 

Ingurumena hobetzea  

Eremu funtzionaleko kategoria honetan sartzen dira andeatuta dauden eta ingurumena 
lehengoratzea ezinbestekoa duten gune zehatzak (zabortegiak, hondakindegiak, harrobiak eta 
abar). Gune horietako batzuk Lurralde Plan Sektorialetan ere jasota daude.  

Erauzketa-eremuei dagokienez, mugak funtsezko organoak jarri behar ditu eta dagozkien udal-
plangintzetan jaso behar dira. 

Plangintzarako orientazioak: 

Eremu honen antolamenduaren helburua eremuak eraldatzea da, egungo egoera eremuon 
ahalmen ekologikotik hurbilago dauden egoeretara bideratuta, edo hori egingarria ez balitz, 
gutxienez paisaian integratzea. 

Azaleko urak babesteko eremuak  

LPPk proposatzen du kategoria hori ibai-sistema integral gisa lantzea. Alde horretatik, eremu 
funtzionaleko sare hidrografikoa osatzen duten ibai eta erreken ingurune fisikoa eta lurraldeko 
hezegune guztiak barne hartzen ditu. Era horretan azaleko drainatze-sarea babesten du, 
honako hauek barne: batetik, ibilgu eta ibaiertzak, EAEko Ibai eta Errekak Antolatzeko LPSn 
ezarritako dimentsioekin, zati bakoitzaren neurriaren ordenaren arabera; eta bestetik, 
Hezeguneen LPSn inbentariatutako itsasadar eta hezeguneak (URAko ibai-geruza hartu dugu 
kontuan, osagai hidraulikoaren arabera zatikatu eta maila bakoitzean atzerapenak ezartzeko).  

Kategoria honetako ingurune fisikoak ibai hauen ibilguei dagokien sare hidrografiko osoa 
hartzen du: Barbadun, Galindo, Cadagua, Nerbioi, Ibaizabal, Butroe, Asua, Gobela, Andraka 
eta Merdeka. Eta barne hartzen ditu, halaber, EAEko Hezeguneen Inbentarioko 76 hezegune, 
batez ere meatze-putzuak eta urmaelak (hezeguneen mugaketa berrikusi da).  

Plangintzarako orientazioak:  

Ziklo hidrologiko naturalen erregulazioa hobetzea da zona horietan jarduteko irizpidea, eta baita 
ibai, ubide eta hezeguneen kalitate ekologikoa lehengoratzea eta kontserbatzea ere, Uraren 
Esparru Zuzentarauaren helburuak betez. 

Erabileren eta jardueren antolamenduari esker, ibilgu eta ertzak hartzea edo aldaraztea 
saihestu nahi da, halako moldez non ur handien eta uholdeen ondoriozko kalteak gutxituko 
baitira. 

 Baldintzatzaile gainjarriak  

- Naturagune babestuak: gaur egun izendatuta daudenak eta etorkizunean izendatzen 
direnak. 
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- Gorbeia: Parke Naturala eta KBE; dauzka BNAP, EKZP eta kudeaketa-neurriak. Gaur 
egun berrikusten ari dira, agiri bakar batean bateratzeko. Zeberioko udalerria. 

- Barbadungo itsasadarra. KBE; kontserbatzeko helburu eta neurrien agiriak ditu. 
Muskizeko udalerria. 

- Astondoko dunak. KBE; kontserbatzeko helburu eta neurrien agiriak ditu. Gorlizeko 
udalerria. 

- Mundakako itsasadarra-Ogoño lurmuturra itsas eremua. HBEB. Itsasertzean dago eta 
30 kilometro inguru ditu; eremu funtzionalean udalerri hauek hartzen ditu: Barrika, 
Plentzia, Gorliz eta Lemoiz. 

Plangintzarako orientazioak:  

Eremu horiek dagozkien kudeaketa-planen arabera antolatuko dira. 

- Biodibertsitatea kontserbatzeko interes-guneak Baldintzatzaile horren xedea da 
kontserbazio-interesa duten fauna- eta flora-espezieak dauden habitatak babestea. Eremu 
hauek dagozkio: 
- LAGen natura-intereseko eremuak, inola ere babestuta ez daudenak: Mayor ibaia-Las 

Tobas-Akirtza, Ganekogorta mendia, Zierbenako eremua, Galea lurmuturra-Barrika, 
Gorliz-Armintza eta Armintza-Bakio. 

- Belardi menditarrak-harkaiztiak: Antsolako Atxako zonan (Bilbo), Muskizeko Las Calizas 
eta Lauroetako antzinako harrobia (Loiu). 

- Landare-espezie mehatxatuak kontserbatzeko eta berreskuratzeko eremuak (erreserba 
txikiak). 

- Biodibertsitate-galera eteteko ahalmena duten beste eremu batzuk. Eskualde-intereseko 
eremu berriak: Errekatxo (Barakaldo), Bolintxu (Bilbo), Larrañazubiko bailara (Getxo, 
Leioa, Erandio), Saierri (Urduliz, Berango, Erandio), Txarrotako bailara (Zaratamo), 
Ganguren (Urduliz) eta Butroe ibaiaren beheko zatia (Plentzia, Gatika). 

Plangintzarako orientazioak:  

Babesik ez duten naturagune garrantzitsu horiek dauzkaten ingurumen-balioen arabera 
zaindu behar dira.  

- Geodibertsitatea kontserbatzeko interes-guneak. Interes Geologikoko Lekuen 
Inbentarioan jasotako Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko interes geologikoko 19 
lekuak barne hartzen dituzte.  

24, Armintzako Flysch beltza. 
26, Gazteluko zehar-ebakia (Uztrikotze lurmuturra). 
35, Meñakozeko kuxin-labak. 
44, K-T muga Sopelan. 
49, Gorrondatxeko Eozenoa. 
59, Haitz Zurietako orratz erako karsta. 
90, Barrika-Galeako paleozabalgunea. 
91, Astondoko duna fosilak. 
93, Barrikako hareak. 
94, Areatzako hondartza eta dunak. 

96, Gorrondatxe eta Tunelbocako hondartza zementatua. 
117, Galea lurmuturreko tolestura sinklinala. 
118, Barrikako tolesturak eta Txitxarropunta. 
125, Billao lurmuturreko multzoa. 
132, Galea lurmuturra – Tunelbocako nummuliteak. 
133, San Rokeko ammoniteak eta koralak. 
140, Bodovalle meatzea (barnekoa eta aire zabalekoa). 
148, Malaespera aire zabaleko ustiategia eta lur azpiko meategia. 
149, Larreineta-La Arboledako aire zabaleko ustiategia. 

Plangintzarako orientazioak:  

Leku horiek kontserbatzeko, babesteko eta daukaten garrantzia azpimarratzeko jarraibide 
espezifikoak garapen-plangintzan ezarriko dira, EAEko Geodibertsitatearen Estrategia 2020 
kontuan hartuta. 

- Igarobide ekologikoak. Baldintzatzaile horretan sartzen dira LAGen Aurrerapenean 
autonomia-erkidegoen eskalan proposaturiko igarobideak eta eremu funtzionalean interesa 
duten beste igarobide batzuk. Azken horiek irizpide hauek kontuan hartuta aukeratu dira:  
 

- Ondoko eremu funtzionaletako azpiegitura berdeko lehentasunezko elementuekin lotzea 
erraztea. 

- Eremu funtzionaleko eta kanpoko naturaltasun handieneko eremuak lotzea, ongi 
kontserbatutako ibai-lotuneen bitartez. 

- Onura publikoko mendiak, zuhaiztiak eta tontor-eremuak lehenestea. 
- Nekazaritzako eta Basozaintzako balio estrategiko handiko nekazaritza-eremuak ez ukitzea, 

ahal den neurrian.  
- Mugak SIGPAC sistemako lursailen zatikatzearen arabera zehaztu behar dira eta, ahal den 

heinean, basogintzako erabilera lehenetsi behar da nekazaritzakoaren eta belardien aldean. 

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaletik nahiko gertu sei eremu babestu handi daude, eta 
eremu horietan daude Euskadiko azpiegitura berdeko lehentasunezko elementu asko: 
Urdaibaiko Biosfera Erreserba, Gorbeia Parke Naturala, Urkiolako Parke Naturala, Armañon 
Parke Naturala, Ordunteko KBE eta Meatzaldeko Biotopoa (ikusi, irudian, Bilbo Metropolitarreko 
barruko eta kanpoko loturaren proposamena). 
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Igarobide horietan tokiko basoak berreskuratzea sustatu behar da, ibaiertzeko basoak eta 
hezeguneak barne; hori, Bilbo Metropolitarreko azpiegitura berdeko lehentasunezko 
elementuen konektibitate ekologikoari eusteko. Ekosistema horiek, faunaren igarobide 
ekologikoak izateaz gain, ekosistema-zerbitzu gehien ematen dituzten ekosistemak dira. 

Igarobide berdeak (lehorrekoak) eta igarobide urdinak (ibaietakoak) daude: 

- Igarobide berdeak: 
 Gorbeia eta Urdaibai arteko igarobidea, LAGen Aurrerapenean 

proposatua. 
 Artxandatik Gangurengo Gorbeia-Urdaibai loturaren arteko igarobidea. 
 Ganekogortaren eta Barbadun ibaiaren arteko igarobidea (Artibai-

Errekatxo-Oiola-Agurriaga). 
 Galdamesko meatzaritza-eremuaren eta Montaño-Luzueroren arteko 

igarobidea, Las Tobas eta Murrietatik igarotzen dena. 
 Barbadunetik Castro Urdialesera arteko itsasertzeko igarobidea; 

Kantabriako Lurralde Antolamenduko Eskualde Planaren Aurrerapenean 
proposaturiko itsasertzeko lotunearekin bat egiten du. 

- Igarobide urdinak: 
 Barbadun ibaiko igarobidea. 
 Zeberio ibaiko igarobidea. 
 Larrañazubi ibaiko igarobidea. 
 Butroe ibaiko igarobidea. Zati bat eremu funtzionaletik kanpo dagoen 

arren, iparraldea lotzeko oso interesgarria da. 

Plangintzarako orientazioak:  

Helburu nagusia azpiegitura berdearen lehorreko eta ibaietako konektibitate ekologikoa 
ziurtatzea izango da. 

- Parke metropolitarrak. Indarrean dagoen LPPn jasota daude, aisia-eremu metropolitar eta 
lurraldera sartzeko espazio gisa erabiltzen diren hiri-inguruko parke handiak dira; Aisiarako 
Espazio Libre Handien Sarean daude (ekipamenduei buruzko 7.7 kapitulua). 
Honako hauek dira:  

· Artxanda, Cabras eta Banderas mendietatik Santo Domingora doan kateko tontorrean 
(Bilbo, Sondika). 

· Montefuerte, Malmasineko zonan (Basauri, Arrigorriaga). 

· Meaztegi Parkea, Abanto-Zierbena, Ortuella eta Trapagaran artean.  

· Akarlanda, Unben (Erandio).  

· Uribe Kostako itsasertzeko parkea, Algortatik Barrikarainoko itsasertzean.  

- Espazio libreen sistema orokorra. Ingurune fisikoa eta landa-eremua hiri-ingurunearekin 
lotzen dituzte. Orokorrean, espazio horiek olgetarako erabiltzeko ahalmen handia dute eta 
biztanleentzako atsedenleku eta aisia-eremu premiazkoak dira. 

Proposamena da hiri-inguruneak berriz naturalizatzea, motorrik gabeko mugikortasun-
sareari loturiko eremu funtzionaleko espazio libreen sarea handitzeko. Estrategia 
konbinatua izango da: libre dagoen lurzorua aprobetxatzea, dauden berdeguneetan 
biodibertsitatea areagotzea, biodibertsitatea areagotzeko eta klima-aldaketaren eraginei 
kontra egiteko sistemak bultzatzea (landare-estalki eta -fatxadak), eraikuntza berriak egitea, 
lurzoruaren iragazkortasun-indizeak handitzea eta hiria berritzeko jardueretan landaretza 
erabiltzea. 

Proposamena da, halaber, hiri-bilbean itsasadarrari eta haren adarrei atxikita dagoen 
lurzoru libreak berriz balioa hartzea, lurzoru kutsatuak barne, eta horretarako aldi baterako 
erabilera ematea. Era horretan azpiegitura berdea suspertzen da eta hiri-errealitatearen 
pertzepzioa eta bizi-kalitatea hobetzen dira.  

Espazio hauek dute lehentasuna: 

- Ezkerraldean, Santurtzitik Bilbora pasealekua lotzeko, Galindoko lurzoru librea, portuko 
kaitik Cadagua ibaiaren ahora arteko lurzorua eta erabiltzen ez den industria-lurzorua, 
Zorrotzaraino heltzeko.  

- Eskuinaldean, Lamiakoko ibarra aukera egokia da Getxo eta Astrabudua lotzeko eta 
Bilboraino jarraitzeko; horretarako, itsasadarreko errepidea pasealeku bateratu bihurtu 
behar da. 

- Hiri-hondartzak. Ingurumen-balio handia izan arren oso eraldatuta dauden eta aisia-
erabilera intentsiboak dituzten eremuak dira. Eremu funtzionalean hondartza hauek daude: 
Areatza (Muskiz, Zierbena), Ereaga (Getxo), Arrigunaga (Getxo), Barinatxe (Getxo, Sopela), 
Arrietara-Atxabiribil (Sopela) eta Plentzia-Astondo (Gorliz). 
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- Urak har ditzakeen eremuak. Zona horiek, bailara-hondoetan, alegia uholde-lautaden 
esparruetan, daudelako eta arro hartzaileek ezaugarri jakin batzuk dituztelako, uraldi arrunt 
maximoetatik gora eta errepikatze-aldietan uholde-arriskua dute. Zona horiek mugatzeko 
Uraren Euskal Agentziaren (URA) uholde-arriskuaren kartografia hartzen da aintzat. 

Plangintzarako orientazioak:  

Ibai-sistemak egoki funtziona dezan ziurtatzea eta, horretarako, batetik, ibilguak etetea eta 
ertzak eta uholde-lautadak okupatzea eragoztea; eta bestetik, arro hartzailea egoera onean 
edukitzea, ondasunei eta pertsonei kalterik ez egiteko. Eremu horietako arauketak bat etorri 
behar du EAEko Ibaiak eta Errekak Antolatzeko LPSn ezarritako araudiarekin eta, gainera, 
Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoa kontuan hartu behar du. Azkenik, Uholde Arrisku 
Potentzial Handiko Eremuetan (UAPHE) Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoko 
Uholde Arriskuaren Kudeaketa Planean ezarritakoa beteko da. 

- Azpiegitura berde eta grisak gatazkak dituzten eremuak. Hauek dira azpiegitura 
berdearen funtzionaltasuna arriskuan jartzen duten gatazka-eremuak: 
- Cadaguako igarobidea (Bi-636 eta FEVE), Alonsotegi hegoaldean. 
- Nerbioiko igarobidea (Bi-625 eta AP-68) Arrankudiaga hegoaldean eta iparraldean. 
- Usansolo (N-240 eta Euskotren), Galdakao hego-mendebaldean. 
- Erletxe (A-8, N-634 eta LAV), Galdakao mendebaldean. 
- Malmasin (A-8 eta A-68).  

Plangintzarako orientazioak:  
Eremu horietan gatazkak arintzeko edo amaitzeko jarduera- eta kudeaketa-neurriak eta 
konektibitatea sustatzen edo babesten duten neurriak proposatu beharko dira. 

Ingurune fisikoaren eta azpiegitura berdearen proposamena 1. planoan dago jasoa. Kategorien 
mugaketa gutxi gorabeherakoa denez, garapen-plangintzan berrikusi egin beharra dago. 

9.2. LANDA-HABITATA 

Egoera  Landa-lurzoru urrietan hiri-presio handia dago; azpiegituren ondorioz, 
landa-ingurunea zatikatuta dago; gero eta nekazaritza-lurzoru eta -
ustiategi gutxiago daude; eta basoko paisaia monotonoa da. 

Xedea  Landa-ingurunea eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera sustatzea 
eta, horretarako, landa-ingurunea zaintzea eta dauzkan balio natural, 
sozial, kultural eta ekonomikoak azpimarratzea. Paisaia eta hura 
andeatzen duten azpiegiturak hobetzea, ekoizpen-basoetan 
dibertsitatea areagotzea eta lurzoru berriak ez kalifikatzea.  

 Antolamendu-kategoriak  

Mendia 

Kategori honek azpikategoria hauek barne hartzen ditu: basoa, basoa eta mendi urria, belardi 
menditarrak, eta belardi-menditarrak eta harkaiztiak.  

Eremu funtzionalean batez ere basoak daude, eta neurri txikiagoan basoak eta mendi urriak; 
belardi menditar oso gutxi dago.  Ekoizpen intentsiborako ahalmen gehien duten baso-lurzoru 
gehienetan bizkor hazten diren espezieak daude, nagusiki konifero-sailak eta, neurri txikiagoan, 
eukaliptoak.  Eremu funtzionalaren azaleraren ia erdian (25.300 hektarea) zuhaiztiak daude, 
azaleraren % 30ean intsinis pinu-sailak, % 14an konifera-sail gazteak eta % 11n eukalipto-
sailak.  

Baso horiek eremu menditsuetan eta mendi-hegaletan daude, batez ere. Nekazaritzako eta 
Basozaintzako LPSko kartografia hartu dugu basoak mugatzeko, eta doitze txiki batzuk egin 
ditugu.  

Plangintzarako orientazioak:  

Baso-eremu horiek antolatzeko irizpide orokorra da basoei ekoizpen-irizpideekin ustiatzeko 
moduan eustea, baina lurzorua prestatzeko teknika erasokorrik ez erabiltzea, lurzorua 
kontserbatzeko eta ziklo hidrologikoak zaintzeko. Halaber, Euskadiko Baso Plangintzan (1994-
2030) eta mendiei buruzko araudian zehaztutako helburu eta jarduketa-ildoetan lurraldea modu 
iraunkorrean kudeatzeko jasotako irizpideak aplikatu behar dira.  

Baso-sartzeak ekoizteko ahalmen handiena duten eta natura-baliabideak oso urrakorrak ez 
diren eremuetan egitea komeni da. Ekoizpen-eremu horiek modu iraunkorrean kudeatzeko 
erronka handiena ustiatzeko teknika egokiak erabiltzea da. Horregatik, basoko baliabideak 
antolatzeko etorkizuneko planetan helburu produktiboak eta gizarte- eta ingurumen-onurak 
bateragarri bihurtzeko kudeaketa-neurriak ezarri behar dira, Euskadiko Baso Plangintzan 
jasotako moduan. 
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Halaber, Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSn azaldu bezala, suaren erabilera estentsiboa, 
eskokatze estentsiboa eta lur-mugimenduak ahal bezainbeste mugatu behar dira. Horrez gain, 
lan mekanizatuaren ordez eskulana bultzatu behar da, eta baso-soilketaren ordez pixkanakako 
mozketa, adibidez entresaka, arboladi-mozketa edo ondoz ondoko mehazketa. Lan horiek 
egiteko, administrazio eskudunaren baimena beharko da, eta baimen horren bidez, lurraren 
egitura mantentzea eta lurraren ahalik eta galerarik txikiena izatea bermatuko duten jarraibide 
zehatzak emango dira. 

Nekazaritza, abeltzaintza eta landazabala 

Kategoria honetan sartzen dira nekazaritzarako eta abeltzaintzarako ahalmen gehien duten eta 
era horretako erabileretarako egokienak diren lurzoruak. Orokorrean, eremu funtzionaleko 
mendi-hegalen behealdean eta ibaietako bailaretan dagoen landazabal atlantikoko paisaia 
hartzen du eta zelai, larre eta laborez osatua dago. Horiek azaleraren % 25 hartzen dute eta 
laboreek % 2 bakarrik. 

Eremu horiek mugatzeko Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko kartografia hartu da 
oinarritzat. Kartografia horretan bi azpikategoria daude, lurzoruak nekazaritzarako erabiltzeko 
dituen ezaugarri eta ahalmenaren araberakoak: 

 Balio estrategiko handia.  
 Trantsizioko landa-paisaia. 

Plangintzarako orientazioak:  

Lurzoru horiek lantzeko irizpide orokorrak dira, batetik, nekazaritzarako eta abeltzaintzarako 
ahalmenari eta arlo horretako jarduerei eustea; eta bestetik, gainerako jarduera bateragarri eta 
osagarriak arautzea, baldin eta landazabal atlantikoko landa-paisaiako ekosistemen iraupena 
ziurtatzen badute. 

Nekazaritza-abeltzaintzaren erabileraren menpe jarri beharko dira baso-erabilerak, salbu 
bailara-hondoetako hostozabalen basoak, eta bereziki mugatuak izango dira urbanizazio-
prozesuak eta nekazaritza-balio handiko lurrak hartzen dituzten azpiegiturak ezartzeko 
prozesuak. 

Balio estrategiko handia 

Era horretako lurzoruek, orokorrean, malda gutxiko alubioi-lautadetako flubisol eutriko erako 
lurzoruekin zerikusi zuzena dute, eta baita gehienez % 20ko maldetan dauden kanbisol eta 
lubisol kromiko erako lurzoruekin ere. 

EAEko Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSko irizpideen arabera, lurzoru horiek nekazaritza-
sektorerako estrategikoak dira eta, beraz, erabilera hori mantentzeak eta zaintzeak du 
lehentasuna, beste erabilera batzuen aldean. Kategoria honetan sartzen dira ahalmen 
agrologikorik handiena duten lurzoruak zein, euren modernotasuna, errentagarritasuna edo 
jasangarritasuna dela-eta, sektorearentzat estrategikotzat hartu diren nekazaritza-ustiategietako 
lursailak. 

Balio estrategiko handiko lurzoruak eremu funtzionalaren iparraldean ugariagoak dira, nagusiki 
Txorierriko bailaran. Orokorrean, bizitegien eta biztanleguneen inguruan biltzen dira. Era 
horretako lurzoru gehienak Lezama, Erandio, Loiu, Zamudio, Larrabetzu eta Urdulizen daude; 
Sopela, Lemoiz, Derio, Muskiz eta Berangozen, berriz, gutxiago daude.  

Plangintzarako orientazioak:  

Irizpide orokorra da lurzorua nekazaritzan erabiltzeko kontserbatzeko lehentasuna indartzea, 
betiere balio naturalak eta paisaia kulturaleko balioak zaintzearekin bateragarria bada.  

Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionaleko baliabide naturalak modu iraunkorrean kudeatzeko 
estrategian, nekazaritza-balio handiko lurzoru horiek zaintzea lehentasunezko helburua da. 
Alde horretatik, lurzoru horiek hiri-garapenekin eta nekazaritza-eremuak zatikatzen eta isolatzen 
dituzten azpiegiturekin okupatzea eragotzi behar da, nekazaritzako eta abeltzaintzako 
jardueretan ondorio oso kaltegarriak dituztelako. 

Trantsizioko landa-paisaia 

Zona horietan ekoizpen-ahalmen txikiagoko laborantza-lurrak daude. Orokorrean, malda 
handiagoak edo mosaiko moduan antolatutako larre, zelai eta baso txikiez estalitako 
landazabalak egon ohi dira. Zuzenean ukitzen dituzte balio estrategiko handiko nekazaritzako 
eta abeltzaintzako eremuak edo baso-eremu zabalak eta, oro har, erabilerak bi horietako 
baterantz jotzen du. 

Kategoria honetako lurzoru gehienak askotariko kanbisol-moten gainean egon ohi dira: 
eutrikoak, distrikoak, kaltzio-kanbisolak eta abar. Nekazaritza- eta abeltzaintza-ahalmen ertaina 
dute, zaintza kulturaleko tradizioak hobetua. Eremu funtzionalean hegalen behe eta erdialdean 
eta muinoetan ugaria da trantsizioko landa-paisaia.  

Plangintzarako orientazioak:  

Azpikategoria honetako helburu orokorra da nekazaritza-azalera erabilgarria (NAE) eta 
nekazaritzak eusten duen landa-paisaia babestea. Nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerarako 
ahalmen handiagoa duenez eta ez denez hain urrakorra, jarduera horiek kudeatzeko eredu 
intentsiboagoak ere ezar daitezke.  

Eremu horiek lehentasuna dute nekazaritza eta abeltzaintza garatzeko, lurraldean gehien 
erabiltzen diren nekazaritza- eta abeltzaintza-instalazioak hartzeko ahalmena baitute. Alde 
horretatik, jarduerek dagoen kultura-, natura- eta paisaia-ondarearen balioaren zaintzarekin 
bateragarriak izan behar dute. 

Zona horiek basoen eta ibar-hondoko ibai sistemaren artean daudenez gero, loturako-elementu 
naturalak mantentzea izan behar du kontuan kontserbaziorako estrategiak, batez ere hesien, 
basotxoen, muinoen, ibar txikietako bazterren, landa-bideen eta abarren multzoa zaintzea 
lehengoratzea. 
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Landaguneak 

Landaguneak Bizkaiko Foru Aldundiak egindako inbentarioan daude jasota. Inbentarioa 
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen arabera egin zuen Aldundiak eta 2016ko 
otsailaren 9ko Foru Aginduaren bitartez onartu zuen behin betiko.  

Landaguneen Inbentarioaren arabera, eremu funtzionalean 30 landagune daude, 13 udalerritan 
(guztira 35 udalerri dira). Hala, Zeberion 11 landagune daude (era horretako kokagune gehien 
dituen udalerria da) eta Bilbon 4.  

Plangintzarako orientazioak:  

Mugak udal-plangintzan zehaztuko dira eta murriztaileak izango dira.  

Landagune gisa inbentariatuta ez dauden lurzoru urbanizaezineko etxebizitza-multzoei 
dagokienez, udal-plangintzak lurzoru mugakideen antolamendu-kategorian sartuko ditu. Multzo 
horiek dira Inbentarioan jaso ez diren eta, berrikusi ondoren, dagokien antolamendu-kategorian 
sartu diren plangintzan (2016an indarrean zegoen horretan) jasotako 77 landaguneak. 

 Baldintzatzaile gainjarriak  

- Onura publikoko mendiak. Onura publikoko mendiak Mendiei buruzko 43/2003 Legean 
daude zehaztuta. Mendi horiek Lege horren bitartez eta Bizkaiko Mendien eta Naturagune 
Babestuen Administraziori buruzko ekainaren 2ko 3/94 Foru Arauaren eta arau horren 
aldaketen bidez arautzen eta kudeatzen dira. 

Mendi eta baso publikoak onura publikokotzat (OPM) har daitezke beren ezaugarri ekologiko 
edo sozioekonomikoengatik edo andeatzeko edo higatzeko arriskua dutelako. Gainerako mendi 
publikoak ondaretzat hartzen dira; multzo horretan sartzen dira, adibidez, tokiko erakundeen 
erabilera libreko mendiak. 

Plangintzarako orientazioak:  

Mendi horietan basoari eutsi behar zaio, honako hauek kontrolatzeko kudeaketa-
metodoekin: higadura; sute-arriskua; elurrak, haizeteek eta uholdeek eragiten dituzten 
kalteak; eta mendia babesten duten bereizgarrien gainerako arriskuak. 

Halaber, biodibertsitatea eta askotariko paisaiak babesteko eta areagotzeko, mendi publiko 
horietan espezie bakarreko baso-sailen ordez pixkanaka bertako espezieak landatzea 
komeni da, azpiegitura berdearen lotura ekologiko gisa proposatutako esparruak 
lehenetsita.  

- Nekazaritzako eta abeltzaintzako eremu estrategikoak. Antolamendu-kategoria berri 
honen xedea da kudeaketa aktiboa sustatzea eta, hiritartze-prozesuen aurrean, landa-
habitat eta -lurzoruak babestea. Kategoria honetan sartzen dira, nagusiki, gehienez 
% 30eko maldan eta flubisol erako lurzoruetan dauden eta oraindik nahiko eremu zabalak 
hartzen dituzten nekazaritza-balio handiko lurzoruak; normalean multzokatuta egon ohi dira, 

neurri handiago edo txikiagoan. Batzuk nekazaritza-jarduera handiko lurzoruetan daude eta 
beste batzuk nekazaritza-lurzoru oneko multzo urrietan, eremu funtzionaleko zona oso 
antropizatuetan. Udalerri hauetan bost eremu mugatu ditugu: Urduliz, Erandio, Zamudio-
Lezama, Lezama-Larrabetzu eta Zeberio.  

Plangintzarako orientazioak:  

Eremu horietan lehentasuna izango du nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi 
estrategiko eta interes orokorrekoak garatzeko ekimenak sustatzeak.  

Baso-sailak badaude, haien ordez nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerak ezartzea 
lehenetsi behar da. 

HAPOen bitartez garatu gabeko lurzoru urbanizagarria desklasifikatzea aztertu daiteke, 
nekazaritza-balio handiko lurzorua berreskuratzeko. 

- Hiri-baratzeak jar daitezkeen lekuak. Hiri-baratzeak bat-batean eta nonahi ager ez 
daitezen, hau da, horretarako jarritako lurzoru libreetan kokatze aldera, kokagune posibleak 
zehaztu ditugu.  

Horretarako, kontuan hartu ditugu, batez ere, lurzoru urbanizagarri gisa sailkatu arren 
oraindik garatu ez diren nekazaritza-lurzoruak, hirigune nagusietatik gertu eta ongi 
komunikatuta daudenak; horrez gain, interesa izan dezaketen biztanleen kopurua ere hartu 
dugu kontuan. Dena den, urak har ditzakeen zonetako beste eremu batzuk ere azter 
daitezke, osagarri gisa erabiltzeko. 

Hauek dira kokagune posibleak: 
- Larrondo (Sopela, Barrika, Urduliz). 
- Ibarbengoa (Getxo). 
- Txopoeta (Leioa). 
- Zuatzaurre (Galdakao). 
- San Migel (Basauri). 
- La Florida (Portugalete). 
- Villar (Santurtzi). 
- San Juan (Muskiz). 

Plangintzarako orientazioak:  

Hiri-baratze publiko eta pribatuak jartzeko eremu egokiak dira. Baratzeak jarriz gero, oinez, 
bizikletaz edo garraiobide kolektiboekin ongi heltzeko moduan jarri eta paisaian integratzeko 
neurri egokiak hartu beharko dira. 

Landa-habitata antolatzeko proposamena 2. planoan dago jasoa. Kategorien mugaketa gutxi 
gorabeherakoa denez, garapen-plangintzan berrikusi beharra dago. 

Beste baldintzatzaile gainjarri bat sartzeko aukera aztertu dugu, “baso urrakorra”, hain zuzen 
ere. Hori, kontuan hartuta zona batzuetan ekoizpenak mugak dituela, arrisku natural potentzial 
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(higagarritasuna, malda handiak) eta natura-elementu baliagarriak daudela eta funtsezko ziklo 
ekologikoak babesten dituztela (akuiferoak berriz betetzea, drainatze-sarea erregulatzea eta 
abar). 

Ordea, zona horiek mugatzerakoan ikusi dugu beste baldintzatzaile batzuk ere badituztela 
(onura publikoko mendiak, biodibertsitatea babesteko eremuak edo igarobide ekologikoak) eta 
baldintzatzaile horiek planteatutako helburua lortzen lagun dezaketela. Helburu hori da, hain 
zuzen ere, zona horietan hazkuntza ertain-motela duten askotariko espezieez osaturiko basoak 
sustatzea, ustiapena askotarikoa eta selektiboa eta hain intentsiboa izan ez dadin. 

 

9.3. HIRI-HABITATA 

 

Egoera Eremu Funtzionaleko bizitegi-eskaintzaren hirigintza-eredua 
irregularra eta handiegia da.; gainera, bizitegi-parke zaharkitu bat du, 
arkitektura- eta hirigintza-oztopoak ditu, gune libre eta berdegune 
gutxi, eta enplegu eskaintza desorekatua da udalerri bakoitzeko 
biztanleria aktiboa kontuan hartuta.   

Helburua Hirigintza-ereduan oreka ezartzea etxebizitza-beharren eta 
eskaintzaren eta jarduera ekonimokoen artean, landa-eremuari eta 
lurzoru berriaren kontsumoari kalte egitea saihestuz, etxebizitzak 
birgaituz eta haien tipologia egokituz. Horretarako, hirigintza-
oztopoak kendu behar dira, gune libreetara eta berdeguneetara 
sartzeko aukera hobeak jarri eta garraio-sare kolektibo egoki batzuen 
bilbe bat garatu. 

Lurralde-oreka 

LPPn proposaturiko lurralde-ereduan kokaguneak funtzionalak, orekatuak eta iraunkorrak dira, 
ingurumen, ekonomia, gizarte, kultura eta osasuneko gaiak kontuan hartzen dituzte, eremu 
funtzionalean bizi diren eta lan egiten dutenen bizi-kalitatea hobetzeko. Horretarako, hiri-
habitatean eta etxebizitzen eta jarduera ekonomikoen kokaguneen antolamenduan eragina 
duten helburuak zehazten ditu. 

Eremu funtzionalean biztanleria gutxitzea eta zahartzea arazo larria da, eta konpondu egin 
behar da. “Bonba demografiko” horren eragina larriagoa da Bilbo Metropolitarrean, baina 
Bizkaian, EAEn eta estatuko gainerako autonomia-erkidegoetan ere, Madrilen salbu, eztanda 
egingo du. Krisiaren amaiera eta gazteen burujabetze gero eta berantiarragoa direla eta, 
panorama are konplikatuagoa da. Izan ere, gazteak gero eta beranduago burujabetzen dira 
langabezia, enplegu-kolokatasuna, hasierako soldata txikiak eta etxebizitza eskuratzeko 
zailtasuna direla eta. Horregatik, neurri baterako, koordinatu, bizkor eta indartsuak jarri behar 
dira martxan, neurri eraginkorrak hartu dituzten inguruko herrialdeak eredutzat hartuta. Hau da, 
jaiotza-tasa handitzeko politikak (zerga-laguntza handi eta iraunkorrak eta lan-bizitza eta familia 

bateragarri egiteko neurri aktiboak, ibilbide profesionalak ez etete aldera) eta kanpoko 
biztanleak erakartzeko politikak jarri behar dira martxan. 

Eremu funtzionaleko etxebizitzen eta jarduera ekonomikoen kokagunearekin zerikusia duten 
faktoreek kanpo-mugikortasun handia eragiten dute. Mugikortasun horretan ibilgailu pribatuek 
pisu handia dute eta, ondorioz, energia eta baliabide asko erabiltzen da. Kontsumo hori 
gutxitzea komeni denez, bizitokiak eta jarduera ekonomikoak ezartzeko proposamenaren 
asmoa da desoreka hori konpontzea. Horretarako, gutxieneko premiak ziurtatzeaz gain, eremu 
funtzionaleko udalerrien arteko barne-oreka lehengoratu behar da, askotariko jarduketa-ildoen 
bitartez eta lurzoruaren erabilera optimizatuz, baliabidea mugatua dela kontuan hartuta. 

Azpimarratu beharra daukagu, ordea, udalerrien orekatzeko benetako aukerak mugatuak direla, 
gaur egungo hiri-sarea nahiko finkatua dagoelako. Eremu funtzionaleko muturreko lurralde-
baldintzatzaileak direla eta (topografia, dentsitatea, artifizializazioa…), ez da komeni dauden 
natura- eta nekazaritza-lurzoru urriak okupatzea eta, ondorioz, etxebizitzak edo jarduera 
ekonomikoak jartzeko dagoeneko kalifikatutako lurzorua optimizatu besterik ezin da egin, 
garapen berririk gauzatu gabe. Alde horretatik, ezin da baimendu industria-lurzoru kalifikatuen 
erabilera aldatzea, mugatuak eta eskasak direlako.  

Bestalde, Bilbo Metropolitarra linealki egituratutako eta garraio publikoarekin zentzuz 
hornitutako konurbazioa da. Horregatik, udalerrien arteko “desoreka” teorikoa ez da arazo larria. 
Hala eta guztiz ere, garraio kolektiboarekin ongi komunikatutako guneetan bizitegi-
erabilerarekin bateragarriak diren jarduera ekonomikoak ezar daitezke. Gainera, garraio 
publikoaren irisgarritasunaren gainean aurrerago azalduko ditugun arazo zehatzak konpondu 
behar dira.  

Proposamen honek eremu funtzionalerako proposaturiko mugikortasun- eta logistika-
ereduarekin du zerikusia. Asmoa da eredu horrek mugikortasun-piramidea behekoz gora 
jartzea, garraio kolektiboko sarean askotariko konpainiak integratuz eta intermodalitatea 
oinarritzat hartuta. Aldi berean, proposaturiko sistema oinezkoentzako eta bizikletentzako 
sarearen bitartez lotzen da, hiriguneak eta jarduera ekonomikoko zona nagusiak lotzeko eta 
ugaritzeko.  

Hiri-habitataren eredua eta gaur egungo irisgarritasuna (batez ere ekoizpen-guneetakoa) 
hobetzeko jarduketa-ildo gisa honako hau proposatu dugu: 

- Garraio publikoaren irisgarritasuna hobetzea, bereziki eremu hauetan: 
Meatze-eremua, Abanto-Zierbena-Ortuella eta parke teknologiko berria.  
Txorierri, Sondika-Derio-Zamudio eta parke teknologikoa. 

Alde horretatik, trenbide-oztopoak kenduz edo saihesbideak jarriz espazio publikoa 
berreskuratzeko aukerak aztertzeak eta optimizatzeak garrantzi handia du. 

Bilboko portu autonomoa hegoaldeko tren-saihesbidearen bitartez trenbidearekin lotuz gero 
agertokia asko aldatuko litzateke. Ezkerraldean eta meatze-eremuan Adifen C1 eta C2 lineetan 
salgaiak garraiatzeari utziko diote, bidaiarientzako zerbitzua bakarrik eskainiko dute, eta horrek 
azpiegitura-euskarria bera aldatzeko aukera ematen du, zeharkatzen dituen esparruekin 
bateragarri bihurtzeko eta suspertze interesgarriak gauzatzeko (Santurtzin itsasadarraren 
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parean, Barakaldo eta Urban-Galindo arteko hiri-bilbearen etena, Trapagaran, Ortuella eta 
Gallartako pasabideak…). 

Koordinazioa, elkarlana eta bateragarritasuna 

Eremu funtzionaleko eta lurralde mugakideetako gizartea eta ekonomikoa sustatzeko 
estrategiak gauzatzeko giltzetako batzuk estamentu publiko eta pribatuen, tokiko, sektoreko eta 
lurraldeko administrazioen eta herritarren arteko koordinazioa eta elkarlana dira. 

Nahitaezkoa da, halaber, udalerriak bateratzeko politika eta planak lantzea, lurraldea konplexua 
delako eta gizartea eta ekonomia bateragarri bihurtzea garrantzitsua delako, eremuko 
udalerrietako gizarte-, kultura-, ekonomia- eta etxebizitza-jarduera egokia izan dadin. 

Zeharkako gaiei buruzko atalean azaldu ditugu bateragarritasunaren inguruan proposatutako 
jarduerak, eta dokumentazio grafikoan ere jaso ditugu. 

Kokaguneen ereduak 

Lurzorua baliabide mugatua denez, natura- eta landa-ingurunea ez kaltetzearen eta lurzoruaren 
erabilera mugatzearen alde egin behar da, natura-ingurunea babestuz eta okupatzea mugatuz. 
Lurraldearen garapenaren helburuak izan behar du hiria trinkotzea, erabilerak nahastea eta 
mugikortasuna iraunkorra izatea. 

Hiri-ereduak ekonomia-, ekipamendu- eta bizitegi-jardueren erabileren nahastea integratu behar 
du, etxebizitza zaharkituak birgaituz eta tipologia gaur egungo premietara egokituz, arkitektura- 
eta hirigintza-oztopoak kenduz, paisaian eragina duten azpiegiturak egokituz, espazio publikoak 
eta hiri-irudia erakargarriago bihurtuz eta espazio libreen eta beste azpiegitura batzuen eskasia 
hiria garatzeko eta suspertzeko prozesuen bitartez konponduz. Jarduera-eremuetako 
biztanleen aniztasun funtzional eta sozialari eta irisgarritasun unibertsaleko premiei ere 
erantzun behar zaie, elkartzea, autonomo izatea eta aisiaz gozatzea errazteko eta natura eta 
ekipamenduak gerturatzeko. 

Horrek guztiak hiriko bizimodua aberastuko du eta bizi-kalitatea hobetuko du. Izan ere, 
pertsonen osasunean eta ongizatean eragina izango du, elkarbizitza eta sozializazioa erraztuko 
ditu, paisaiaz, ondareaz eta ingurune fisikoaz gehiago gozatzea ahalbidetuko du eta, gainera, 
hiriguneak eremu soil bihurtzea eragotziko du. 
Ondare hiritartu eta eraikia sustatu behar da, Bilbon (Bilbo Zaharra, Zazpikaleak, Zabalgunea, 
Deustu) eta beste udalerri batzuetan ardatz diren eta nortasun handia duten espazioetan 
ekintzak gauzatuz eta, horretarako, plangintzaren arabera libre dagoen ahalmena lehenetsiz 
eta hiria dentsifikatuz eta berrituz. Hiri-bilbeetan hutsak eta etenak desagerrarazi behar dira, 
lurzorua aurrezteko, salbu azpiegitura, espazio libre eta lotune ekologikoetarako behar direnak.  

Indarrean dagoen LPPn edo udal-plangintzetan hiria garatzeko egindako proposamen batzuk 
berraztertu eta gaur egungo egoeretara egokitu beharko lirateke, zehazki gaur egungo 
aurreikuspenak gainditzen dituzten eta lurzoruaren okupazioa optimizatzeko irizpidea betetzen 
ez duten proposamenak. Alde horretatik, lurzoru kalifikatuak berriz dentsifikatzeko eta 
dentsitate gutxiko zonak desklasifikatzeko aukerak berriz aztertu behar dira. 

Hiru-lurzorua birgaitzeko, suspertzeko eta berriz dentsifikatzeko jarduerak bideragarriak izan 
behar dute, udalerriko eta dagokion esparruaren gertuko inguruneko premien araberakoak. 
Gainera, dagoen etxebizitza-parkea birgaitzeko laguntzak sustatu behar dira, bereziki baliabide 
gutxien dituzten pertsona eta erkidegoentzat. 

Hiri-intentsitate handiagoko espazioak sortu behar dira, etxebizitza, zerbitzu, erabilera eta 
jarduera aldetik dentsitate handiagokoak; eta garraiobide kolektiboen eta motorrik gabeko 
garraiobideen bidezko irisgarritasunak unibertsala izan behar du, espazio horiek hiriguneekin, 
ekipamenduekin eta azpiegiturekin hobeto lotzeko.  

Itsasadarraren ingurua ere helburu horrekin berreskuratu behar da, metropolialdearen ardatza 
eta garapenaren pizgarria baita. Gaur egun, desindustrializazio-krisiaren ondoren, aldaketa 
sozioekonomiko eta kulturalak gertatzen ari dira han, eta birmoldaketa hori meatze-eremuaren 
inguruko udalerrietara zabaldu behar da.  

Indarrean dagoen LPPn jasotako Itsasadarreko Ardatzaren proposamena itsasadarraren 
ingurunea berreskuratzeko hiri-dinamikan kokatu behar da. Gaur egun, itsasadarrera ematen 
duen fatxada berritzeko indarra Sestao, Portugalete eta Santurtziko hiri-aurrealdeetara zabaldu 
behar da; hori, kontuan hartuta hegoaldeko tren-saihesbidearen bitartez antolatuko dela 
kanpoaldeko portura salgaiak eramateko eta Sestaoko ibaiertzeko industria-lurzoruetarako 
heltzeko sarbidea.  

LPPren Berrikuspenak proposatzen du eremu funtzionaleko azpiegitura berdea hiri-eremuan 
osatzea eta horretarako, batetik, hiriko espazio libre eta berdeguneak sarean egituratzea; eta 
bestetik, zeharkako igarobideak diseinatzea, honako hauek lotzeko: itsasadarra, haren adarrak, 
uholde-lautadak, ibaiertzeko parkeak eta inguruko mendietako gerriko berde metropolitarra. 

Hiriko sare berde horren bitartez bero-uharte efektua arintzen saiatu beharra dago eta 
horretarako komeni da espazio libreak lotzea, kaleak oinezkoentzat hartzea, ibilgailuei lekua 
kentzea, zuhaitzak landatzea, lorategiak jartzea, lurzorua iragazkortzea eta fatxada eta estalki 
berdeak jartzea erraztea, besteak beste.  

Sarea oinez eta bizikletaz egiteko ibilbideen bitartez lotu beharra dago, jendeari naturaz 
gozatzeko eta osasuna hobetzeko erraztasunak emateko eta, halaber, gainerako azpiegitura 
berdearekin batera biodibertsitatea eta ekosistema-zerbitzuak hobetzeko eta klima-aldaketa 
prebenitzeko eta arintzeko.  

Hala, jarduketa-ildo hauek planteatu ditugu: 
- Ekipamenduak berdeguneekin, natura-ibilbideekin eta bizikletaz egiteko bideekin lotzen 

dituen lurralde-sare bat sortzea. 
- Hiri egonkortua iragazkortzea eta, horretarako, berdegune naturalen sarearekin lotuta 

dauden berdeguneak integratzea eta hobetzea. 

Partaidetzak garrantzi handia du: agente publiko eta pribatuek eta herritarrek lurraldearen 
antolamenduan esku hartzea ezinbestekoa da. Asmoa da partaidetza lurraldearen 
antolamenduan integratzea, eta horretarako ezinbestekoa da kultura-aldaketa. Horregatik, 
egokitze- eta ikaskuntza-fase bat egongo da, hartutako inertziak gainditzeko. LPPren 
Berrikuspenean sartu ditugu, halaber, ekimen kolektiborako aldi baterako erabilerak sustatzea, 



 

 

 

 

44 

 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 
Bizkaiko Foru Aldundia Aurrerapena · 2017.12 

herritarrak ahalduntzea eta herritarren eta administrazioaren arteko elkarlan-ereduekin saioak 
egitea, lurraldearekin identifikatzeko eta epe luzerako lurralde-estrategiak zehazteko. 

Bizitegi-erabilera 

Diagnostikoaren fasean, batez ere diagnostiko partizipatiboan, ikusi dugu etxebizitza asko 
eskaintzea ez dela nahikoa biztanleek bizitokia aldatzeko. Horrez gain, azaldu dugu etxebizitza-
eskaintza Bilbo Metropolitarreko lurralde-kondizioetara egokitu behar dela. Bizileku berria 
aukeratzeko kontuan hartzen dira, besteak beste, konektibitatea eta zerbitzuak, eta bi faktore 
horietan zerikusi handia dute garraio publikoak eta irisgarritasunak. 

LPPren xedeetako bat da etxebizitzen gizarte-zeregina eta eskuragarritasuna ziurtatzen 
laguntzea. Gauzak horrela, proposamena da mekanismoak eta kudeaketa- eta koordinazio-
hitzarmenak ezartzea. Hona hemen proposaturiko jarraibide batzuk: 

- Lehen etxebizitza errazago eskuratzeko politikak bultzatzea. 
- Etxebizitza-tipologiak aldatzea edo sartzea eta dauden etxebizitzak gaur egungo 

eskarien eta gizarte-aniztasunaren arabera hobeto egokitzea, bereziki udalerrien 
erdiguneetan. 

- Parke pribatuan eta hutsik dauden orubeetan etxebizitza eskuragarriak jartzea, 
etxebizitza pribatuak errentan jartzeko erakarriz eta erosiz. 

- Finantza-erakundeekin hitzarmenak sinatzea, etxebizitzak eskura jartzeko. 
- Hutsik eta errentan dauden etxebizitzetan esku hartzeko mekanismoak antolatzea eta 

kargak aplikatzeko aukera aztertzea. 

Administrazioak eta erakunde publikoek etxebizitzak eta eraikinak birgaitzeko finantziazio 
publikoa bilatu behar dute, etxebizitza izateko eskubidea ziurtatzeko, eta etxebizitzen gizarte-
merkatua sustatu behar dute, besteak beste honako eredu hauen bitartez: erabilera lagatzeko 
etxebizitza-kooperatibak, hiri-masoberia eta errentako etxebizitzen sustapena eta kudeaketa. 

LAGetan egindako bizitegien kuantifikazioan esku hartzeko moduko gai batzuk daude. Gai 
horietako bik nagusia ez den etxebizitzarekin, alegia bigarren etxebizitzekin edo hutsik dauden 
etxebizitzekin dute zerikusia. Ereduaren agertokietan azaldu bezala, bizitegien kuantifikazioa 
aldatzeko dekretuaren argibideen arabera, udalerri batzuk asko hazten badira beste batzuk 
gutxiago hazi behar dute, eremu funtzionalak barne-oreka behar du. 

Eremu funtzionaleko bizitegi-ahalmena aztertzeko lurzoru kalifikatu finkatugabea (2/2006 
Legean ezarritako gutxieneko eraikigarritasuna ez duten esparruak berriz dentsifikatzea aintzat 
hartuta) LAGetako minimoarekin alderatzen da eta udalerri hauek minimoa baino mila 
etxebizitza gehiagoko bizitegi-ahalmena dutela ikusten da: Getxo, Derio, Galdakao, Urduliz, 
Berango, Sopela, Abanto-Zierbena, Trapagaran, Sestao eta Santurtzi. Horri dagokionez, argitu 
beharra daukagu indarrean dagoen plangintzako ahalmenak familia berrientzako etxebizitza-
beharrizana betetzen duela, EINen proiekzioen arabera. 

Soberakin horiei dagokien azalera teorikoa bizitegi-ahalmenaren soberakin gisa dago jasoa hiri-
habitataren planoan, kontuan hartuta gutxieneko etxebizitza-kopurua, aurreikusitako dentsitatea 
eta berriz egin beharreko dentsifikazioak. 

Jarduketa-ildoei dagokienez, esparru hauetan etxebizitza-hazkundea mugatzea proposatu 
dugu: 

- Ezkerraldea, Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo. 
- Eskuinaldea, Getxo, Berango, Sopela. 

Jarduera ekonomikoak (JE) 

BM LPPren Aurrerapenak hirugarren sektorearen espezializazio erlatiboaren eredua bere egin 
du (80-20), lurralde-eskala antzeko edo handiagoan. Eredu horretan hirugarren sektorea da 
nagusi eta, aldi berean, industria-sareari eusten dio; Madril, Dublin, Munich eta Rotterdameko 
metropolialdeetako eredua da hori, besteak beste. 

Ekoizpen-sektoreen erlazio hori, ordea, ez da berdin banatzen lurralde osoan. Sektore 
bakoitzeko biztanle landunak aintzat hartuz gero, udalerrikako banaketa oso desberdina da eta, 
ondorioz, biztanle aktiboak eremu funtzionaleko beste zona batzuetara joaten dira lanera. 
LPPren helburuetako bat eremua orekatzea da, metropolialdea hain finkatua egoteak eragiten 
dituen baldintza eta zailtasunak kontuan hartuta. 

Gai hori konpontzeko funtsezkoa da bizitegi-erabilerekin bateragarriak diren jarduera 
ekonomikoak hiri-eremuetara hurbiltzea, lehentasuna eta garraio publiko bidezko konexio ona 
dituzten esparruak sustatzea, esparru batzuk eremu misto bihurtzea eta portuak, aireportuak 
eta salgaien trenbideak zerbitzu eta lotura onak izan ditzaten ziurtatzea. 

Lurralde-ereduaren agertokietan azaldu bezala, jarduera ekonomiko bakoitzak bere kokapen-
eskariak ditu. Zerbitzu-sektorekoan, adibidez, masa kritiko gehien duten lekuak dituzte nahiago 
eta hiri-inguruneetan edo hiri-inguruneetatik gertu jartzen dira. Beste batzuetan, kokagunea 
lurzoruaren prezioaren arabera aukeratzen dute eta, ondorioz, ibilgailu pribatuaren mende 
daude eta erdialderago dauden espazioak erabilerarik gabe geratzen dira.  

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren alderdi kuantitatiboaz gain kualitatiboa ere kontuan 
hartu behar da. Garrantzi handia dute, adibidez, kokaguneak, jarduera zuenean eta zeharka 
babes dezaketen elementuak edukitzeak, lurraldea egoki dimentsionatzeak eta udalaz gaindiko 
tresnak sortzeak esparruak diseinatzeko eta kudeatzeko, eremu funtzionalean oreka ziurtatze 
aldera. 

Hona hemen LPPren Berrikuspenean proposaturiko jarraibide batzuk:  
- Bizitegi-erabilerarekin bateragarriak diren jarduera ekonomikoak industria-eremu 

tradizionaletara eramatea eragoztea. 
- Hezkuntza eta enpresa-arloa integratzen dituzten parke zientifikoak sustatzea. 
- Industria-lurzoruek honako hauek izan ditzaten saiatzea: garraio kolektiboaren eta 

motorrik gabeko garraiobideen bitartez zuzenean heltzeko aukera, salgaiak trenez 
garraiatzeko zerbitzua, jarduera logistikoetarako berezko espazioak, enpresen 
eraginkortasuna ziurtatzeko tamaina nahikoa eta instalazio eta ekipamendu egokiak. 

Horrez gain, asmoa da merkataritza-ekimenak hiriguneetara bideratzea, hirien kanpoaldeko 
merkataritzaren eta merkataritza-ekipamendu handien aldean hiriko eta gertuko merkataritza 
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sustatuz. Funtsean, helburua da enplegua hiri-eremu finkatuetan kokatzea, eta joera hori 
dagoeneko martxan da. 

Azkenik, hirien kanpoaldeko merkataritza-gune handietatik eratorritako problematika konpondu 
behar da. Horren harira, LPPk dio dauden merkataritza-guneetan ezin dela eraikin gehiago 
egin, eremu funtzionaleko jarduera ekonomikoen banaketan desoreka espazialik eta 
desitxuraketa funtzionalik gerta ez dadin. Esparru eta jarduera zehatzak proposatze aldera, 
analisia udalerrika egin dugun arren, jarduera bakoitzak zer azalera behar duen zehazteko 
udalaz gaindiko eskala aplikatu behar da, eremuko zona nagusiak aintzat hartuta.  

Lurraldean jarduera ekonomikoak hobeto orekatzeko bi jarduketa-ildo proposatu ditugu:  
enplegua hobetzea hala industria-sektorean nola hirugarren sektorean. Ekimen horiek dauden 
eta aurreikusi diren jarduera-eremuetan garraio publikoaren irisgarritasuna hobetzeko eta 
industria suspertzeko lehentasunezko eremu bat ezarriz suspertze-eremuak lehenesteko 
planteatutako jarduketa-ildoekin dute zerikusia. 

- Industria-sektoreko enplegua hobetzea: 
- Eskuinaldea, Getxo-Berango-Sopela-Barrika-Plentzia-Gorliz. 
- Ezkerraldea, Santurtzi-Portugalete-Sestao-Barakaldo. 

- Hirugarren sektoreko enplegua hobetzea: 
- Eskuinaldea, Getxo-Berango-Sopela-Barrika-Plentzia-Gorliz. 
- Ezkerraldea, Santurtzi-Portugalete-Sestao-Barakaldo. 
- Meatze-eremua, Muskiz, Abanto. 
- Behe Nerbioi, Etxebarri, Basauri, Arrigorriaga, Ugao. 

Jarduera ekonomikoko lurzoruak suspertzea 

Nabarmendu beharra daukagu kutsatuta egon daitezkeen Lurralde Historikoko lurzoruen 
inbentarioko lurzatien erdia baino gehiago eremu funtzionalean dagoela, asko eta asko eremu 
estrategikoetan. Hori dela eta administrazio publikoek ahalegin handia egin behar dute, 
industria-eremu zaharkituetako kalteak konpontzea eta berriz erabiltzeko prestatzea oso 
garestia delako eta denbora asko behar delako.  

Lurralde-ereduaren agertokietan egindako kalkuluak aztertu ondoren, badirudi ezinbestekoa 
dela lurzoru horietako kalteek eragindako zailtasunak gainditzea, kudeaketa atzeratuz gero ez 
litzatekeelako ekonomia jardueretarako lurzoru-eskaintzarik egongo. Beraz, lurzoru horietan 
esku hartzea lehenetsi beharra dago. 

Hiria suspertzea sustatzeko faktore hauek hartu behar dira kontuan:  
- Industria-jarduerak jartzeko lurzoru berriak ez erabiltzea, hutsik dagoena onera 

ekartzen ez den bitartean.  
- Dagoen industria-lurzoruak duen garrantzia azpimarratzea, hutsik dauden industria-

pabiloiak birgaituz eta berrerabiliz.  
- Lurzoru kutsatuen kudeaketa eta lurzoruaren kalitatearen hobekuntza lurralde-

plangintzako aurreko faseetan sartzea. 

Hona hemen LPPn proposaturiko jarraibide batzuk: administrazioek jarduera publikoak 
bateratzea, industria-lurzoru libre eta zaharkituak suspertzeko kudeaketa- eta finantziazio-
tresnak jartzea, industria-jabeak eta udalak industria-lurzoru tradizionalak zaintzeko elkarlanean 
aritu daitezen tresna administratibo eta fiskalak diseinatzea, libre dauden lurzoru eta eraikinen 
inbentarioa egitea, eta ingurune urrakor eta estrategikoenak birgaitzea sustatzeko politika 
aktiboa lantzea. 

Jarraibide horiek kontuan hartuta jarduketa-ildo hauek planteatu ditugu: 
- Lurzoruak suspertzeko lehentasuna duten esparruak zehaztea (bereziki kutsatuta egon 

daitezkeen lurzoruak). Halaber, eremu funtzionaleko udalerri guztietan hiria suspertzeko eta 
barrualdea berritzeko jarduerak lehenestea.  
 
Alde horretatik, aurrena lurzoru-eskaintzaren tokiko arazoa konpontzen duten lurzoruetan 
esku hartu behar da eta, gero, tokiko arazoa ez konpondu arren egoera orokorra hobetuko 
luketen lurzoruetan. Lurzoruak suspertzeko hiru lehentasun-maila ezarri ditugu: 
lehentasunezkoa, bitartekoa eta lehentasunik gabekoa. 

 
Lehentasunezkoa: 

Alonsotegi, Arrankudiaga, Erandio, Galdakao, Muskiz, Sestao. 
 
Bitartekoa: 

Barakaldo, Bilbo, Etxebarri, Portugalete, Santurtzi, Sopela. 
  

Lehentasunik gabekoa: 
Gainerako udalerriak. 

 
- Irizpide horren arabera, industria suspertzeko lehentasunezko esparru bat zehaztu dugu, 

udalerri hauek hartzen dituena: Trapagaran, Portugalete, Sestao eta Erandio. 
 

- Ezkerraldeko udalerrietan hiria berritzeko ekimenak gauzatzea komeni da, espazio 
publikoak eta hiriaren irudia erakargarriagoa izan dadin eta etxebizitza-parkeak kalitate 
hobea izan dezan. Orobat, bizitegi-eremuekin bateragarriak diren hirugarren sektoreko eta 
industria-sektoreko jarduera ekonomiko berriak jartzea sustatu behar da. 

 
- Agiria idazteko hurrengo fasean indarrean dagoen LPPn planteatutako proposamenak 

aztertu eta egokituko ditugu (garapen berriak, berriz dentsifikatzea, ekintza egituratzaileak, 
jarduera estrategikoak, udalerriak bateragarri egitea…). Hori, gaur egungo aurreikuspen eta 
egoerei erantzuteko, Aurrerapen honetan planteatutako agertoki, irizpide eta jarraibideen 
arabera, bereziki natura- eta landa-lurzoruak zaintzeko eta lurzoru kalifikatua optimizatzeko 
irizpidearen arabera.   

- Indarrean dagoen LPPk dio, halaber, Basorda senadian Lemoizeko zentral nuklearraren 
instalazio amaitu gabe eta zaharkituetarako erabileraren bat (edo erabilera bateragarri bat 
baino gehiago) planteatu beharra dagoela. Kokagunea kontuan hartuta, erabilerek ahalik 
eta zirkulazio gutxien eragin beharko lukete. 
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9.4. PAISAIA ETA ONDAREA 

 

Egoera Hirigintzak, industriak eta azpiegiturek presio handia eragiten dute 
paisaian eta ondarean: elementu eta leku interesgarri asko 
abandonatu egiten dira, ez dira babesten eta hondatu egiten dira. 
Ondare-elementuak indibidualki tratazen dira, eta haien inguraren 
testuingurutik aterata.  

Helburua Ondare material eta immateriala eta paisaia banakako eta baterako 
ikuspegi batekin tratazea, identitatearen, abesrastasunaren eta 
enpleguaren adierazpide gisa. Horretarako, paisai eta ondare- 
elementu ezberdinak oinezkoentzako eta txirrindularientzako ibilbide 
naturalistikoen bitartez lot daiteezke, eta horiek, era beraean, hiri 
habitatarekin lotu, aisialdirako eta osasuna sustatzeko duten 
ahalmena bultzatzeko. 

 

9.4.A. PAISAIA  

LPPren Berrikuspen honetan iritzi diogu paisaia integratzeak ekologia, gizarte, kultura, 
ekonomia eta ongizate aldetik balio handia duela eta kalitatea gehitzen diola planari. 

Alde horretatik, paisaia gizakiaren eta ingurune fisiko eta hiritarraren arteko elkarrekintzaren 
emaitza da. Biak ala biak hartu ditugu aintzat eremu funtzionaleko paisaiaren azterketan, 
ikuspegi integralarekin. 

Proposamena da paisaia antolatzeko eta planifikatzeko tresna espezifikoak sortzea, gero 
udalerriek tresna horien bitartez paisaiaren gaineko erabakiak har ditzaten, modu koordinatuan; 
tresna horiek dira, besteak beste, Paisaiaren Katalogoa eta Paisaiaren Zehaztapenak. Hori, 
eremu funtzionaleko paisaia ahal bezainbeste garatzeko eta integratzeko eta daukan garrantzia 
azpimarratzeko, modu koherentean eta ikuspegi orokorrekin. 

Beste giltzetako bat da paisaia ezagutzera ematea eta herritarrek paisaiaren plangintzan eta 
paisaiari buruzko erabakietan parte hartzea. Izan ere, herritarrek parte hartu nahi dute, irizten 
diotelako eremu funtzionaleko bizi-kalitatean garrantzi handia duela. Ondareari eta paisaiari 
buruzko 4. planoan ikusten den moduan, paisaia adierazgarriak dira trantsiziokoa, paisaia 
kulturalak (meatzeak eta industria) eta habitat naturala (nekazaritza- eta basozaintza-mosaikoa 
eta itsasertzeko paisaia).  

  

 

 

Paisaiaren irisgarritasuna   

Indarrean dagoen LPPren berrikuspen honetan proposaturiko helburu nagusietako bat 
biztanleek natura, paisaia eta ondarea eskura izatea da (ekipamenduen eta atsedenlekuen 
sistemari buruzko kapituluan dago hori jasoa). 

Alde horretatik, planteatu dugu, batetik, hiri-eremuetatik gertuko paisaiara heltzeko motorrik 
gabeko mugikortasuna sustatzea eta lehenestea; eta bestetik, paisaiara heltzeko sarean eremu 
funtzionala zeharkatzen duten eta panorama, kultura eta natura aldetik, besteak beste, interesa 
duten ibilbideak sartzea. Asmoa da, halaber, sare horretan ibaien ibilguak integratzea eta 
paisaiako kokagune nagusiak batetik bestea ikusteko moduan jartzea. 

- Bilboko itsasadarra: itsasadarra metropolialdeko paisaia egituratzen duen elementu gisa 
finkatzea eta, horretarako, bi ertzen arteko lotura ziurtatzen duen oinezkoentzako eta 
bizikletentzako parke lineal bat egon dadin ziurtatzea eta oraindik lotu gabe dauden 
Elorrieta-Leioa eta Sestao-Barakaldo zatiak lehenestea.  

- Behe Nerbioin ibai-parke bat sortzea Basauritik Laudioraino.  

- Galindo, Cadagua, Asua eta Nerbioi ibaiak: dagozkien bailarak erabiltzeko eta lotzeko 
oinezkoentzako ardatz gisa antolatzea.  

- Galindo, Cadagua, Gobela eta Asua ibaien ahoak: paisaia-kokagune garrantzitsu eta 
itsasadarreko paisaiaren behatoki gisa egokitzea.  

- Bilboko gerriko berdearen sarea handitzea, dauden ibilbide eta begiratokiak lotuz, eta 
eremu funtzionaleko toki estrategikoen garrantzia azpimarratzea (Serantes eta Cabras 
mendiak, Artxanda, Ganguren…). 

‐ Burdin Hesiaren ibilbidea sortzea. 

‐ Uribe Kostan (Getxo-Gorliz-Armintza) itsaslabarren ibilbidea finkatzea eta Muskizekin 
lotzea. 

‐ Meatze-paisaia lotzeko eta balio handiagoa emateko ibilbide bat sortzea. 

‐ Santiago bidea ikusteko moduan jartzea. 

‐ Artxanda-Ganguren ibilbidea sartzea. 

‐ Ibaien ibilguak azpiegitura berdea lotzeko eremu nagusi gisa integratzea, itsasadarra 
ardaztzat hartuta.  

Trantsizioko paisaia 

Biztanle-guneak inguratzen dituzten ingurune-fisikoan integratzeko, hiri- eta landa-eremuen 
arteko trantsizioak egokia izan behar du. Hona hemen hori lortzeko zer planteatu dugun: 
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- Hiri-paisaiaren eta landa-paisaiaren arteko trantsizioko paisaietan erabilerak eta jarduerak 
antolatzea eta arautzea, hiri-eremuak zabaltzea eragozteko eta bi sistemen arteko 
oinezkoentzako lotura errazteko. 

- Hirien kanpoaldean (trantsizioko paisaian) libre dagoen lurzorua aprobetxatzea 
(deskalifikatu beharreko lurzoru urbanizagarria), espazio libre berriak jartzeko eta dauden 
eraikin eta sarbideen ertzak mugatzeko. Lehentasuna izango dute Artxanda eta Pagasarriko 
hegalek eta Sestao eta Santurtziko kanpoaldeak. 

Paisaia kulturalak (meatze- eta industria-paisaia) 

Xedea da memoria historikoa ezagutzera emateko eta lurraldearen nortasunari eusteko 
elementu kulturalak berreskuratzea, eta, horretarako, eremu funtzionaleko paisaia kulturalak 
(meatzeak, elementu militarrak eta industria) eta nekazaritzako eta abeltzaintzako teknika 
tradizionalak aldarrikatu behar dira. 

- Industria- eta meatze-paisaiaren eta paisaia militarraren bereizgarri diren elementu eta 
kokaguneak berreskuratzea, paisaia eta memoria ezagutzera emateko. 

- Somorrostroko bailarari loturiko meatze-eremuak daukan garrantzia azpimarratzea eta, 
horretarako, meatze-paisaiaren bereizgarriak egokitzea: erauzketa-zona zaharrak eta 
jarduerarekin zerikusia duten azpiegitura eta hirigune txikiak.  

- Meatze- eta industria-paisaiaren bereizgarri diren eta Bilboko itsasadarrarekin zerikusia 
duten elementuak birgaitzea.  

 Habitat naturala (itsasertzeko paisaia eta nekazaritza- eta basozaintza-mosaikoa)  

Proposamena da nekazaritzako eta basozaintzako mosaiko-paisaia tradizionala orekatzea eta, 
horretarako, landa-lurzoruak atzera egin dezan eragoztea eta kudeaketa paisaiaren 
erabilerarekin eta gozamenarekin bateragarria izatea (ikusi ingurune fisikoari eta azpiegitura 
berdeei buruzko 4.1 atala). 

- Jarduera turistikoak paisaia bereizgarriak eratzen dituzten jarduera ekonomikoetara 
bideratzea; adibidez, mosaiko-paisaiako nekazaritza-jarduerara.  

- Habitat naturalak indartzea: Batasunaren intereseko habitatak babestea, lehenera ekartzea 
eta bertako ingurumena hobetzea. Erabilera publikoa habitat horiek finkatzeko eta daukaten 
garrantzia azpimarratzeko moduan antolatzea. 

- Itsasertzeko habitatak lehenera ekartzea, udalerriek planak eta proiektuak koordinatuz. Plan 
eta proiektu horiek oinezkoentzako eta bizikletentzako sarea antolatu behar dute, Bilbo 
Metropolitarreko sare berde osoari loturiko itsasertzeko parke handi bat sortze aldera.  Oso 
kontuan hartu behar dira Muskizeko hareatza eta padurak eta Uribe Kostako hareatza eta 
txilardiak. 

- Bertako basoak lehengora ekartzea sustatzea eta, horretarako, espezie egokiak landatzea 
eta basoa ustiatzeko teknikak biztanleen erabilera eta gozamenarekin bateragarri bihurtzea, 

hala onura publikoko mendietan nola jabetza pribatuko mendietan. Asmoa da 
metropolialdean gerriko berde bat sortzea. Oso kontuan hartu behar dira Artxanda-
Ganguren eta Pagasarri-Arraitz-Castrejana erlaitzetako hegalak; Bilbo ekialdetik eta 
mendebaldetik inguratzen dute, hurrenez hurren. 

- Nekazaritza- eta basozaintza-paisaian bertako basoen proportzioa handitzea eta basoen 
kudeaketa paisaiaren erabilera eta gozamenarekin bateragarri egitea. 

- Nekazaritza- eta basozaintza-paisaia orokorrean berriz orekatzea eta paisaia horretako 
natura- eta nortasun-elementuak babestea. 

- Burdin Hesiarekin zerikusia duten elementuak eta itsasertzeko paisaiarekin lotura duten 
gotorlekuak birgaitzea.  

- Nekazaritza- eta basozaintza-mosaikoa finkatzea eta babestea, nagusiki Txorierriko eta 
Zeberioko bailaretan eta itsasertzeko udalerrietan.  

Paisaiako inpaktuak 

Paisaia metropolitarrean industria-azpiegitura eta -eremuak dira nagusi, eremu funtzionaleko 
hiri-lurzoruaren gehiengoa hartzen baitute. Metropoliko paisaiaren parte batean Loiuko 
aireportua eta Bilboko portua nagusitzen dira. Halaber, ibarren parte handi bat industriak 
hartuta dago eta instalazio asko utzita daude. Hori guztia Bilbo Metropolitarraren nortasunaren 
parte da oraindik ere eta kontuan hartu behar dugu paisaian eragin handia dutela, ingurumen-
inpaktuak, inpaktu akustikoak, ikusizko inpaktuak eta abar sortzen dituztelako. 

Horregatik, funtsezkoa da neurri zuzentzaileak hartzea, paisaiako inpaktuak integratzerakoan 
ikuspegia iragazteko, kondizio akustikoak hobetzeko eta biodibertsitatea sustatzeko.  

Hala, hauek dira gure proposamenak: 

- Paisaiako inpaktuak arintzea. Oso agerian daudelako edo ezaugarri formalengatik edo 
erabileragatik paisaian ikusizko eta/edo egiturazko inpaktuak eragiten dituzten elementuak 
integratzea. 

- Bide-azpiegiturak integratzea: A8 autobidea, Getxotik Urdulizeko sarbiderako bide berria 
(BI-637) eta Bilboko hegaletako azpiegitura guztiak.  

- Ezkerraldean meatze-paisaiari loturiko harrobietako paisaia egokitzea eta daukan garrantzia 
azpimarratzea.  

- Bilboko eta Txorierriko mendietako erauzketa-ustiategiak suspertzea eta/edo paisaia 
egokitzea.  

- Bilboko itsasadarrari eta haren adarrei loturiko industria-eremuak integratzea, nagusiki 
Sestao, Erandio, Zorrotza eta Basauriko industria-eremua. 
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- Azalera handiko saltokiak integratzea, bereziki Berango, Leioa, Asua, Barakaldo, 
Trapagaran eta Basaurikoak. 

- Galindoko araztegia integratzea. 

- Eremu funtzionalean sartzeko azpiegitura nagusiei loturiko espazioak egokitzea eta 
integratzea:   

- Arrontegiko zubiaren bi aldeak.  

- Malmasingo tunelaren irteera Bilboko sarreran.  

- A8 autobidea Trapagaranetik Santurtzira. 

- Dagoen trenbidearen eta etorkizuneko abiadura handiko trenaren (AHT) ibilbideak. 

- Loiuko aireportu inguruan pertzepzio akustikoa hobetzea. 

- Bilboko portuaren sarbidea eta ingurunea. 

- Getxoko kirol-portuaren sarbidea eta ingurunea.  

- Andeatzen ari den industria-ondarea berreskuratzea eta, horretarako, aukerako erabilera 
mistoak egokitzea, enpresa, zerbitzuak, kultura eta abar konbinatzen dituztenak.  

 

9.4.B. ONDAREA 

LPPren asmoa da ondarea baliabide sozioekonomiko gisa onartzea, zaintzea eta berriz balioa 
harraraztea. 

Onartzea 

Ondarea iraunkortasunaren aldetik aberatsa eta baliotsua dela onartzeak dakar ondare 
kulturala ikuspegi bateratuarekin aztertzea eta aintzatestea eta, horretarako, arlo fisiko, biotiko, 
ekonomiko eta politikoak eta tipologiak (materiala eta immateriala) zehaztea. Hori guztia 
funtsezkoa da ondarea ulertzeko, kudeatzeko eta daukan garrantzia emateko, lurraldean arlo 
horiek guztiek esku hartzen baitute. 

Ondarearen kudeaketa, baliabide naturalen, ingurumenaren eta ondarearen babesa eta 
antolamendua eta lurraldearen erabilera iraunkorra bateragarriak izan daitezen ziurtatzeko 
ezinbestekoa da dagoen natura- eta kultura-ahalmena modu iraunkorrean garatzea eta, 
gainera, baliabide naturalen erabilera eta natura-ingurunearen zaintza bateragarriak izatea.  

Alde horretatik, oso garrantzitsua da udalerriei beren elementu interesgarrien katalogoko 
ondare natural eta kulturalaren parte izan behar duten elementu eta espazioak zehazten 
laguntzeko irizpideak estandarizatzea. Era horretan, udalerriek errazago egingo dituzte 

inbentario eta erregistroak eta eremu funtzionaleko ondare natural eta kulturaleko elementuak 
errazago identifikatuko dira.  

Plangintzan lurralde-ondarearen kontzeptua sartzea ere funtsezkoa da, ondarea osatzen duten 
natura-, kultura- eta paisaia-arloetako elementuak integratzeko eta batera kudeatzeko.  

Horretarako, ezinbestekoa da, batetik, ondasun kulturalak kudeatzeko lankidetza-prozesuak 
gauzatu ditzaketen ondare-intereseko sareak identifikatzea; eta bestetik, lurraldea zaintzeko 
hitzarmenak adostea eta gizarteak lurraldeko biodibertsitatearen zaintzan duen zeregina 
sustatzeko eta onartzeko tresnak sortzea bultzatzea. 

Ondarea aberatsa eta baliotsua dela onartzeko nahitaezkoa da, halaber, ondasunak dagozkien 
agertoki fisikoekin, arkitektura-, hiri- eta landa-agertokiekin, dauden planekin eta ingurune 
soziokulturalarekin batera antolatzea. Horretarako, dauzkaten balioak zaindu, arriskuak gutxitu 
eta ahalmenak aprobetxatu behar dira, eta ondare-adierazpenen balio kolektiboa aintzatetsi eta 
berreskuratu behar da. Multzo honetan hiri-ondare eraikia ere sartzen da, birgaituz gero ondare 
gehiago sortzeko giltza bihurtzen baita. 

Hona hemen LPPrako proposatu ditugun jarduketa-ildoak: 
- Ondare kulturalaren barruan eremu funtzionaleko ondare arkitektoniko, arkeologiko, 

megalitiko eta paleontologikoko elementuak sartzea. 

Ondareak balio kolektiboari eutsi behar dio eta, aldi berean, garai berriek eta gizarteak 
eskatzen dituen zeregin- eta erabilera-aldaketei egokitzen jakin behar du, ikuspegi 
kontserbazionistenak gainditzen. 

Alde horretatik, funtsezkoa da, batetik, erkidegoak ondasunak hobeto ezagutu eta onartzeko 
kondizio eta estrategia egokiak sortzea, ondasun horiek zaintzea eta hurrengo belaunaldietara 
heltzea ziurtatzeko; bestetik, iritzi publikoa eta, orokorrean, herritarrak eremu funtzionaleko 
ondare natural eta kulturala (materiala eta immateriala) hezkuntza, gizarte, ekonomia eta 
kultura aldetik zeinen aberatsa den jabearaztea; eta azkenik, biztanleek ondare kultural material 
eta immaterialaren zaintzan parte har dezaten sustatzea. 

Zaintzea 

Kultura immaterialaren adierazpen-tresna gisa erabiltzeko balio dezaketen ondasun material 
eta espazioak babesteko neurriak ezarri behar dira lurralde-plangintzan, eta arnasgune diren 
udalerriak zaindu eta indartu behar dira, eremu funtzionaleko ondare immaterial baitira. 
Ondasunak zaintzeko behar diren babes-jarduera prebentibo eta/edo zuzentzaileak zehaztu 
behar dira. Jarduketa-ildo hauek proposatu ditugu: 
- Ondasunaren eta lurralde-ingurunearen arteko erlazioa jasotzea hala ondasun kulturalaren 

babesean nola ondasunaren inguruko espazioaren erabileren antolamenduan eta 
programazioan. Unescoren Munduko Ondarearen parte diren elementuak oso 
garrantzitsuak dira. 

- Zubi esekia. 
- Santiago bidea. 
- Santiago katedrala. 
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- Ondasunak zaintzeko behar diren babes-jarduera prebentibo eta/edo zuzentzaileak 
zehaztea. 

- Arnasguneen eragin-eremua eta arnasguneen eta lurraldearen arteko erlazioa errazten 
duten komunikazio-sareak zehaztea. 

Berriz balioa harraraztea 

Lehen esan bezala, eremu funtzionaleko ondare natural eta kulturala, garapen-eredu 
sozioekonomiko iraunkorrak eta hiri- eta landa-eremuak suspertzeko prozesuak bateragarri 
bihurtzeko tresnak ezarri beharko dira. 

Ondare kulturaleko elementu material eta immaterialak (euskara, jaiak, erromeriak, kirolak eta 
abar) zaindu beharreko nortasunaren eta bizi-kalitatearen adierazpide gisa duten garrantzia 
azpimarratzeko jarduera hauek proposatu ditugu: 
- Biztanleek memoria kolektiboaren adierazpidetzat hartzen dituzten eta bereizgarritzat 

barneratuta dauzkaten eta sentitzen eta baloratzen dituzten espazio geografikoak 
identifikatzea. 

- Toponimiaren tratamendu orekatua integratzea. 
- Memoria-guneak kontakizun bateratuen bitartez lotzeko museo irekiak sortzeko 

proposamenak sustatzea. 
- Landa-eremuetan kultura- eta irakaskuntza-ekipamenduen eskaintza egokia ziurtatzea, 

eremu horiek baliabide sozioekonomiko gisa duten ahalmena azpimarratzeko. 

Irisgarritasuna 

Ondarea eta paisaia zaintzeko estrategietako bat lurralde-plangintzan babestu beharreko 
ondasun immaterialei loturiko espazio, ibilbide eta euskarriak zaintzea sustatzea da. Halaber, 
funtsezkoa da kultura herritarren eskura jartzea, ez bakarrik hiri-eremuetan, baita landa-
eremuetan ere, azpisektore berritzaileak sustatuz. Horretarako, proposamen hauek egin ditugu: 
- Ondare naturaleko elementuen eta landa-eremuko elementu berezien irisgarritasuna 

hobetzea. 
- Babestutako espazio eta elementuak fisikoki eta funtzionalki egituratzea, komunikazio-

ardatzen bitartez. 

Turismo-baliabideak 

Ondare-elementuek turismo-baliabide gisa sustatzeko ahalmena dute. Bilboko Metropolitarreko 
udalerrietako ondare material eta immaterialeko elementuen irisgarritasuna hobetzeak 
aberastasuna eta enplegua sortzeko gai den sektore kultural hori sustatzeko balio dezake. 
Horretarako, lurralde naturalaren eta hiri-eremuaren harrera-ahalmenarekin bat datorren 
garapen turistikoko eredu bat planteatu dugu. 

 
 

9.5. MUGIKORTASUNA ETA LOGISTIKA 

 

Egoera Bidaien bi heren baino gehiago lan-kontuengatik egiten dira, eta ibilgailu 
pribatua erabiltzen da gehienbat. Hori dela eta, karbono dioxidoa eta 
beste faktore kutsatzaile ugari isurtzen dira. 

Helburua Mugikortasunaren piramidea iraultzea, metropoli-eremu barruko zein 
kanpoko lekualdatzeetarako, intermodalitatean, garraio publikoan eta 
ibilgalilu ez motordunetan orinarrituta. Espazio publikoa berreskuratzea, 
trenbideetako arkitektura-oztopoak kenduz. 

Gaur egungo garraio-sistema aldatzeko estrategia nagusietako bat motorrik gabeko 
garraiobideak eta garraio publikoa erabiltzea sustatzea da. 

Lurraldean aldaketa hori gauzatzeko ezinbestekoa izango da, batetik, eskumena duten 
konpainia eta administrazioen arteko lankidetza indartzea, garraio publikoaren zerbitzu integrala 
hobetze aldera; eta bestetik, bizikletentzako eta oinezkoentzako hainbat eskalako sareak modu 
estrategiko eta koordinatuan antolatzea. Alde horretatik, Bizkaian mugikortasun integrala 
kudeatzeko eta sustatzeko erakunde bat sortzea aztertu behar da. 

Gainera, gizartea eta erakundeak kontzientziatu beharra daude garraio kolektiboa eta motorrik 
gabeko mugikortasuna lehenesten dituen sistema bat sortzeko eta sistema hori erabiltzea 
errazteko politika publiko eta ekintzak antolatzeko premiaz. Erabiltzaileak fidelizatze aldera, 
mugikortasun aktiboa sustatzeko kanpainak egin behar dira, osasun-zerbitzuekin koordinatuta; 
mugikortasun-mota bakoitzak osasunean, ingurumenean eta lurraldean zer eragin duen azaldu 
behar da; eta garraio publikoarekin edo motorrik gabeko garraiobideekin irisgarriak diren aisia-
eremu eta atsedenlekuen berri eman beharra dago, besteak beste. 

Mugikortasunaren piramidea behekoz gora jartzeak espazioa motorrik gabeko garraiobideen 
eta garraio publikoaren alde antolatzea esan nahi du eta, horretarako, ezinbestekoa izango da 
oinezkoak, bizikletak eta motorrik gabeko garraiobideak bateragarri bihurtzeko neurriak hartzea, 
ibilbideak eta espazioak konpartitzen dituzten lekuetan. 

Gainera, funtsezkoa da dauden errepideak berriz antolatzea, honako hauek lehenetsiz: garraio 
publikorako bideak, garraio publikoarentzako gordetako espazioak, ibilgailu elektrikoak 
kargatzeko azpiegiturentzako gordetako espazioak eta bizikletak aparkatzeko eta errentan 
hartzeko lekuak. 

Logistikari eta mugikortasunari loturiko azpiegiturei eta, zehazki, trenbideei dagokienez, 
abiadura handiko sarearekin lotu eta Bilboko portu autonomorako trenen sarbide berria gauzatu 
ondoren sortuko den agertokia hartu behar da aintzat.  

Horrez gain, eremu funtzionala orekatze aldera, esparru jakin batzuetan garraio publikoaren 
irisgarritasuna hobetu beharra dago (ikusi hiri-habitatari buruzko atala). Honako hauek hartu 
behar dira kontuan: 
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-  Garraiobide kolektiboen erabilera-ahalmena eta maiztasuna. 

- Hiriko trenbide-oztopoak kenduz espazio publikoa berreskuratzeko aukerak.  

- Zamudioko eta Abantoko parke teknologikoen osaera berezia, eraikinak sakabanatuta 
daudela eta, eta horrek eragiten dituen zailtasunak.  

Horren harira, eremu funtzionaleko esparru hauek nabarmendu behar ditugu: 

- Meatze-eremua, Abanto-Zierbena-Ortuella eta parke teknologiko berria. 

- Txorierri, aireportua, Sondika-Derio-Zamudio eta parke teknologikoa. 

- Ezkerraldea, Santurtzi-Portugalete-Sestao-Barakaldo. 

Agiria idazteko hurrengo fasean zehatzago berrikusiko ditugu gauzatu beharreko jarduerak, 
azaldurikoa kontuan hartuta. 

Sare logistikoa  

Eremu funtzionaleko sare logistikoa antolatzeko proposamenak dira, batetik, garraio integrala 
hartzeko eta kudeatzeko ahalmena duten gune logistikoak sortzea; eta bestetik, azalera handia 
behar duten sare logistikoko elementuen kokaguneak aztertzea. 
- Garraio integrala hartzeko eta kudeatzeko proposaturiko gune logistikoak: 

- Sestao. 
- Basauri. 
- Portua. 
- Aireportua. 

- Azalera handia behar duten sare logistikoko elementuak eremu funtzionalean non koka 
daitezkeen: 
- Portua. 
- Aireportua. 

Trenbideko mugikortasuna  

Trena garraio metropolitarreko funtsezko elementua da, hala kanpoko loturan nola barne-
mugikortasunean. Trenbide-sistemak (Adifen aldiriko trenak, Euskotren, Feve, metroa eta 
tranbiak) beste garraiobide batzuekin integratzea eta intermodalitatea oinarritzat hartzea 
planteatu dugu. 

Multzo-ikuspegi horrekin jarduera hauek proposatu ditugu:  
- Abandoko AHT geltokia pasoko geltoki gisa gauzatzea, Europaz gaindiko eskalan, 

mendebaldera, Kantauri itsasoko ertzean. 
- Aldiriko trenbide-garraioko funtsezko ardaztzat hartzea Bilbo eta Balmaseda, Bermeo, 

Durango, Lezama eta Urduña lotzen dituztenak. 
- Bilbotik Loiuko aireportura lurpeko trenbide bat jartzeko aukera aztertzea; Sondikan geltoki 

intermodala izango luke.  
- Urbinaga eta Leioako EHUko campusa trenbidez lotzea.  

- Zangroizeko eta Zorrotzako trenbide-pasaguneak kentzeko obrak bultzatzea. 
- Bilboko metro-sarea aurreikusi bezala garatzen jarraitzea: 4. linea, Errekalde-Matiko, eta 5. 

Linea, Etxebarri-Ospitalea, egitea. 
- Sustatzea, batetik, tren-geltokien irisgarritasuna; bestetik, tren-geltokiak beste garraiobide 

batzuekin konbinatzea (behar izanez gero erabiltzaileentzako aparkalekuak jar daitezke), 
eta azkenik, inguruan eskari handiko ekipamenduak jartzea. 

- Tranbiaren linea berriak egikaritzea sustatzea: 
- Barakaldoko ingurabideko tranbia eta Urbinagarekiko lotura. 
- Itsasadarreko Ardatzari loturiko tranbia, Zorrotzaurren aurreikusitakoa Urbinagaraino 

luzatuta. 
- Hirigintza-oztopoak trenbide-lineak aldatuz kentzea aztertzea: 

- Bilbo, Santurtzi eta Muskiz artean, portura sartzeko Seranteseko zubia martxan jarri 
ondoren eta hegoaldeko tren-saihesbidetik Sestaoko ibaiertzeko industria-
lurzoruetara sartzeko zatiari eutsita.  

-  Lutxana-Erandio eta Lezama artean, Bilbo eta Loiuko aireportua lotzeko trenbide 
berria martxan jarri ondoren, itsasadarra zeharkatuz Ezkerraldearekin lotuta. 

Errepideko mugikortasuna  

Asmoa da mugikortasun-sistema energia aldetik eraginkorragoa izatea eta karbono-aztarna 
txikiagoa uztea, ingurumen-inpaktua eta baliabideen kontsumoa gutxituz. Horretarako, 
nahitaezkoa izango da ingurune fisikoko inpaktuak eta bateraezintasunak eta mugikortasun-
azpiegiturak aztertzea, neurri zuzentzaileak ezartzeko. Alde horretatik, mugikortasun-
azpiegiturak diseinatzerakoan paisaia eta biodibertsitatea zaintzea giltza da, batez ere natura- 
eta landa-inguruneko azpiegiturei dagokienez. 

Errepideen LPSn planifikatutakoarekin eremu funtzionaleko bide-sarea osatuko da. Beraz, 
geroko errepide-jardueren helburuak sare hori hobetzekoa izan beharko luke. 

LPPk errepide-sarea hierarkizatzen du eta, Lurralde Antolamenduko Gidalerroetan EAErako 
ezarritakoa abiapuntutzat hartuta, lotzen dituen guneen garrantziaren arabera osatzen da.  

Alde horretatik, hegoaldeko saihesbide metropolitarra gehiago erabili beharra dago, A-8 
autobideko zirkulazioa arintzeko. Horretarako, EAEko hiriburuen eta Kantabriako erkidegoaren 
arteko bide-sarerako loturak hobetu behar dira eta zirkulazio-mota jakin batzuetarako 
bidesarietan hobariak jarri behar dira.   

Sare egituratzailean, metropolialdeko erdiguneko zatian egiteko dauden jarduerak osatu eta 
hobetu behar dira, Txorierriko igarobidea, aireportua eta Mungia hegoaldeko saihesbide 
metropolitarrarekin lotzen dituztenak lehenetsita. 

Sare egituratzailean Lamiakoko ibai azpiko bideak garrantzi handia du, eta banaketa-sareko 
Axpeko eta Lutxanako zubiak ere garrantzitsuak dira. 

Horrez gain, hiri-eremuetan, lehen errepide-sarearen parte ziren baina orain zeregin hori galdu 
duten errepide-zatiak hiri barruko bide bihurtzea sustatu behar da; funtzionaltasun hori galdu 
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dute, hain zuzen ere, aukerako ibilbideak martxan jarri direlako edo gertuko ingurunea 
urbanizatu ondoren errepide izateari utzi diotelako.   

Gune zehatzak hobetzeak (adibidez, bidegurutzeak eta lotuneak) gune horietan eta gune 
horietara ematen duten bideetan zirkulazio-baldintzak hobetuko ditu. 

Oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna   

Bizikletaren erabilera garraio-politika guztietan integratu behar da. Bizikletaz ibiltzea sustatzeko 
ezinbestekoa da azpiegiturak eta atsedenlekuak hobetzea, aparkaleku seguru eta irisgarriak 
jartzea eta hiri-eremu, jarduera ekonomiko, ekipamendu, ondare eta naturaguneetara heltzeko 
bizikletentzako bide seguruak jartzea. Horrek guztiak mugikortasunaren osasun-arloa sustatzea 
eta aintzat hartzea ekarriko du. 

Metropolialdeko motorrik gabeko joan-etorrietarako sarea, lurralde-plangintzari dagokion 
eskalan, oinezkoak eta txirrindulariak batera seguru eta modu erakargarrian ibiltzeko moduan 
antolatu da.  

Lurralde Antolamenduko Jarraibideen Berrikuspenean oinezkoen joan-etorrietarako jasotako 
ibilbideak hartu ditugu oinarritzat. Ibilbide horiek egituratzen dituzte, batetik, EAEko eta lurralde 
mugakideetako guneak; eta bestetik, hiri-eremuetatik azpiegitura berderako irisgarritasuna eta 
azpiegitura berdeko elementuen arteko lotura ziurtatzen dituzten zatiak. 

Eremu funtzionalean txirrindularien mugikortasuna konpontze aldera, lurralde-sare bat 
antolatzea planteatu dugu, hiri barruan bizilekuaren, lantokiaren eta aisia-eremuen arteko 
eguneroko joan-etorriak ongi eta seguru egitea eta garraio kolektiboko intermodalitate-gune 
nagusiak lotzea ziurtatuko duena. Lurralde-sare hori EAEko Bizikleta Plan Nagusia oinarri 
hartuta antolatu dugu (Plana Lurralde Antolamenduko Jarraibideen Berrikuspenean jasota 
dago). 

Lurralde-sarea zehazterakoan honako hauek lehenetsi behar dira: 
- Biztanle gehien hartzen dituzten zatiak eta lurralde historikoak eta inguruko autonomia-

erkidegoak lotzen dituztenak. 
- Biztanleguneak jarduera ekonomikoko eremu nagusiekin eta unibertsitatearekin 

(ekipamendu pizgarriak) lotzen dituzten zatiak. 
- Ekipamendu eta garraio kolektiboko geltoki gehien lotzen dituzten zatiak, bidaiariak 

hartzeko ahalmen gehien duen garraio kolektiboa lehenetsita. 
- Eremu funtzionalerako interes estrategikoa duten esparruetan txertatuta dauden zatiak 

garatzea. 
- Asko erabiltzen diren hiriarteko zatiak, segurtasun-neurriak gehituz. 

Gauzak horrela, LPPn lehenetsi beharreko ardatzak dira dauden ibilbideen parte batzuk 
aprobetxatuz udalerriak lotzen dituen gainegitura nagusia eratzen dutenak; hori, udalerriek 
beren tokiko ibilbideak (daudenak eta etorkizunekoak) gainegitura horretan lotzeko aukera izan 
dezaten. Ibilbide hauek hartu ditugu aintzat: 
- Itsasadarraren bi ertzetako bidegorriak, Bilboko Zazpikaleetaraino, Areatzako hondartzan 

hasi eta Zierbena-Santurtzi-Portugalete-Sestao-Barakaldo-Zorrotzaurre eta 

Abandoibarraraino, Getxo-Leioa (EHUko campusarekin lotuta)-Erandiotik eta Deustuko 
ibaiertzetik. 

- Itsasertzeko ardatza, Getxo-Berango-Sopela-Barrika-Plentzia-Gorlizetik, Urdulizekin lotuta. 
- Txorierriko ardatza, Larrabetzu-Lezama-Zamudio-Derio (Bilborekin Lezamako bide zaharra 

medio lotuta)-Loiu-Erandio itsasadarraren ertzeraino. 
- Meatze-eremuko ardatza, Bilbo barrualdeko sarean hasi eta Zorrotza-Barakaldo-

Trapagaran-Ortuella-Gallarta-Muskiz zeharkatuta. 
- Ibaizabaleko ardatza, Galdakao-Etxebarri-Bilbo. 
- Nerbioiko ardatza, Arrankudiaga-Ugao-Arrigorriaga-Basauri, Etxebarrin Ibaizabaleko 

ardatzarekin bat egin arte. 
- Cadaguako ardatza, Zorrotza-Alonsotegi. 
- Eremu funtzional mugakideekin bat egiten duten lotura osagarriak: 

- Lehentasunezkoak: 
 Derio-Mungia lotura. 
 Abanto Zierbena-Sopuerta lotura. 

- Beste batzuk: 
 Urduliz-Mungia lotura. 
 Galdakao-Bedia-Lemoa lotura. 
 Arrankudiaga-Laudio lotura. 
 Alonsotegi-Gueñes lotura. 

 

Intermodalitatea 

a. Eremu funtzionalaren eta kanpoaldearen arteko lotura 

Metropolialdea euskal hirien sistemarekin, gertuko ingurunearekin eta Europarekin lotzeko, 
funtsezkoa da Bilboko portuan itsas garraioa erraztea eta, horretarako, azpiegitura eta sarbide 
egokiak jartzea, erkidegoarteko lurreko zirkulazioaren alternatiba gisa, eta plataforma logistiko 
eta intermodal gisa hobetzea.  

o Portuko azpiegitura-eskaintza itsas garraioko eta portu-ustiapeneko aldaketa 
estrategiko eta teknologikoetara egokitzea. 

o Portuan tren-sarbide eta -loturak eraikitzea. 

Horrez gain, garraio-sistema metropolitarreko sistemetatik abiadura handiko trenaren 
etorkizuneko geltokirako eta aireporturako irisgarritasuna ziurtatu eta eremu funtzional 
mugakide eta Kantabriako ekialdeko eremuekiko erlazio egokia zaindu behar da.  

o Bilbo-Abando geltokiaren eta abiadura handiko trenbide-sarearen arteko lotura 
gauzatzea, geltokiak metropolialdeko eta lurralde historikoko garraio-sare ahalik eta 
gehienekin duen lotura optimizatzea, eta mugikortasunarekin zerikusia duten era 
guztietako zerbitzu-ekipamenduez hornitzea (ibilgailu eta bizikletentzako 
aparkalekuak, errentan hartzeko automobilak, informazio turistikoa, hotelak, 
taxiak…). 

o Abiadura handiko trenbidea eta Santander lotzea sustatzea, hegoaldeko tren-
saihesbidearen ibilbidea aprobetxatuz, eta hala salgaiak nola bidaiariak garraiatzea. 
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Hirugarrenik, beste eremu funtzional eta lurralde mugakideetan sortzen den mugikortasunari 
erantzuteko, aldirietako intermodalitatea ezartzea planteatu dugu, hau da, automobila eta 
garraio publikoa lotzeko gune batzuk jartzea:  

Garraiobidea aldatzeko gune berriak, garraio plubikoko gune intermodalen ondoan aldirietako 
aparkalekuak jarrita: 
‐ Mungiako eremu funtzionaletik: 

‐ Derion, automobila, trenbidea eta hiriarteko autobusa. 
‐ Durangoko eta Igorreko eremu funtzionaletik:  

‐ Galdakaon, automobila, metroa eta Euskotren. 
‐ Laudioko eremu funtzionaletik: 

‐ Arrigorriagan, automobila eta RENFE. 
‐ Kantabriatik: 

‐ Abanton, automobila eta RENFE. 

Eta, horrez gain, eremu funtzionalaren barrualdeko zein kanpoaldeko premiei erantzuteko 
intermodalitate-guneak: 

- Abandon, abiadura handiko trenarekiko lotura, inguruan maila handiko jarduera eta 
ekipamenduen ezarpena, RENFE/FEVE, tranbia eta Bizkaibus. 

- Bilbon, Zazpikaleetan, metroaren 1, 2 eta 3 lineak eta Euskotren. 
- Santimamin, metroa, RENFE, Bizkaibus, tranbia eta hiriarteko autobusak. 

b. Eremuko funtzionalaren barruko loturak 

Intermodalitatearen aldeko apustua egin dugu, eremu funtzionalean barne-mugikortasuna 
optimizatzeko premiari erantzute aldera. Azpiegitura eta ekipamenduetan irizpide eta nodo 
berriak jarri ditugu, daudenak osatzeko, askotariko garraiobideak integratuz: bizikleta, metroa, 
hiriko eta hiriarteko autobusak, ibilbide luzeko trena eta automobila.  

Alde horretatik, hauek izango lirateke kanpoaldeko trenbideetako lotuneak: 
- Urbinagan, metroaren 2 linea, Leioako UPV-EHUren campuseko lotura eta RENFEren 

C1 eta C2 trenbide-sareen trazadura.  
- Sondikan, aireportuarekin lotzeko lurpeko linea eta lurgainean dagoena. 
- Lutxanan, metroaren 1 linearen, itsasadarraren gaineko trenbide-lotura berri 

hipotetikoaren eta Asua-Txorierri linearen arteko lotura.  
- Leioan, metroa, UPV-EHUren eta Sestaoren arteko lotura eta Bizkaibus. 
- Galdakaon, metroa eta Euskotren. 
- Basaurin (Sarratu), metroa, FEVE eta Euskotren. 

 
Halaber, barne-mugikortasunerako automobilaren eta garraio publikoaren arteko gune 
intermodal hauek proposatu ditugu: 

- Leioako metro-geltokia. 
- Etxebarriko metro-geltokia. 
- Ibarbengoako metro-geltokia. 
- Ansioko metro-geltokia. 
- Plentziako metro-geltokia. 

- Muskizeko RENFEren geltokia. 
- Arrigorriagako RENFEren geltokia. 

Garraio publikoaren irisgarritasuna  

Proposaturiko mugikortasun-sistema hiri-garapen trinko eta mistoko ereduarekin bat dator. 
Eredu horren oinarriak dira gertutasuna, iraunkortasuna eta hiri-eraldaketa, eta xedea bizi-
kalitatea eta gizarteratzea hobetzea; era horretan, garraio publikoaren zerbitzua ona eta 
maiztasuna handia izateko moduko masa kritikoa sortzen da.  

Proposaturiko lurralde-ereduan irisgarritasuna faktore hauen arabera zehazten da: joan-
etorriaren iraupena eta garraiobideen maiztasuna, kalitatea eta erosotasuna. 

Irisgarritasuna ongi antolatzeko, ezinbestekoa da garraio publikoaren eskaintza hobetzea, 
erakargarriagoa eta erosoagoa izan dadin. Horretarako, txartel bateratua sortu behar da, 
garraiobide batetik bestera erraz igarotzeko, eta tarifen politikak ibilbidea erabilitako garraiobide 
eta konpainia publikoez aparte hartu behar du kontuan; halaber, garraio publikoak dauden 
eremuak egokitu behar dira, irisgarritasuna hobea izan dadin eta erabiltzaileek gutxiago itxaron 
dezaten, eta hiri-sarean egoki integratu behar dira. 

 

9.6. BALIABIDEEN KUDEAKETA IRAUNKORRA 

9.6.A. URA 

Asmoa da lurraldeko ibai-ibilguak egoki antolatzea, eskumena duten administrazioak 
elkarlanean jarrita, eta, horretarako, ingurumenaren, uraren eta hirigintzaren inguruko aldagaiak 
integratzea. 

Alde horretatik, ibaiak hiriko paisaia eratzeko eta natura-ingurunea hirien barrualdean 
integratzeko elementu garrantzitsutzat hartu behar dira. Ezinbestekoa izango da hiria 
suspertzeko eta berritzeko jardueretan sinergiak sortzea, estaldura eta bideratze gogorrak 
dituzten ibaietan espazioak berreskuratzeko eta lurpeko urak babesteko; horretarako, funtsean, 
prebentzio-politikak aplikatu beharko dira. 

Basoen zeregina ez dugu ahaztu behar, bereziki bertako basoena; izan ere, ziklo hidrologikoak 
eta isurketa-uren drainatze-sistemaren funtzionamendua hobetzen dituzte eta uraldiak 
kontrolatzen laguntzen dute.  

Kalteak gutxitzea 

Uholde eta lehorteek biztanleei, jarduera ekonomikoari eta ingurumenari eragiten dizkieten 
kalteak arintzeko, ingurumen-helburuekin bateragarriak diren neurriak ezarri behar dira. Uholde-
arrisku zehatzak dituzten zonetan, neurri zuzentzaileak zehazterakoan arroari ikuspegi 
bateratuarekin begiratu behar zaio, eta 500 urteko errepika-denbora duten uholde-eremuetan 
hirigintzako garapen berriak ezartzea eragotzi behar da. 
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Jarraibidea izango da zorrozki kontrolatzea dagoeneko kalifikaturiko lurretako obrak, eta ahal 
dela ez da lur mugimendu eta betelanik egingo, hain zuzen uholdeak izan litezkeen zonaldeak 
handitzeko ibaietan beherako jokaera ekar lezaketenak. 

Jarduketa-ildoa izango da urak har ditzakeen lurzoruetan erabilera arautzeko eta mugatzeko 
politikak ezartzea, kontuan hartuta uholde arriskua eta esku hartu nahi den lurzoruaren 
oinarrizko kondizioa (landa-lurzorua edo lurzoru hiritartua). 

 

Egoera ekologiko ona 

LPPren Aurrerapenaren beste helburuetako bat da ur-masa guztietan egoera ekologiko onari 
eustea edo egoera ekologiko ona berreskuratzea, hala lur gaineko nola lurpeko uretan. 

Horretarako, giza presiorik ez balego egongo liratekeenen antzeko izaki bizidunen 
komunitateak izatea lortu beharra dago eta ibaiertzaren eta ibilguaren kondizioak babestu behar 
dira.  

Hiria suspertzeko, birmoldatzeko eta berritzeko jardueretan ezinbestekoa da ibaiertz eta 
ibilguetako kondizioak babestea; ibai-espazio, estuario eta hezeguneen dinamika eta 
morfologia lehengoratzea bultzatzea; hiria suspertzeko eta birmoldatzeko jardueretan estaldura 
eta bideratze gogorrak dituzten ibaietan espazioak berreskuratzea; eta isurialde kantauriarrean 
kilometro karratu bateko baino adar-arro handiagoa duten ur-ibilguak aldatzeko debekua 
errespetatzea (Lurralde Plan Partzialean zehaztutako hirigintza-azpiegitura edo -jardueretan, 
azalera hori 2 km² izan daiteke). 

Jarduketa-ildo hauek proposatu ditugu: 

- Eremu Babestuen Erregistroko zonak biltzea: hiri-horniketako harguneak eta dagozkien 
isurketa zuzeneko arroak, ibai-erreserba naturalak eta ingurumen edo natura aldetik 
interesa duten ibai-zatiak. 

- Urtegiei dagokienez, urtegira joanarazitako adarren arroa kontuan hartuko da. 
- Ibai, erreka, aintzira, urmael eta urtegien ertzetan, lurzoru urbanizaezinean “Azaleko ura 

babesteko lurzoru urbanizaezina” kategoria ezartzea, LAGetan zehaztutako irizpideak 
aplikatuz. 

Jarraibideak dira ibaien emari ekologikoa eta biodibertsitatea zaintzea eta lurzoru 
urbanizagarrietan ibilguen ertzetako lurzoru libre mugakide gehiago aurreikustea, berdeguneak 
jartzeko eta ibaiertzeko landaretza zaintzeko. Eta jarraibide horiek jarduketa-ildo hauekin dute 
zerikusia: 

- Ibai-ibilguetan, arrainen igaroa eragozten duten hesiak kentzea edo zuzentzea. 
- Eraikuntzen atzerapen zabalak ezartzea, ibaiaren tamainaren araberakoak. 

Hornikuntza- eta saneamendu-sare nagusia eta bigarren mailakoa hobetze aldera, irizpide 
hauek aplikatu behar dira: uraren erabileran eta hondakinen isurietan iraunkortasun-irizpideak 
sustatzea; uraren kalitatea hobetzea, dauden saneamendu- eta arazketa-planetan 

aurreikusitako hornikuntza- eta saneamendu-azpiegiturak jarriz; eta bereizketa-sareak 
orokortzea. Alde horretatik, kontuan hartu behar da emari ekologikoei eutsi behar zaiela eta 
aurrezkia eta eraginkortasuna areagotzen dituzten irizpide eta konponbideak ezarri behar 
direla. 

Biztanleria kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko jarraibide batzuk ere planteatu ditugu: uraren 
erabilera iraunkorra sustatzeko kontzientziazio-kanpainak egitea, hainbat kolektibo eta 
sektorerentzat (industria, nekazaritza, merkataritza, etxeak…) eta saneamendu-sarera hondakin 
gutxiago (olioa, pintura-hondarrak…) isurtzeko sentsibilizazio-kanpainak egitea. 

Jarraibide horiei gehitu behar dizkiegu Uraren Zuzentarauko (2015) kalitate-helburuak lortzeko 
behar diren jarduerak babestea, arazte naturaleko sistemak aztertzea eta bigarren mailako 
sareak eraikitzeko laguntza-ildoak sustatzea. 

Gauzak horrela, jarduketa-ildo hauek proposatu ditugu: 

- Zerbitzua gune guztiei ematea. 
- Arazte- eta saneamendu-azpiegiturak osatzea, euria egiten duen garaian baretzea gutxitzea 

eta hondakin-urak berriz erabiltzea sustatzea. 
- Araztegien ahalmena gehitzea. 
- Isurien sorrerari loturiko arazte-sistemak aurreikustea. 
- Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien isuriak kentzea. 
- Zadorra ibaiaren hornikuntza-sistemak lotu ondoren, sare osoaren errendimendua 

optimizatzea, ura Bilboko Udalaren Ordunteko urtegitik hornituz; izan ere, Bilbao Bizkaia Ur 
Partzuergoaren hornikuntza sistema horien mende dago. 
 

9.6.B. ENERGIA 

Asmoa da Euskadiko Energia Estrategia 2030 eta Klima Aldaketaren Euskal Estrategian 
ezarritako helburuak sustatzea eta lortzea, zehazki gai hauen ingurukoak: eraginkortasun 
energetikoaren igoera, energia berriztagarrien erabilera eta petrolio-kontsumoaren eta berotegi-
efektuko gasen isuriaren murrizketa. 

Horretarako, funtsezkoa da energia-betekizun eta -instalazioak lurralde- eta hirigintza-
plangintzara eramatea eta energia-kontsumoaren eragina, energiaren aurrezpena eta 
eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera aztertzea. 

Jarduketa-ildo hau proposatu dugu: 

- Iraunkortasun energetikoari buruzko jarraibideak politika publikoetan integratzea, EAEko 
sektore publikoko iraunkortasun energetikoari buruzko irailaren 22ko 178/2015 Dekretuan 
ezarritakoaren arabera. 

Jarraibideak dira, besteak beste, energia-eraginkortasuna handitzearen aldeko apustua egitea, 
karbono gutxiago isuriz eta energia aldetik burujabe izateko bidea eginez; garraio publikoko 
zerbitzuak eta hiri-egitura eraginkor eta dentsifikatuak erabiltzea sustatzea, joan-etorrien premia 
gutxitzeko; garraioan elektrifikazioa sustatzea, garraio publikoan ibilgailu garbiak (hibridoak, 
elektrikoak eta abar) erabiliz; eta hiri-bilbean ibilgailuak kargatzeko nahikoa gune jartzea. 
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Gainera, elektrizitatea sortzeko parkean iraunkortasuna hobetu behar da, energia 
berriztagarrien instalazio eta kogenerazio-instalazio berriak jarriz; eta energia-kontsumoa 
gutxitu eta energia berriztagarrien erabilera eta eraginkortasun energetikoa handitu behar dira, 
hala etxebizitzetan nola jarduera ekonomikoetan.  Halaber, energia-arloan ezarritako helburuak 
lortzeko jarraibideak dira, besteak beste, sorkuntza banatua areagotzea; autokontsumoa 
sustatzea; eraikin eta instalazioak beren kasa hornitzea erraztea, eguzkia, haizea, biomasa eta 
abar aprobetxatzeko sistemen bitartez; energia berriztagarrien aprobetxamendu teknikoko 
konponbideak lehenestea, berriztagarriak ez direnen aldean; eta lurzoru urbanizaezinean 
dauden eraikin isolatuetan autokontsumo energetikoko sistemak erabiltzea. 

Jarduketa-ildo hauek proposatu ditugu: 

- Elektrizitatea garraiatzeko linea berriak eraikitzeko premia eta linea zaharrak kentzeko 
aukerak aztertzea eta dauden igarobideak edo ingurumen-inpaktua deuseztatzen edo 
mugatzen duten beste linea batzuk aprobetxatzea. 

- Energia Elektrikoa Garraiatzeko Sarearen plangintza kontuan hartzea, eta horretan 
aurreikusitako instalazioak jartzeko behar diren lurzoru-erreserbak egitea. 

- Baliabide berriztagarriak aprobetxatzeko ezinbestekoak diren azpiegiturak ezartzeko behar 
diren lurzoru-erreserbak egitea, behar adina eta nahikoa ahalmenarekin.  

Zerbitzu-instalazio eta -sareek ingurune fisikoan eragiten dituzten kalteak prebenitzeari eta 
konpontzeari dagokionez, jarraibideak dira, batetik, babes bereziko antolamendu-kategorian 
dauden lurzoruetatik igarotzen diren aireko instalazio elektrikoetan xedapen tekniko osagarriak 
aplikatzea; bestetik, gas-sarea biztanle-gune guztietara zabaltzea; eta, azkenik, garraioan 
petrolioaren ordezko energiak erabiltzea sustatzea, ingurumen-inpaktua gutxitzeko eta 
etorkizuneko petrolio-eskasiari aurre egiteko. 

Jarduketa-ildo hauek proposatu ditugu: 

- Energia elektrikoa garraiatzeko instalazioen trazadura aztertzea, izaki bizidunengan eta 
paisaian eragin gutxiago izan dezaten. 

- Etorkizuneko linea elektrikoetarako jarraibideak zehaztea. 

 

9.6.C. EKONOMIA ZIRKULARRA 

Ekonomia zirkularra lurraldea antolatzeko estrategiaren parte gisa integratu beharra dago. 
Horretarako, ezinbestekoa da trantsizio-prozesu bat martxan jartzeko eta balio-sorrera 
birplanteatzeko politika publikoak lantzea. Hori, garapen ekonomikoa eta baliabide mugatuen 
kontsumoa bereizteko eta epe luzera ondare material eta immateriala lehengoratzea errazteko. 
Halaber, ekoizpen-sistemak eta lurraldeko kontsumoa eta baliabideak berriz diseinatu beharra 
daude, energia- eta material-gastua eta kanpo-efektu kaltegarriak gutxitzeko. 

Ekonomia zirkularra lurralde-plangintzan sartzeko bi gai hartu behar dira kontuan: batetik, 
lurzorua baliabide mugatu gisa erabiltzea; eta bestetik, hondakinak berreskuratu, berrerabili eta 
birziklatzeko moduan kudeatzea. 

Lurzorua baliabide mugatu gisa 

Lurzorua baliabide mugatu gisa erabiltzeari dagokionez, helburu hauek lortu behar dira: 
ondasun urri gisa administratzea, lurzoru andeatuetan oinarrizko funtzioak berreskuratzea eta 
elikagai, ur eta energia-segurtasuneko premia orokorrak betetzeko funtsezko baliabide gisa 
duen zeregina betetzea. 

Horretarako, lurzorua nekazaritza iraunkorrerako, klima erregulatzeko eta ekosistema-
zerbitzuak eta biodibertsitatea zaintzeko funtsezko faktore gisa ulertu behar da. Jarraibide 
hauek planteatu ditugu: 
- Hiri-espazioak eta dauden azpiegiturak berritzeko, birziklatzeko, berreskuratzeko eta 

berrerabiltzeko jarduerak lehenestea. 
- Dagoeneko antropizatutako lurzoruak berriz erabiltzea, erabili gabeko lurzoruen 

mesederako, ekonomia zirkularraren printzipioak aplikatuz. 

Lurzoru andeatuetan birgaitzeko teknika egokiak aplikatzea komeni da, oinarrizko funtzioak 
lehengoratzea eta ekosistema-zerbitzuak eskaintzea sustatzeko. 

Ekonomia leheneratzailearen eredua txertatzeko irizpide hauek hartu behar dira kontuan, 
besteak beste: kapital naturala zaintzea eta lehengoratzea; lurzoruaren biodibertsitateari 
eustea, lurzoruei loturiko ondasun eta zerbitzuak zaintze aldera; eta hiria suspertzerakoan 
lurzoru kutsatuak berreskuratzea eta horien gaineko ikerketak egitea, lurzorua kutsa dezaketen 
jarduera eta instalazioak dituzten edo izan dituzten lurzoruen inbentario eguneratua oinarritzat 
hartuta. 

Horretarako, honako jarraibide hauek planteatu ditugu: 
- “Lurzoruaren andeatze garbia: zero” helburua lortzea sustatzea. 
- Hirigintza-garapeneko edozein jarduera egin aurretik, jarduera kutsatzaileak eten 

ondorenerako aurreikusitako erabileraren arabera zer saneamendu-premia izango diren 
jakiteko ikerketak egitea sustatzea, giza osasuna edo ekosistemak ez kaltetze aldera, hiri-
habitataren atalean proposaturiko lehentasunen arabera. 

Azkenik, lurzoruen babes-, hornikuntza-, erregulazio- eta laborantza-zerbitzuak mantendu edo 
hobetu beharra daude, kaltetu gabe, batetik, landaretza-ekoizpenerako babes- eta hornikuntza-
zerbitzu horiek ahalbidetzen dituzten lurzoruaren zereginak; eta bestetik, uraren kalitateari eta 
eskuragarritasunari eta berotegi-efektuko atmosferako gasen osaerari dagokionez lurzoruak 
eskaintzen dituen zerbitzu erregulatzaileak. 

Hondakinak kudeatzea 

Hondakinak kudeatzeari dagokionez, fluxu ekonomikoetan produktu eta baliabideen indarraldia 
luzatzen duen eredu bat lehenestea da egokiena, eta horretarako hondakinen gaikako bilketa 
bultzatzea komeni da, berreskuratzea, berrerabiltzea eta birziklatzea errazteko eta, aldi berean, 
hondakindegietan ez uzteko. 



 

 

 

 

55 

 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 
Bizkaiko Foru Aldundia Aurrerapena · 2017.12 

Jarraibideetako hiru dira hondakinak gaika biltzea, berrerabiltzeko; berriz erabil daitezkeen 
produktuentzako merkatuak sustatzea; eta erabilitako tresnak saltzeko mekanismo eta 
zirkuituak antolatzea babestea. 

Horrez gain, jarduera ekonomikoen hondakin eta azpiproduktuen kudeaketa iraunkorra sustatu 
behar da. Besteak beste, jarraibide hauek planteatu ditugu: 

‐ Beirazko salmenta-bilgarri berrerabilgarrien erabilera-nitxoak mantentzea eta, hala denean, 
handitzea sustatzea. 

‐ Interesa duten pertsona fisiko edo juridikoek beirazko salmenta-bilgarri berrerabilgarriak 
biltzea, garbitzea eta merkaturatzea sustatzea. 

‐ Materia organikoa aprobetxatzea sustatzea, landa-udalerrietan konposta egiteko, betiere 
familia bakarreko etxebizitza eta nekazaritza-ustiategi nahikoa badago. 

Hondakinak lurralde-eskala guztietan dauden premiak koordinatu ahal izateko lurralde-ikuspegi 
integralarekin planifikatu nahi izanez gero, nahitaezkoa da, batetik, instalazio egoki 
gertukoenetan hondakinak tratatzeko azpiegitura-sare bat antolatzea; eta bestetik, hondakinak 
kudeatzeko erabiltzen diren azpiegiturek ingurumenean, paisaian eta gizakiengan dituzten 
eraginak gutxitzea. 

Gauzak horrela, jarraibide hauek planteatu ditugu: 
- Hondakinen garraioa optimizatzea, kontuan hartuta, batetik, hondakinak nola banatzen 

diren; eta bestetik, hondakinak sortzen diren lekuetatik biltzen diren lekuetara eta kudeatzen 
eta tratatzen diren instalazioetara zer distantzia dagoen. 

- Hondakinak kudeatzeko dauden azpiegitura, ekipamendu eta zerbitzuen erabilera 
optimizatzea. 

- Plangintzan industria- eta eraikuntza-sektoreetan (bereziki eraiste-lanetan) erabili dituzten 
materialak identifikatu, gaika bildu, berreskuratu eta berrerabiltzeko azpiegitura nahikoa 
jartzea. 

- Nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretatik eratorritako hondakinak egoki kudeatzea 
sustatzea: kudeaketa optimizatzea; produktu fitosanitario eta zoosanitarioak eta plastikoak 
gaika biltzea bultzatzea; abeltzaintza-ustiategietan nekazaritza- eta ingurumen-kontratuak 
sustatzea; nekazaritza-jardueretako beste hondakin organiko batzuk (inauste-hondarrak, 
ardogintzako patsak, gazurra…) egoki kudeatzea. 

 

9.7. EKIPAMENDU ETA ATSEDENLEKUEN SISTEMA 

 

Egoera Hiri-bilbearekin jarraipenik ez duen lurzoru urbanizaezineko 
ekipamenduen arazoa; zaila da garraio publikoaren bidez edo 
ibilgailu motordunik gabe erabiltzea. 

 

Helburua Jende askok erabiltzen dituzten aisialdi-guneak eta ekipamendu 
berriak lehendik dauden hiri-bilbeari jarraitu gabe sortzeko mugak 
jartzea. Horietara sartzeko, ibilgailu pribatua ez den beste bide 
ordezkoren bat erabili ahal izan dadin saiatzea. 

Ekipamenduei dagokienez, kontuan hartu behar dira, batetik, lurralde-eskala eta eremu 
funtzional osoko premiak bete beharra; eta bestetik, ekipamenduen eguneroko eta gertuko 
erabilera, kasu honetan udal- eta/edo eskualde-eskalan. 

Lurralde-eskala 

Ekipamendu metropolitarren sistemak honako hauek barne hartzen ditu: 
- Arlo hauetako ekipamendu orokor nagusiak: hezkuntza, kultura, osasuna, kirola eta beste 

batzuk. 
- Aisia-erabilerari loturiko ekipamenduak: 

- Atsedenlekuak. 
- Begiratokiak eta ikuspegi panoramikoak. 
- Ingurumena eta historia ezagutzeko zentroak eta ingurumen-gelak.  
- Hondartzak. 
- Parke metropolitarrak: Malmasin, La Arboleda, Akarlanda, Artxandako parkea, 

Areatzako parkea eta itsasertzekoa. 
- Natura-ibilbide nagusien sarea. 

Asmoa da ekipamenduen plangintza lurralde-proiektu koherente batean integratzea eta sortzen 
den mugikortasunak ingurumenean ahalik eta eragin gutxien izatea. Horretarako, sail 
sektorialen jarduera planifikatzailea dagokien arloan bideratu beharko da, eskualdean 
antzemandako hutsuneak betetzeko erreferentzia-esparru bateratu bat ezarrita. 

Gauzak horrela, ezinbestekoa izango da gaur egungo eta etorkizuneko premiak baloratzea, 
udalerriak koordinatzeko mekanismoak indartzea eta ekipamenduak (orokorrak eta, bereziki, 
hezkuntzakoak) hiri-inguruetara eramateko prozesuak eragoztea. 

Halaber, helburua da ekipamenduak eta zerbitzuak eskura eta gertu jartzea eta mugitzeko 
funtsean motorrik gabeko garraiobideak (oinez eta bizikletaz ibiltzea) eta garraio kolektiboa 
erabiltzea erraztea.  
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Horretarako, eremu funtzionaleko ekipamenduetara motorrik gabeko garraiobideen eta garraio 
kolektiboaren bitartez heldu ahal izateko moduko lurralde-sare bat sortzea komeni da. Horrez 
gain, funtsezkoa da Lanbide Heziketako ikastetxeetako eskaintza hobetzea, ondare material eta 
immaterialaren garrantzia azpimarratzeko ekipamendu kulturalak sortzea sustatzea eta 
etxebizitza-eskaintza osatzea. 

Gauzak horrela, jarduketa-ildo hauek proposatu ditugu: 
- Ekipamendu-sare bat eratzea. 
- Paisaiaren irisgarritasunari dagokionez, hauek dira gure proposamenak (paisaiari dagokion 

atalean daude azalduta): 
- Honako hauek ibai-parke gisa finkatzea: 

 Bilboko itsasadarra, parke lineal gisa, metropolialdeko eskualde-eskalako 
paisaia eta ekipamendu-eskaintza egituratzen baititu.  

 Behe Nerbioi, Basauritik Laudioraino. 
 Galindo, Cadagua, Asua eta Nerbioi ibaiak: dagozkien bailarak erabiltzeko 

eta lotzeko oinezkoentzako ardatz gisa antolatzea. 
- Bilboko gerriko berdearen sarea handitzea, dauden ibilbide eta begiratokiak lotuz, 

eta eremu funtzionaleko toki estrategikoen garrantzia azpimarratzea (Serantes eta 
Cabras mendiak, Artxanda, Ganguren…). 

- Ibilbide hauek sortzea eta/edo finkatzea: 
 Burdin Hesia. 
 Uribe Kostan itsaslabarren ibilbidea (Getxo-Gorliz-Armintza, Muskizekin 

lotuta). 
 Meatze-paisaiaren ibilbidea. 
 Santiago bidea. 

- Plangintza sektorial espezifikoetan zehaztutako ekipamenduen kokagune espezifikoak 
jasotzea. 

- Adierazle-sistema bateratu bat egitea, ekipamenduek zer estaldura-maila dituzten zehatz-
mehatz jakiteko. 

- Ekipamenduek eskaintzen dituzten zerbitzuak erkidetu daitezkeen esparruak zehaztea. 
- Indarren dagoen LPPko parke metropolitarren eta Areatzan proposatutakoaren mugak 

berraztertzea. 
- Parke metropolitarretan esparruak kalifikatzeko jarraibideak ezartzea, harrera-ahalmenaren 

arabera erabilera egokienak egokitzeko eta aisia-erabilera eta balio naturalak bateratu ahal 
izateko; hori lurzoruaren gaur egungo eta etorkizuneko jabetza-erregimena (publikoa edo 
pribatua) aintzat hartuta. 

- Lurzoru urbanizaezinean dauden ekipamenduak handitu ahal izateko irizpideak ezartzea. 
- Lurzoru urbanizaezinean erabileren interes publiko eta soziala baloratzeko irizpideak 

ezartzea. 

- Ingurune andeatuak (besteak beste kutsatutako lurzoruak) lehengoratu ahal izateko esku-
hartzeak lehenestea.  

Hurbileko eskala 

Lurralde-eredua orekatua izan dadin, ekipamenduen irisgarritasuna mugikortasun ez-linealaren 
eta eguneroko erabileraren arabera antolatu behar da eta, halaber, udalerri bakoitzak lortu 
behar du ekipamenduen oinarrizko premiak udalerrian bertan konpontzea. 

Hurbileko ekipamenduak auzoan harreman-sare bat sortzeko eta bizi-kalitatea eta osasuna 
hobetzeko guneak dira, beste zentro eta auzo batzuekin lotuta daude eta, beraz, zentroen 
artean oinezkoentzako eta bizikletentzako loturak sustatu behar dira. 

Eremu funtzionaleko udalerriek bete beharreko irizpide bat izango litzateke ekipamendu-
eskaintza premia sozial, demografiko eta kulturaletara egokitzea eta ekipamenduen 
irisgarritasuna hobetzea, hiri-sistema trinko bat sustatuz. 

Hurbileko ekipamenduen sisteman sartzen dira lurralde-azpiegituren multzoan jaso gabeko 
udal-azpiegiturak eta espazio libreen sistema orokorrak. 

Askotariko erabilerak dituen eta erabilera horiek nahasten dituen proposaturiko hiri-eredu hori 
sortzeari dagokionez, hiri-sare finkatuak eta ondare eraikia optimizatzeko funtsezkoa da, 
batetik, ekipamenduak eguneratzea sustatzea, balio-aniztasuna eta autogestioa oinarritzat 
hartuta; bestetik, ikastetxeak eta kirol- eta kultura-ekipamenduak eta bizitegi-eremu nagusiak 
lotzea bultzatzea; eta azkenik, adinduen premia eta eskariei buruzko gizarte-azterlanak egitea. 

Jarduketa-ildo hau proposatu dugu: 
- Ekipamenduetara bizikletaz heltzeko erraztasunak jartzea, hau da, udalaz gaindiko 

bizikleta-bideak edo bizikleta-bide metropolitarrak jartzea 
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9.8. ZEHARKAKO GAIAK 

 

8. egoera Lurraldearen garapenean eragina duten ikuspegi berriak sartu behar 
dira plangintzan. 

8. helburua Zeharkako alderdiak esplizituki txertatzea proposatutako ereduan: 
generoa, haurrak, osasuna, irisgarritasuna, euskara eta klima-
aldaketa.. 

9.8.A. KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEA ETA KLIMA-ALDAKETAREN ERAGINAK 
ARINTZEA 

 
 
Klima-aldaketari buruzko jakintza zientifikoa bi kontzeptu hauek oinarri hartuta aplikatu daiteke 
enpirikoki hirigintza- eta lurralde-plangintzan:  
 
Arintzea, hau da, klimak gizakien bizitzan eta ekosistema naturalean epe luzera dituen 
arriskuak deuseztatzea edo gutxitzea. Klima Aldaketaren gaineko Gobernu arteko Taldearen 
(IPCC) arabera, “berotegi-efektuko gasen (BEG) iturriak gutxitzeko edo isurguneak hobetzeko 
esku-hartze antropogenikoa da”. Antolamendu sozioekonomikoan eta ekoizteko eta 
kontsumitzeko moduetan eragin handiak dituen kontzeptu bat da.  
 
Egokitzea, hau da, klima-aldaketari moldatzea (aldakortasun klimatikoa eta muturrak barne), 
eragin ditzakeen kalteak arintzeko, aukerak aprobetxatzeko edo ondorioei aurre egiteko. Klima 
Aldaketaren gaineko Gobernu arteko Taldearen (IPCC) arabera, “giza sistemak edo sistema 
naturalak ingurumen berriari edo ingurumen-aldaketari egokitzea da”. Klima-aldaketara 
egokitzea da sistema naturalak edo giza sistemak moldatzea benetako klima eragingarriei edo 
aurreikusi daitezkeenei edo horien eraginei erantzutea, kaltea arintzeko edo aukera onuratsuak 
aprobetxatzeko. Askotariko egokitze-motak daude, besteak beste prebentiboa eta 
erreakziozkoa, pribatua eta publikoa, eta autonomoa eta planifikatua. Egokitzapenaz ari 
garenean kontzeptu berriak ere sartzen dira: urrakortasuna eta egokitzeko gaitasuna, adibidez. 
 
Gauzak horrela, LPP giltza da, udalerrietako hirigintza-planak udalaz gaindi koordinatzeko eta 
tokiko esku-hartze estrategiko edo sektorialak gauzatzeko aukera ematen duelako, ahaleginak 
eta jarduerak eraginkorragoak izan daitezen. Alde horretatik, gainera, BFAk udalerriek klima-
aldaketari egokitzeko azterlanak egiteko diru-laguntzak ematea aurreikusi du. 
 
Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean, klima-aldaketari aurre egiteko jarduerek aipaturiko 
bi helburu horiek izan behar dituzte: klima-aldaketaren eraginak arintzea eta klima-aldaketara 
egokitzea.  
 
Gauzak horrela, eta kontsultatu ondoren, besteak beste, UDALSAREA 21ek egindako 
“Euskadiko Hirigintzaren Plangintzari buruzko Eskuliburua, klima-aldaketa arintzeko eta klima-

aldaketara egokitzeko” agiria eta TECNALIAk Klimatek 2017ren esparruan egindako “Bilbo 
Metropolitarreko Eremu Funtzionalean klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara egokitzeko 
proiektu pilotua”, neurri hauek proposatu ditugu: 
 

A.1. ARINTZEA 

 Hiri-habitata 

- Hiri-ingurunean energia aurrezteko, energia gutxiago kontsumitzeko eta berotegi-
efektuko gas gutxiago isurtzeko irizpideak sustatzea. 

- Hiria iraunkortasun-irizpideekin suspertzearen aldeko apustua egitea. 
- Erabilerak nahastea erraztea, hiri-egitura trinko eta misto baten bitartez. 
- Kutsatutako lurzoruak berreskuratzea sustatzea.   
- Lurzoru berriak artifizializatzea eta okupatzea mugatzea, klima-aldaketaren eraginetara 

hobeto egokitzeko. 
- Eraikuntzan energia-eraginkortasuneko irizpideak sustatzea, hala dauden eraikinak 

birgaitzen direnean nola eraikin berrietan. 
- Ondare eraikiko eraikin eta instalazioetan energiaren autokontsumoko sistema gehiago 

erabiltzea sustatzea, eguzkia, haizea, biomasa, geotermia eta abar aprobetxatzeko 
sistemen bitartez, eta “isuririk gabeko” eraikinak izateko bidea egitea. 

- Hiri-eremuetan teilatu eta fatxada berdeak eta zuhaitzak jartzea sustatzea. 
- Klima-arriskuek eragindako zonak zehaztea, bereziki itsasoaren mailaren igoerak 

eragindako itsasertzeko zonak. 
- Arrisku geologikoak dituzten esparruak zehaztea. 
- Energia berriztagarri gehiago ekoiztea eta erabiltzea, eraikinetan eta lursail 

artifizializatuetan sustatuz (industria-pabiloiak, saltoki handiak, aparkalekuak, zaratatik 
babesteko pantailak, autobideak eta beste egitura batzuk, eguzki-energia biltzeko 
euskarriak, adibidez).  

- Eremu funtzionaleko udalerrietako Energia Iraunkorraren Ekintza Planak idaztea eta 
ezartzea, energia aurrezteko eta eraginkortasun energetikoa handitzeko. 

 Mugikortasuna 

- Mugikortasun iraunkorra indartzea. 
- Oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna sustatzea. 
- Garraio publikoko zerbitzuen erabilera eta hiri-egitura trinko eta erabilera mistokoak 

sustatzea, joan-etorriak gutxitzeko, eta, horretarako, hiriguneak eta jarduera 
ekonomikoen eremuak lotzen dituzten bizikleta-bideak lehenestea. 

- Garraioa elektrifikatzea, intermodalitatea eta BEG gutxien isurtzen dituzten 
garraiobideak sustatzea. 
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 Ingurune fisikoa eta azpiegitura berdea 

- Hiriko eta hiri-inguruko azpiegitura berde eta urdinen sare koherente bat diseinatzea. 
- Azpiegitura berdea eta naturan oinarrituriko konponbideak sustatzea, baita ekosistemak 

birsortu eta naturalizatzea ere lurraldearen erresilientziari eusteko. 

 Landa-habitata 

- Lehen sektorean egokitzeko gaitasuna handitzea eta isuriak gutxitzea, karbono-isurgune 
gisa duen ahalmena handituz. 

- Nekazaritza-eremuak modu aktiboan kudeatzea erraztea eta, horretarako, elikagai-
hornitzaile diren nekazaritza-jarduerak dibertsifikatzea eta BEG gutxien isurtzen duen 
tokiko nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizpen integratu eta ekologikoa sustatzea. 

- Basoak hobeto kudeatzea eta sute-arriskua gutxitzea. 
- Zuhaitzak aldatutako mendien dibertsitatea eta iraunkortasuna sustatzea eta, 

horretarako, baso-lurzoruak mugatzea eta antolatzea, ematen dituzten ekosistema-
zerbitzuei eusteko, eremu andeatuak basoberritzea eta baso naturalen azalera gehitzea, 
karbono-isurguneak baitira. 

- Nekazaritzako eta basozaintzako hondakinekin konposta egiteko instalazioak jartzea 
erraztea. 

 Baliabideen kudeaketa iraunkorra 

- Ahalik eta hondakin gutxien sortzea eta hondakinen gaikako bilketa sustatzea. 
- Hondakinen gaikako bilketa handitzea eta, horretarako, hondakinak berrerabiltzea, 

birziklatzea eta balioa ematea erraztea. 
 

A.2. EGOKITZAPENA  

- Lurzoruaren okupazioa mugatzea, erabilerak nahastea eta lurzoru andeatuak 
suspertzea eta berrerabiltzea erraztuz.  

- Bero-uhartearen, uholdeen, itsasoaren mailaren igoeraren, egoera geoteknikoen 
aldaketen eta abarren ziozko arriskuko zonak zehaztea. 

- Klima-arriskuek eragindako eremuetan (adibidez, urak har ditzakeen eremuetan) 
erabilerak eta jarduerak arautzea.  

- Bero-uharteak izan ditzaketen hiri-eremuen kudeaketan klima-aldaketaren aldagaia 
aintzat hartzea eta ibaien ibilguak integratzeko eta hiriko eta hiri-inguruko berdeguneak 
lotzeko erraztasunak jartzea. 

- Lurzoruaren iragazkortasunaren aldeko apustua egitea, azaleko isurketa hobeto 
kudeatzeko eta, era horretan, uholde-arriskua gutxitzeko. 

- Defentsak eta behar diren azpiegiturak antolatzea. 
- Gai hauetan garapen-irizpideak aplikatzea: erabiltzen diren materialak, inguratzaileak, 

eraikinen orientazioa, zolen iragazkortasuna, sestra gaineko erabilerak… 
- Arrisku klimatikoak dituzten eremuetan xehetasun-azterketak eta/edo justifikazio 

arrazoituak egitea eskatzea.  
- Itsasertzeko eremuak kudeatzeko klima-aldaketaren aldagaia aintzat hartzea. 
- Nekazaritzako eta basozaintza jardunbideak kondizio klimatiko berrietara egokitzea. 

- Hiri-eremuetan teilatu eta fatxada berdeak eta zuhaitzak jartzea sustatzea. 
- Klima-aldaketari egokitzeko neurriak ezartzea, osasunean eta ingurumenean ahalik eta 

kalte gutxien eragin ditzan. 
- Azpiegitura berdea eta naturan oinarrituriko konponbideak sustatzea, eta baita lehorreko 

eta ibaietako ekosistemak birsortu eta naturalizatzea ere lurraldearen erresilientziari 
eusteko. 

 

9.8.B. INKLUSIOA ETA GENERO-IKUSPEGIA 

 

Lurralde-plangintzak rol sozial guztiak hartu behar ditu kontuan eta gizon zein emakumeek 
baliabide guztiak berdin eskuratzeko aukera ziurtatu behar du. Hori dela eta, zeharkako 
ikuspegi konplexua eduki behar du eta pertsona guztiak bihurtu behar ditu partaide. 

Funtsezko hiru helburu bete behar dira: lehenik, agertoki berrian emakumeek eta gizonek 
garraiobideak eta ekipamenduak berdin-berdin edukitzea eskura; bigarrenik, pobrezia 
orokorrean gutxitzea; eta hirugarrenik, pobreak diren, pobreak izateko arriskua duten eta/edo 
gizarteak baztertuta bizi diren emakumeen kopurua gutxitzea. Horrez gain, gizartean 
emakumeek eta gizonek erantzukizunak, denbora eta zereginak banatu eta konpartitu behar 
dituzte eta enpresa, erakunde eta instituzio publikoek aldaketa hori eragiteko engaiatu behar 
dute. 

Gizarte erantzunkidea 

Gizartean emakume eta gizonek, familiek, erantzukizunak, denbora eta zereginak banatu eta 
konpartitu ditzaten, eta enpresa, erakunde eta instituzio publikoek aldaketa hori eragiteko 
engaiatu daitezen, ezinbestekoa da eraldaketa sakonak egitea eta gizartea zereginak zuzenki 
banatu behar direnaz mentalizatzea. Horretarako gizarte-balioak aldatu beharko dira eta 
erantzukizunak, denbora eta zereginak desberdin banatzea eragotzi beharko da. 

Enpresa, erakunde eta instituzio publikoen konpromisoa gauzatzeko, nahitaezkoa da gizon eta 
emakumeen soldaten arteko aldea gutxitzea, lantokietan lanbide-igoerak izateko aukera duten 
emakumeen portzentajea handitzea (bereziki sektore feminizatuenetan) eta emakume-taldeen 
jarduera- eta okupazio-tasa gehitzea, kalitatezko enpleguak izan ditzaten sustatuz. 

Emakumeen pobrezian arreta handia jarri beharra daukagu eta, alde horretatik, enplegua lortu 
ahal izateko aukerak eta lan-baldintzak hobetu beharra daude eta emakumeen lanbide-igoera 
sustatu behar da; hori guztia askotariko kolektibo eta egoerak daudela kontuan hartuta. Horrez 
gain, funtsezkoa da enplegua eta autoenplegua sustatzen dituzten emakumeen kopurua eta 
emakumeek sustatzen dituzten eta finkatzen diren enpresa-proiektuen kopurua handitzea. 
Beste helburuetako bat izan daiteke, halaber, proiektu horiek lehiatzeko gaitasuna izatea eta 
nazioartekotzea. 
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Jarraibideetako bat izan daiteke, egoera txarrenean dauden emakumeen gizarte-estaldura eta 
lan-baldintzak hobetze aldera, bateragarritasuna bultzatzeko neurri politikoak hartzea; egoera 
txarrean dauden emakumeak dira, bereziki, lehen sektorean lan egiten dutenak, etxeko lanak 
egiten dituztenak eta ezkutuko ekonomian jarduten dutenak. 

Garraiobideen eta ekipamenduen eskuragarritasuna 

Helburua da eremu funtzionalean gizon eta emakumeek berdin-berdin izatea eskura era 
guztietako garraiobide eta ekipamenduak eta aisia- eta kultura-baliabideak. 

Erabileran desparekotasun handienak dituzten gizarte-baliabideen irisgarritasuna sustatzeko 
jarraibideak izan daitezke, batetik, ekipamenduen eta garraio publikoen estaldura-premiak 
betetzat jotzen dituzten emakumeen kopurua handitzea; bestetik, kirol-baliabideak eskura 
dituzten emakumeen kopurua eta haien gogobetetzea handitzea; eta azkenik, aisia- eta kultura-
baliabideen irisgarritasuna hobetzea. 

Horretarako, ezinbestekoa da hirigintza-plangintza eta etxebizitzen, espazio publikoen eta 
garraioaren diseinua aldatzea, bateragarritasun erantzunkidea errazteko. 

Alde horretatik, kontuan hartu behar dira emakumeen mugikortasun-ereduak, bidaiatzeko 
moduak, joan-etorrien denbora- eta ordutegi-murrizketak eta irisgarritasun- eta segurtasun-
beharrizanak. “Zaintzaren mugikortasuna” sustatzea, beste pertsona batzuk zaintzearekin eta 
etxea mantentzearekin loturiko bidaiak ahalik eta denbora laburrenean egin ahal izatea 
ziurtatzeko, eskaturiko ordu-tarteetan eta kostu onargarriekin, pertsonek ordaindutako lana eta 
zaintzako erantzukizunak bateragarri egiteko modua izan dezaten. 

Nahitaezkoa izango da, halaber, hirigintza-plangintzako eta etxebizitzak, espazio publikoak eta 
garraioa diseinatzeko irizpideak zehaztea eta aplikatzea, pertsonen bateragarritasun 
erantzunkidea eta autonomia errazteko eta gizarte eta ingurumen aldetik mugikortasun 
iraunkorragoa sustatzeko. 

Emakumeen kontrako indarkeria errotik kentzeko jarraibide bat da gizarte-taldeek eta, bereziki, 
emakume eta adinduek “arriskutsutzat” edo “ez segurutzat” jotako guneak zehaztea, kontuan 
hartuta gizonek eta emakumeek eta neskek eta mutilek premia desberdinak dituztela. 

BM LPPrako jarduketa-ildo hauek planteatu ditugu: 
- Lurraldea planifikatzea erabilerak distantzia jakin batzuetara kokatuta, eta bereziki 

eguneroko bizitzarako beharrezkoak direnak, hain zuzen ere auto bidezko bidaiak egiteko 
beharrak gutxitzeko edo bidaiarako denborak laburtzeko, ahal den neurrian. 

- Lurraldearen izaera polizentrikoa sustatzea eta, horretarako, hiri ertainek zerbitzuak biltzen 
eta eskaintzen dituzten gune gisa duten protagonismoa berreskuratzea eta hiri horien 
inguruko biztanlegune txikiagoetan bizi direnen zaintza-lanak erraztea. 

- Landa-eremuen eta eskualde-mailako zaintza-ekipamenduak dauden eremuen arteko 
konektibitatea bultzatzea. 

 

9.8.C. HAURTZAROAREN, HIRIAREN ETA LURRALDEAREN INGURUKO POLITIKA 
ETA EKIMENAK BILBO METROPOLITARREAN 

Haurrek hiriaz gozatzeko duten eskubidea 

Asmoa da haurrek hiriaz gozatzeko, autonomo izateko eta pertsona gisa garatzeko duten 
eskubideak duen garrantzia azpimarratzea eta, horretarako, ingurune atsegin eta errespetuzko 
bat sortzea.  

Baloratu behar da hiri-inguruneak zer eragin duen pertsonen garapenean eta haien asmo 
pertsonal eta sozialen integrazioan, eta, horretarako, belaunaldi eta kultura desberdinetako 
pertsonak bereiztea eragotzi behar da eta ikaskuntza kulturaniztun eta belaunaldiartekoa 
erraztu behar da. 

Gauzak horrela, ezinbestekoa da, batetik, haurrak eta gazteak lurralde metropolitarra eta 
udalerriak antolatzeko proiektu kolektiboan integratzea; eta bestetik, haurrek erabakiak hartu 
behar direnean, bereziki erabaki politikoetan eta hiri-proiektuetan, parte har dezaten sustatzea. 

Jolasa gizakion hazkuntza- eta ikaskuntza-prozesuan funtsezkoa denez, hazkuntza eta 
ikaskuntza aktiboa erraztu behar dira, espazio publikoan eta hiriko bestelako espazioetan jolasa 
sustatuz. Alde horretatik, hiriak berritzeko prozesuetan ikastetxe publikoetako patioak espazio 
balioaniztun gisa duten garrantzia azpimarratu beharra dago eta espazio publikoan integratu 
behar dira, arau, diseinu eta aldaketa espezifikoen bitartez eta auzoak suspertzeko duten 
gaitasuna azpimarratuta. 

Hiri-sistema irisgarria 

Irisgarritasun unibertsaleko beharrizanak hartu behar dira kontuan eta, horregatik, elkartzea, 
harremanak izatea, gizarte-elkarrekintza, jolasa, aisia eta naturara hurbiltzea erraztu beharko 
dira. Horrez gain, ezinbestekoa izango da genero-berdintasuna sustatzen haurtzaroan hastea, 
garapena iraunkorra eta inklusiboa izan dadin. 

Horri gehitu behar zaio mugikortasunaren hierarkiaren piramidea behekoz gora jartzea, hau da, 
motorrik gabeko garraiobideak eta garraio kolektiboaren erabilera ardatz egituratzaile 
nagusitzat hartzea, proposaturiko lurralde-ereduko mugikortasunean, hiri-habitatean eta 
ingurune fisikoan eragina baitute. Helburu hori lortzeko bide-segurtasunik eza konpondu behar 
da, bidean seguru ibiltzeko eta, ondorioz, haurrek hiriaz gozatzeko eskubidea izugarri 
baldintzatzen baitu. 

Hiri-sistemak oinezkoentzako eta bizikletentzako irisgarria izan behar du, garraio 
kolektiboarekin konbinatuta. Horrez gain, isuri kutsatzaileak eta zarata gutxitu behar ditu eta 
haurren ohitura osasungarriak sustatu behar ditu, motorrik gabeko garraiobideak oinarritzat 
hartuta. 

Alde horretatik, dentsitate txiki edo oso txikiko (sprawl) garapen-ereduak baztertu behar dira, 
autonomia garatzea eta motorrik gabe ibiltzea zailtzen dutelako eta biztanleak sakabanatzen 
dituztelako. 
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Irizpideetako bat da ibilbide seguruak sortzeko Zero Ikuspegia aplikatzea (garraiobide anitzeko 
bide-segurtasuneko proiektua, heriotzarik edo kalte larririk gabeko zirkulazio-sistema bat 
ezartzeko), hau da, ikastetxeak kirol- eta kultura-ekipamenduekin eta bizitegi-eremu nagusiekin 
lotzeko zirkulazioa baretutako kaleak, 30 eremuak eta antzekoak jartzea. 

Funtsean, udal-jardueren xedeak izan behar du adin guztietan autonomia pertsonala sustatzen 
duen hiri barruko eta hiriarteko auzo- eta hiri-sistema bat sortzea eta oinez edo bizikletaz 
egiteko eskola-bideen programak gauzatzea, haurren harremanak eta gizarteratzea errazteko 
eta auzoa eta udalerria hobeto ezagutzeko. 

Jarduketa-ildo hauek proposatu ditugu: 
- Ikastetxeak erdialdetik hiri-inguruko eremuetara edo lurzoru urbanizaezinetara eramateko 

prozesuak eragoztea. 
- Udalaz gaindiko bizikleta-bideak edo bizikleta-bide metropolitarrak gertu dituzten 

ikastetxeetara bizikletaz joatea erraztea. 

Osasunerako eskubidea 

Eremu funtzionalak osasunerako eskubidea ziurtatu behar du, hala asistentziari (ekipamenduen 
bitartez) nola ingurumen osasungarriari dagokionez. 

Alde horretatik, aplikatu beharreko irizpide nagusiak dira, batetik, plangintza biztanleen 
adinaren eta generoaren araberakoa izan dadin sustatzea; eta bestetik, plangintzan arrisku 
naturalak prebenitzeko, murrizteko eta kudeatzeko sistemak ezartzea, lurraldearen egokitzeko 
gaitasuna lantzeko eta ekosistemak babesteko, lehengoratzeko eta sustatzeko. 

Gauzak horrela, jarraibide hauek planteatu ditugu: 
- Lurralde- eta hirigintza-arloetako erabakietan honako hauek parte hartzea: tokiko osasun-

sistemako profesionalek, tokiko eskalan zehaztutako osasun-agenteek eta adin-talde 
guztiek. 

- Hiri-plangintzako diagnostiko-fasean ingurumen-arriskuko mapak sartzea sustatzea. 
- Hiri-eskalan klima-aldaketara egokitzeko eta klima-aldaketa prebenitzeko planak gauzatzea, 

adin-talde guztiei eta gizon-emakumeei egokitutako xedapenekin. 

 

9.8.D. OSASUNA 

Lurraldearen plangintzan hartzen diren erabakiak eragina dute hiri-habitatean, lurraldeko 
mugikortasunean eta biztanleen bizimoduan. Faktore horiek guztiek, halaber, gure osasuna 
baldintzatzen dute, eta horregatik hartu dugu aintzat osasuna zeharkako gai bezala LPPren 
Aurrerapen honetan. 

Helburu operatiboetako bat da lurralde-ereduak espazio eraiki eta librearen arteko oreka 
sustatzea; espazio publiko integratu, anitz, seguru eta irisgarrien sare bat eratzea; 
mugikortasun aktiboa eta jarrera osasungarriak erraztea; eta komunikazioa eta gizarte-kohesioa 
bultzatzea. 

Horretarako ezinbestekoa da klima-aldaketari egokitzeko eta klima-aldaketa arintzeko neurriak 
ezartzea, osasunean eta ingurumenean ahalik eta kalte gutxien eragin ditzan. Alde horretatik, 
ezinbestekoa izango da arrisku natural edo antropogenoak antzematea eta arrisku horiek 
gutxitzeko planak ezartzea, haiekin lotura duten gaixotasunak eta heriotza-tasa murrizteko. 

Garrantzi natural, kultural eta historikoa duten edo memoria kolektiboarekin zerikusia duten 
lekuak zaintzeko eta/edo hobetzeko funtsezkoa da antolatzen diren jardueren bitartez espazio 
publikoen hobekuntzan partaidetzaren eta elkarrizketaren kultura sustatzea, pertenentzia-
sentimendua sendotzea eta gizarte-kohesioa erraztea. 

Hiri-eremuak diseinatzea 

Funtsezkoa da hiri-eremu trinko eta erabilera mistokoak diseinatzea eta hiri-eremu horietan 
gizarte-harremanetarako, jarduera fisikorako eta jarduera ekonomikoen garapenerako espazio 
publikoak jartzea, kontuan hartuta erabiltzaileak eta biztanle-taldeak askotarikoak direla, 
osasun-arloko desparekotasuna gutxitzeko. Nahitaezkoa da, halaber, hiri-eremu horietan 
ekipamendu-sareen irisgarritasuna parekoa izatea eta, horretarako, ekipamenduak berdin 
banatzea eta hiri- eta lurralde-bilbean integratzea.  

Jarraibide hauek proposatu ditugu: 
- Plangintzan bizitegi-eremuetatik gertu berdeguneak eta atseden-lekuak aurreikustea, gaur 

egungo eta etorkizuneko premiak zehaztu ondoren, biztanle-talde guztiek eskura izan 
ditzaten ziurtatzeko. 

- Aisiarako egokiak eta erakargarriak diren espazio publiko ireki eta seguruen irisgarritasuna 
sustatzea eta, horretarako, irisgarri izatea eragozten duten oztopoak kentzea. Alde 
horretatik, berdeguneak eta/edo naturaguneak mugikortasun aktiborako sare seguruekin eta 
garraio publikoko sareekin lotzea komeni da. 

- Bizitegi-eremuetan eta hirigunetan zirkulazioa baretzeko neurriak bultzatzea, herritarrek 
modu aktiboan ibiltzeko segurtasuna eta konfiantza izan ditzaten, eta, era horretan, 
oinezkoentzako eta bizikletentzako ibilbideen sarea hobetzea, mugikortasun aktiboa eta 
jarduera fisikoa errazteko. 

Mugikortasunaren hierarkia behekoz gora jartzeak tokiko enplegu-aukerak sortzen laguntzen 
du, joan-etorriak arinago egitea errazten du eta ugalketa-jardueretarako denbora libre gehiago 
izatea dakar. Horregatik, enplegua gertukoa eta askotarikoa izan dadin bultzatzea komeni da, 
era horretan, gainera, gizarte-bazterketa eta osasun-arloko gizarte-desparekotasuna gutxitzen 
baitira. Horrez gain, plangintzan hiriko merkataritza lehenetsi behar da, hiri-inguruko 
merkataritzaren aldean, eta tokiko enpleguarekin zerikusia duen prestakuntza jarri behar da 
eskura, gizarteak baztertzeko arrisku gehien duten pertsonek aukera gehiago izan ditzaten. 

Tokiko elikagaiak ekoiztea eta kontsumitzea 

Aintzat hartu beharreko irizpide eta jarraibideetako batzuk dira tokiko elikagaien ekoizpena eta 
kontsumoa babestea, hiri-baratze eta lorategi jangarriak sortzea erraztuz, eta nekazaritza-
lursailak urbanizatzea eragoztea, tokiko elikagaiak ekoizteko aukerak areagotze aldera. 
Jarduketa-ildo hauek proposatu ditugu: 
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- Nekazaritza-eremu estrategikoak zehaztea, lehen sektorea indartzeko eta elikagaien 
ekoizpen- eta kontsumo-ziklo motzak errazteko. 

- Nekazaritza-ustiapeneko zer lurzoru babestu edo handitu behar diren zehaztea, iraun 
dezaten ziurtatzeko eta nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueraren euskarriak eta 
ekosistemen zerbitzuei eusteko funtsezkoak diren lurrak deuseztatzea eragozteko. 

- Hiri-baratzeak non jar daitezkeen planteatzea. 

Hiri-sistema irisgarria 

Lehen esan bezala, mugikortasunaren hierarkia behekoz gora jarriz gero agente kutsagarrien 
kontzentrazioa gutxitzen da, PM, NOx, SOx, COV, O3 eta CO isuri kutsatzaileak eta, 
orokorrean, gaur egungo ekoizpen- eta mugikortasun-ereduetatik eratorritako isuriak murrizten 
direlako. Alde horretatik, lurralde-eredurako proposatutako mugikortasun- eta logistika-ereduari 
bi jarduketa-ildo hauek gehitu behar zaizkio: 
- Funtsezko ondasun eta zerbitzuen garraio publikoaren bidezko sarbidea hobetzea; 

funtsezko ondasun eta zerbitzu horietan sartzen dira, besteak beste, lantokiak, osasun-
zerbitzuak eta elikagaiak. 

- Lantokira heltzeko garraio publikoa eta motorrik gabeko garraiobideak erabiltzea erraztea. 

 

9.8.E. EUSKARA 

Asmoa da eremu funtzionaleko errealitate soziolinguistikoa lurraldearen antolamenduan sartzea 
eta ikuspegi linguistikoak zeregin integratzailea izatea. Horretarako, auzo, industria-eremu, 
osasun-zentro, kultur etxe, ikastetxe eta abarren izen berrietan euskarazko toponimo edo 
izenak (era arautuak) erabiltzea sustatu beharra dago.  

Gauzak horrela, jarduketa-ildo hau proposatu dugu: 
- Lurralde-plangintzan babestu beharreko ondasun immaterialei loturiko espazio, ibilbide eta 

euskarriak zaintzea sustatzea. 

Horretarako, ezinbestekoa da garapen-eredu orekatu eta endogenoa sustatzea, 
euskaldunentzat aldaketa soziolinguistiko kaltegarririk eragin gabe. Giltzetako bat da euskara 
ondare immaterial eta garapen iraunkorraren euskarri gisa sartzea lurralde-ereduan. 

Alde horretatik, nahitaezkoa da hiriaren diseinuan harreman-eremuak sustatzea, sare 
presentzialak indartzea eta arnasgune diren edo izan daitezkeen udalerriak zaintzea eta 
indartzea. 

Gauzak horrela, jarduketa-ildo hauek proposatu ditugu: 
- Euskara eremu funtzionaleko ondare immaterialtzat hartzea.  
- Eremuan zer arnasgune dauden zehaztea eta jakitea zer udalerritan dakien biztanleen 

% 50-70ek euskaraz (Lemoiz, Lezama eta Larrabetzu), arnasgune bihur daitezkeelako. 
- Udalerri horien eragin-eremua zehaztea eta lurraldean elkarrekin erlaziona daitezen 

erraztea. 
- Arnasguneak sarean lotzea, hirigintza- eta hizkuntza-politiken bitartez. 

- Azpiegitura eta ekipamendu handiek lurraldearen zatikatzean zer eragin duten 
aztertzerakoan ELE (Eragin Linguistikoen Ebaluazioa) motako ebaluazio-tresnak ere 
erabiltzea. 

 

9.8.F. IRISGARRITASUN UNIBERTSALA 

LPPren helburuetako bat da lurraldea eratu, egituratu eta kudeatzerakoan zerbitzu eta espazio 
guztien irisgarritasun unibertsala ziurtatzea eta pertsona guztiek eskubide eta eginkizun 
berberak izatea. 

Lurraldea planifikatu, antolatu eta kudeatzerakoan eta udal-produktu eta zerbitzuen 
hornikuntzan irisgarritasun unibertsalaren ikuspegia integratzeko ezinbestekoa da MIKKO 
irizpideak (mugikortasun autonomoa, irisgarritasuna, kokapena eta komunikazioa)  aintzat 
hartzea eta irisgarritasun-katea (gerturatzea, iristea, erabiltzea eta ateratzea, nor bere kasa, 
erraz eta etenik gabe) kontuan hartzea. 

Pertsonen ingurunean lan egin behar da, hau da, partaidetza sozial, ekonomiko, politiko eta 
kulturala gauzatzen duten ingurune sozial, natural eta artifizialean. 

Irisgarritasun unibertsala uneoro hartu behar da kontuan, epe ertain eta luzerako 
ikuspegiarekin. Hori, pertsonen parekotasuna eta banako garapena sustatzeko, guztiei 
eguneroko jardueretan parte hartzeko aukera emanez, adina, sexua, jatorri kulturala eta 
gaitasuna edozein direla; eta oinarrizko ekipamendu eta baliabideak herritar guztiek berdin-
berdin erabili eta eskura ditzaten ziurtatzeko. 
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Horretarako, elkarren mende dauden politikak koordinatzeko modu desberdinak antolatu behar 
dira, irisgarritasun unibertsala zeharkako gaia baita (plangintzako politikak, mugikortasuneko 
politika eta programa…). 

Orobat, ezinbestekoa da lurraldea berraztertzeko, ebaluatzeko eta etengabe hobetzeko ziklo 
bat antolatzea; kontzientziazio, prestakuntza eta partaidetzako estrategiak martxan jartzea; eta 
gizarte-konpromisoa sustatzea, herritar guztiek bizitza politiko, ekonomiko, kultural eta 
sozialean parte har dezaten bultzatuz eta betetasuna eragozten duten oztopoak kenduz.  

Lurraldeko oztopo-mota guztiak zehaztea eta aztertzea, zehazki honako arlo hauekin zerikusia 
dutenak: ingurune eraikia, garraio- eta mugikortasun-sistema, ingurunearekiko elkarrekintza, 
teknologien erabilera, komunikazioa eta informazioa, eta kultura eta gizartea. 

Hori, irisgarritasun-politiken onuradun senti daitezen eta ingurunea irisgarria izan dadin parte 
har dezaten. 

 

 

9.9. BATERAGARRI BIHURTZEA 

 

Egoera Arlo jakin  batzuetan, udal-plangintzen bateragarritasuna eta lurralde 
administrazioen koordinazioa beharrezkoak dira. 

Helburua Udalaz gaindiko estrategia bat ezartzea lurralde osoan, 
beharrezkotzat jotzen diren eremuak zein diren adieraziz. 

Udal-jarduerek elkarrekin lehia ez egiteko edo ahaleginak ez bikoizteko, herritarrek eremu 
mugakideen gaineko ikuspegi positiboa izan dezaten, hau da, aukera-eremutzat har ditzaten 
sustatzea komeni da, eta baita eremu funtzionaleko udalerri mugakideek udalez gaindiko 
erronkei erantzun egokia ematea ere. 

Jarraibide hauek proposatu ditugu: batetik, LPPn proposaturiko udalaz gaindiko jarduerak 
kudeatzea eta gauzatzea erraztea, modu integratuan eta dagokien errealitate funtzional eta 
morfologikoaren arabera; eta bestetik, iritzi publikoa eta, orokorrean, herritarrak sentsibilizatzea 
lurralde-eredu integral bat edukitzeak duen garrantziaz. 

Plangintzako bateratze-eremuen antolamendua koordinatzea ziurtatzeko egiturazko 
antolamendu-tresna Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legeko 63. eta 92. artikuluetan 
dago zehaztua. 

Eremu funtzionaleko udalerrietako plangintzak bateratzearen helburua da LPPn helburu 
estrategikoak lortze aldera proposaturiko udalaz gaindiko jarduketa-ildoak errazago kudeatzea 
eta garatzea. 

Egindako analisiaren eta LPPko proposamenen bitartez, udalerriaren muga administratiboak 
gainditzen dituen plangintza integratu bat behar duten esparruak zehaztu ditugu. 

Bateratze-eremuak hirigintzako egiturazko antolamenduaren zehaztapenak bateratu beharreko 
esparruak dira; besteak beste bateratu behar dira sailkapena, kalifikazioa eta sistema 
orokorrak, bereziki komunikazioei eta espazio libreei dagozkienak. 

Gauzak horrela, jarduketa-ildo hauek proposatu ditugu: 
- Eremu funtzionalean eta, aldi berean, udalerri mugakideetan eragina duten arazoak 

konpontzeko edo aukerak gauzatzeko lurralde-eskala egokia zehaztea. 
- Plangintza integratua behar duten udalerri-multzoak zehaztea eta udalerri mugakide edo 

erlazionatuetako plangintzak modu koordinatuan idazten eta garatzen direla ziurtatzeko 
mekanismoak ezartzea ezinbestekoa duten egoerak antzematea, udalerrien mugak 
gainditze aldera. 

- Udalerriak bateratzeko politika eta planak lantzea, lurraldea konplexua delako eta gizartea 
eta ekonomia bateragarri bihurtzea garrantzitsua delako, eremuko udalerrietako gizarte-, 
kultura-, ekonomia- eta etxebizitza-jarduera egokia izan dadin. 

Hiru bateratze-eremu mota daude, bateratzeko arrazoien arabera: 

Bateratze orokorra: Eremu funtzionaleko udalerrien artean eta beste eremu funtzional 
batzuetako udalerri mugakideekin aplikatu behar da, ingurune fisikoaren kategorizazioak eta 
baldintzatzaile gainjarriak udalerrien artean definizio grafikoari dagokionez jarraituak eta 
arauketan koherenteak izan daitezen.   

Bateratze espezifikoa: eremu mugakideetan egiturazko antolamendua orokorrean koordinatu 
beharra dagoen udalerrietan aplikatu behar da. 

LPPren arabera eremu hauetan egin daiteke bateratze espezifikoa: 
- Berango-Getxo muga. 
- Abanto-Muskiz muga. 
- Arrigorriaga-Ugao muga. 
- Bilbo-Sondika muga, Artxandako parke metropolitarrari dagokion esparruan. 
- Itsasertzeko parke lineala, zeinak Getxo, Sopela eta Barrika hartzen dituen. 
- Itsasadarraren ingurua. 

Trazaduraren bateratzea: LPPko proposamen berrietako egituratze-sare edo -azpiegituretan 
aplikatu behar da, baldin eta trazadura zehatz-mehatz bateratu behar bada. Udalaz gaindiko 
sare, ardatz eta azpiegiturak dira, eskema lotesleak dituztenak eta plan honetako dokumentazio 
grafikoan bateratuta daudenak. Alde horretatik, zenbait udalerritan eragina duten 
azpiegituretarako mugikortasun-ereduaren proposamenak hartu behar dira aintzat.  

Trazadurak jarraituak izan daitezen, antolamendu xehatua dagokien udalerriek egin beharko 
dute, antolamendu tresna bateratuak elkarrekin edo aldi berean bideratuz; hori, antolamendu 
xehatua egina dutelako udal-plangintzetan bateratuta daudenak izan ezik. 

Hona hemen LPPren Aurrerapen honetan proposaturiko beste jarduketa-ildo batzuk: 
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- Udalaz gaindiko eremu estrategikoak zehaztea, eta eremu horietarako bizitegi- edo 
industria-lurzoruari buruzko politikak lantzeko Bateratze Plan bat edo, bestela, Antolamendu 
Integraleko Plan Berezi bat idaztea, ekipamenduak, azpiegiturak edo lurzoru urbanizaezina 
koordinatzeko. 

- Eragindako udalerrietan zer elementu bateratu behar diren zehaztea, erreferentzia-esparrua 
ezartzea eta jarduera-eremuan plangintzak bateratzeko aplikatu beharreko eduki eta 
irizpideak zehaztea. 

Beste Lurralde Plan Partzial batzuekin dituzten elkarrekintza-eremuak aztertzea. 

9.10. EREMU FUNTZIONALA INTEGRATZEA 
 

Egoera Bilbo metropolitarraren lurraldeak baldintza bereziak ditu, honako 
hauek direla eta: kokapena, tamaina, ingurua, komunikazioak eta 
interakzio ekonomikoak hainbat eskalatan. 

Helburua Lurralde –estrategia orekatu, adimendun, inklusibo, erlazionatu eta 
parte-hartzaile bat gauzaten saiatzea, Eremu Funtzional gisa dituen 
abantailak aprobetxatzeko, lurralde-euskarria kalitatezko faktore gisa 
errespetatuz, barne-zein kanpo-ikuspegi batetik. 

 

EAEko hiru hiriburuen oreka, integrazioa eta bateragarritasuna landu behar dira, lurraldeen 
nortasuna bateragarri bihurtuz eta hiriburuek elementu egituratzaile gisa duten zeregina eta 
nagusitasun-esparru berriak sortzeko duten ahalmena sustatuz. 

Bateragarritasuna eta sinergia lantzea funtsezkoa da, tamaina ertaineko gertuko beste eremu 
metropolitar batzuekin lehia egiteko; hori, betiere, Bilboko nagusitasunaren, herriguneen eta 
landa-eremuen arteko oreka ziurtatuta. Gaur egungo erronkei aurre egiteko estrategia, tresna, 
kontzeptu eta moduak landu behar dira, lurralde-ikuspegia gainditu eta beste gaitasun 
osagarrietara bideratuta. Halaber, agente publiko eta pribatuen arteko koordinazioa eta 
elkarlana sustatu behar dira, eremu funtzionalerako zehaztutako ingurumen-, ekonomia- eta 
gizarte-arloetako helburuekin bat eginda. 

Abiadura handiko trenaren, aireportuaren eta eremuko gainerako garraio-sistema 
metropolitarren arteko intermodalitateak ahalik eta handiena izan behar du eta, horretarako, 
ezinbestekoa da garraio publikoaren eta eremu funtzional mugakideen eta Kantabria ekialdeko 
eremuen artean lotune intermodalak sustatzea. Hori guztia eremu funtzionala Kantauri itsasoko 
ertzean eta Frantzia hego-mendebaldean eredu dela aprobetxatuz.  

Etorkizuneko abiadura handiko trenbideak Paris-Madril ardatzean daudela aprobetxatu behar 
da eremuak garraio- eta logistika-sare transeuroparrean, tren-autobideetan, Natura 2000 Sare 
Ekologikoan eta abarretan duen posizioa indartzeko eta kanpoaldearekin mugimendua 
errazteko.  

Jarduketa-ildo hau proposatu dugu: 

- Lurralde-antolamenduan, lurralde-koordinazio eta -elkarrekintzako irizpideak aplikatzeko 
plan edo estrategia bateratuak egitea. 

Beste helburuetako bat da beste eremu funtzional edo lurraldeekiko lurralde-iragazkortasuna 
mantentzea eta hobetzea. Horretarako ezinbestekoa da multzoan bat egiten duten eskalen 
ikuspegia integratzea: auzoa, udalerria, eremu funtzionala, autonomia erkidegoa eta abar. 

Horren harira, lurraldea garatzeko ildo gisa esparruen arteko mendekotasuna lantzea komeni 
da, arlo hauetan dituzten erlazioak aintzat hartuta: mugikortasuna, etxebizitza, jarduera 
ekonomikoa eta ingurune fisikoa. Hori, beste eremu funtzionalekin eta gertuko lurraldeekin 
koordinatuta, banaketa administratiboez harago, lurraldea ezin hobe garatzeko eta antolatzeko, 
ikuspegi bateratuarekin eta gizarte-, lurralde-, ekonomia- eta ingurumen-arloko estrategiak 
bateratuz. 

Lurraldearen tokiko lehiatzeko gaitasuna eta erakargarritasuna indartu behar da, biztanleen 
bizi-kalitatea hobetzen duen hiri-garapena sustatuz eta ekipamendu eta garraio-sarerako 
konexio egokiak dituzten jarduera ekonomikoko eremuak bultzatuz; hori, lanpostuetara eta 
gertuko zerbitzuetara erraz heltzeko eta gizarte-kohesioa hobetzeko. 

LPP honen helburua lurraldearen erabilera iraunkorra ziurtatzea da, dauden baliabideak 
hurrengo belaunaldientzat kaltetu gabe eta desparekotasuna gaindituz. Alde horretatik, asmoak 
dira igarobide ekologiko eta eremu babestuak zaintzea, lotzea eta daukaten balioa 
azpimarratzea, lurralde- eta hirigintza-eskala guztietan; giza kokaguneek eta azpiegiturek 
sortzen duten lurraldearen zatiketaren eraginak mugatzea eta eragoztea; lurraldearen 
iragazkortasuna handitzea; erabilera askoko zonak zehaztea; azpiegitura berdearen kontzeptua 
lantzea, ekosistemen zerbitzuak indartzeko; eta ingurumen-balioa duten espazioak dagozkien 
eskaletan integratzea: tokikoa, eremu funtzionala, EAE eta eskualde mugakideak. 

Funtsean, xedea da eremu funtzionala ingurumen aldetik iraunkorra, gizarte aldetik bidezkoa 
eta ekonomia aldetik eraginkorra izatea. Eta horretarako ezinbestekoa da paisaia eta ondarea 
zaintzea, bizi-kalitatearen faktore erabakigarriak direlako; ekologia-, paisaia- eta kultura-balioak 
sustatzea; gizarte-kohesioa erraztea, errentaren eta zerbitzuen irisgarritasunean aukera-
berdintasun handiagoa ziurtatzeko; hiri konplexu bat sustatzea, eremu funtzionalaren nortasuna 
eta pertenentzia-sentimendua areagotzeko, berezko eta askotariko balioak bereizgarritzat 
dituen lurraldearen funtsezko faktore baitira; eta hirigintza-ekintzetan biztanleen bizi-baldintzak 
hobetzeko jarduerak gauzatzea, beste administrazio batzuekin koordinatuta. 
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10. ONDORIOAK 

10.1. LURRALDE-EREDUA 

Proposamena lurralde-eredu integral bat da, askotariko gaiak barne hartzen dituena. 
Horregatik, orain egingo dugun analisia eredua hobeto ulertzeko laburpen bat da, aurreko 
ataletan zehatz-mehatz landutakotik gai garrantzitsu eta berezienak aintzat hartuta egina. 

Azpiegitura berdeak 

Azpiegitura berdeko ingurune fisikoko balio naturalak zaintzearen eta sustatzearen helburuak 
dira ondare naturala babestea eta biodibertsitatearen galera etetea. Horretarako, eremu 
handiak zehazten dira, antolamendu-kategoriekin eta baldintzatzaile gainjarriekin bat 
datozenak. Arrisku naturalak daudela aintzat hartzen dute eta barne hartzen dituzte hala 
Batasunaren intereseko lehentasunezko habitatak nola landaretza- eta fauna-espezie 
katalogatuak dauden habitatak. Orobat, asmoa da gaur egun babestu gabe dauden eremuak 
babestea. 

Xedea da, halaber, konektibitate ekologikoa sustatzea eta lurraldearen zatikatzea etetea, eremu 
funtzional mugakideekin bat egiten duten igarobide ekologikoen eskualde-sare bat eratuz. 
Alde horretatik, sare urdinak garrantzi handia du, ibai-sareak eta ibaiei loturiko ekosistemek, 
alegia, eta asmoa da erabat lehengoratzea, azaleko uren babesari dagokion kategorian sartuta. 

Eremu funtzionaleko ibai-ardatz nagusiek (Gobela, Asua, Nerbioi-Ibaizabal, Cadagua eta 
Galindo) lotune ekologiko izateko ahalmen gutxi dute, gehienak ur-masak asko aldatutako 
eremuetan baitaude; ur-masa horiek aldatu dira, hain zuzen ere, ibai-lautadetako hirien 
garapenak (bizitegiak eta industria) eta azpiegitura nagusiek lurraldea asko artifizializatzea 
eragin dutelako. 

Ibilgu horietako asko hiri-eremuetan aldatuta, horma eta/edo harri-lubetekin kanalizatuta edo 
estalita daude. Ibaien naturaltasunaren eta lotzeko ahalmenaren galera orokor horren 
salbuespenak dira Barbadun, Zeberio, Larrainazubi eta Butroeko ur-masak eta ura horietara 
isurtzen duten arroak. 

Horiez gain, landa-eremuak zeharkatzen dituzten ibaiadar txikiek bakarrik dute, orokorrean, 
ibai-igarobide ekologiko izateko ahalmena. 

Gauzak horrela, kaltetu gabeko ibai-ibilgu horiek hirigintza-presiorik ez izatea oso garrantzitsua 
da. Halaber, funtsezkoa da, hiri-okupazioak uzten duen lekuetan, esku hartzeko neurriak 
ezartzea, ibilgu horiek lehengoratzeko eta igarobide ekologiko hobeak izan daitezen lortzeko. 
Edozein modutan, lehengoratuz gero lurraldearen erabilerarekin zerikusia duen azpiegitura 
berdearekin lotu ahal izango dira. 

Azpiegitura berdearen (sare urdin eta berdea) eta “grisaren” arteko gatazkak zehaztu behar 
dira eta azpiegituraren jarraitutasuna eta osotasuna kaltetzen duten eremu andeatuetan esku 
hartzea lehenetsi behar da. 

Azkenik, natura-intereseko eremu batzuk kalifikatzea komeni da, antzemandako faktore 
batzuk direla eta. 

Landa-habitata 

Landa-ingurunea lehen sektorearekin zerikusia duten jarduerak finkatzeko eta hobetzeko 
oinarrizkoa denez (balio sozial, kultural eta ekonomikoak ditu eta lurraldea eta paisaia zaintzen 
laguntzen du), zaintzea eta daukan garrantzia azpimarratzea planteatu dugu, nekazaritza-
eremu estrategikoak zehaztuz, hau da, erabilera horietarako ahalmen gehien duten lurzoruak 
hirigintzako eta azpiegituretako esku-hartzeetatik babestuz. Alde horretatik, beste proposamen 
bat da nahitaez landa-ingurunean ezarri behar ez diren instalazio eta azpiegituren kokapena 
mugatzea. 

Ingurune fisikora gerturatzea errazteko, hiri-baratzeak jar daitezkeen esparru batzuk zehaztu 
ditugu. 

Landa-inguruneko kokaguneen gaia ere landu dugu, bereziki landaguneena: asmoak dira 
haien landa-izaera berreskuratzea, nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduera sustatzea eta 
biztanleen bizi-kalitatea hobetzea, konektibitatea hobetuz. Horretarako, guneak mugatzeko eta 
zerbitzu- eta zuzkidura-sareak hobetzeko orientazioak planteatu ditugu eta BFAko 
inbentarioan ez dauden guneetan etxebizitza-eraikin berriak ez egiteko baldintza jarri dugu; 
hori, nekazaritza- eta abeltzaintza-ustiategiekin zerikusirik ez duten etxebizitza bakanduak 
eraikitzea mugatzeko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legean ezarritako debekuaren ildoan. 
Landaguneen arteko lotura hobetze aldera, proposatu dugu, batetik, landa-inguruneetara 
egokitutako garraiobide publikoak (auzobusa, auzotaxia) sustatzea; eta bestetik, hirigune, 
industrialde, intermodalitate-nodo eta ekipamenduekin lotzeko oinezkoentzako eta 
bizikletentzako ibilbideak sortzea. 

Basoei dagokienez, helburuak dira baso-azalera berriz orekatzea eta dibertsifikatzea, eta, 
horretarako, komeni da lurzorua prestatzeko teknika erasokorrik ez erabiltzea, lurzorua 
kontserbatzeko eta ziklo hidrologikoak zaintzeko; basoko baliabideak antolatzeko ezaugarri 
homogeneoak kontuan hartzen dituzten planak idaztea eta berraztertzea; eta mendi babesleen 
katalogoa egitea, indarrean dagoen legeriari jarraikiz, askotariko kontserbazio-zereginak 
baitituzte. Halaber, biodibertsitatea eta askotariko paisaiak babesteko eta areagotzeko, onura 
publikoko mendietan espezie bakarreko baso-sailen ordez pixkanaka bertako espezieak 
landatzea komeni da, bereziki malda eta higadura-arrisku gehien dituzten zonetan, azpiegitura 
berdearen lotura ekologiko gisa proposatutako esparruak lehenetsita. 

Hiri-habitata 

Hiri-habitatari dagozkion proposamen gehienak, hiriei eragiten dietenez, administrazio 
sektorialentzako eta udalerrientzako jarraibide eta orientazioak dira. 

Multzo honetan sartzen dira hirien erdialdeak ez soiltze aldera erabilerak nahasteko 
jarraibideak, eremu batzuetako espazio libre eta azpiegituren hutsak konpontzea eta espazio 
publikoak eta hiriaren irudia hobetzea. Horien guztien helburua da ingurumena, ekonomia, 
gizartea, kultura eta osasuna aintzat hartzen dituen lurralde-eredu koherente bat sortzea. 
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Helburu horri dagozkio, halaber, hiria eta natura-ingurunea lotzea xede duten jarduketa-ildoak. 
Horretarako, hiri-azpiegitura berde bat eratu behar da, itsasadarra, haren adarrak, uholde-
lautadak eta ibaiertzeko parkeak inguruko mendietako gerriko berde metropolitarrarekin lotzen 
dituena; hori, hiriko berdegune eta espazio libreak sare moduan antolatuz eta oinezkoentzako 
eta bizikletentzako ibilbideak jarriz. Udalerriak haien artean osatzea ere bada asmoa, 
proposaturiko bateratze-eremuen bitartez. 

Lurzoruaren kontsumoa mugatzeko eta natura- eta landa-ingurunea ez kaltetzeko helburuari 
dagokionez, asmoa da, plangintzan, hiri-bilbe finkatuetan eta ondare eraikian libre dagoen 
ahalmena optimizatzeaz eta hiri-garapeneko ekintzetan hiria dentsifikatzeko eta berritzeko 
ekimenak lehenesteaz gain, plangintzan jasotako dentsitate txikiko lurzoru urbanizagarri batzuk 
desklasifikatzea; horretarako, bizitegi-ahalmen neurrigabea duten eremuak zehaztu ditugu. 

Hiri-lurzoruak suspertzeko lehentasuna duten esparruak zehaztu ditugu; bereziki, kutsatuta 
egon daitezkeen lurzoruak dituztenak. Horretarako, batetik, industria-lurzoru zaharkitu eta 
libreak suspertzeko kudeaketa- eta finantziazio-tresnak ezarri behar dira; eta bestetik, 
baliabideak optimizatzeko eskura dauden lurzoru eta eraikinen inbentarioa egin behar da. Alde 
horretatik, funtsezkoa da garraio kolektiboaren eta motorrik gabeko garraiobideen 
irisgarritasuna hobetzea, konektibitatea hobetzeko, batez ere jarduera ekonomikoko 
esparruena; esparru horietan automobilaz aparteko mugikortasuna bultzatu behar da. 

Horregatik, ardatz pizgarri horiek intermodalitate-nodoen ondoan jarriko dira, ahal izanez 
gero, eta betiere garraio publikoarekin erraz heltzeko lekuetan, suspertzeko lehentasuna 
duten guneetan edo gaur egun bizitegi gisa kalifikatuta dauden eta berriz aztertu behar 
diren lurzoruetan. 

Gauzak horrela, itsasadar ingurua berreskuratzeko jarduerak lursail eta udalerri mugakideetara 
zabaltzea proposatu dugu, eta baita indarrean dagoen LPPn jasotako Itsasadarreko Ardatzaren 
proposamena eguneratzea ere, askotariko garraiobideen oinarria baita (ibilgailuak, tranbia, 
bizikletak, oinezkoak). 

Agiria idazteko hurrengo fasean indarrean dagoen LPPn planteatutako proposamen batzuk 
zehatzago aztertuko ditugu (garapen berriak, berriz dentsifikatzea, ekintza egituratzaileak, 
jarduera estrategikoak, udalerriak bateragarri egitea…). Hori, gaur egungo aurreikuspen eta 
egoerei egokitzeko, Aurrerapen honetan planteatutako agertoki, irizpide eta jarraibideen 
arabera. 

Beste helburuetako bat da jarduera ekonomikoen eskaintza ahal bezainbeste orekatzea, 
enplegu-eskaintzaren, biztanleen bizitokiaren eta mugikortasunaren arteko erlazioa hobetzeko. 
Horretarako, jarduera ekonomikoa zer eremutan sustatu behar den zehaztu dugu eta erabilera 
askorekin ongi lotuta dauden ardatz pizgarriak kokatu ditugu, balio erantsiko enplegua garraio 
publikoko ahalmen handiko geltokien eta ekipamendu onen inguruan kokatzea lehenesteko. 
Helburu horri eta hiriko bizimodua aberasteko asmoari gehitu diogu hiriko eta hurbileko 
merkataritza lehenestea, hiri-inguruko merkataritza-ekipamendu handien aldean, eta, 
horretarako, merkataritza-ekimenak hiriguneetara bideratzen saiatzea. LPPn saltoki handien 

azalera maximoa mugatzea proposatu dugu, interes orokorreko premiengatik: lurraldea modu 
eraginkorrean antolatzea eta ingurumena babestea, besteak beste. 

Azpieremuei zerbitzu emateko nodo logistikoak non jarri proposatu dugu, hirugarren sektorea 
nagusi den ekonomia sustatzeko elementu gisa. 

Azkenik, etxebizitza-eskaintza orekatua izan dadin, etxebizitzen gizarte-zeregina betetzen 
lagun dezan eta biztanleriari eusten laguntzeko gai izan dadin, jarraibide hauek proposatu 
ditugu:  lehen etxebizitza eskuratzen laguntzeko politikak sustatzea; gaur egungo eskariekin eta 
gizartearen aniztasun eta konplexutasunarekin bat datozen etxebizitza-motak jartzea; 
etxebizitzak sustatzeko eta finantzatzeko eta agenteek hitzarmenak sinatzeko neurriak 
ezartzea; etxebizitzak birgaitzea sustatzea; eta etxebizitza hutsetan eta errentako 
etxebizitzetan esku hartzea bultzatzea, karga handiagoak ezarriz. 

Mugikortasuna eta logistika 

Funtsezkoa da mugikortasunaren piramidea behekoz gora jartzea, hau da, motorrik gabeko 
garraiobideak eta garraio kolektiboa sustatzea. Eredu-aldaketa horren euskarriak dira, batetik, 
intermodalitatea, hau da, ibilgailu pribatua, garraio kolektiboa eta garraio-azpiegitura publikoak 
konbinatzea; eta bestetik, motorrik gabeko garraiobideak, bizikleta eta oinez ibiltzea, adibidez. 
Alde horretatik, garraio publikoa hobetu beharko da, erakargarriagoa izan dadin; besteak 
beste, txartel bakarra sortu beharko da, garraiobidez aldatzea errazteko, eta garraio publikoa 
eta bizikleta bateragarri bihurtu beharko dira. 

Intermodalitatea eta dagokion logistika gauzatuko dira porturako sarbide berriarekin, 
aireporturako loturarekin eta Abandora helduko den abiadura handiko trenarekin. 

Gauzak horrela, mugikortasun-sistema energia aldetik eraginkorragoa izango da eta 
karbono-aztarna txikiagoa utziko du. 

Errepide-sare egituratzailearen erdiko zatian egiteko dauden jarduerak eta banaketa-sarearen 
itsasadarraren bi ertzen arteko loturak osatzeak ere garrantzi handia du. 

Trenbidea funtsezkoa da garraio metropolitarrean eta, beraz, kontuan hartu behar dira trenbide-
oztopoak kenduz espazio publikoa berreskuratzeko aukerak eta garraiobide bakoitzaren 
erabilera-ahalmena eta maiztasuna; hori, eremu funtzionala orekatua izan dadin. 

Bizikleta-sarearen helburua da eremu funtzionalean eguneroko mugikortasuna konpontzea 
eta inguruko eremu funtzionalekiko konektibitatea hobetzea. Horretarako, sare-egitura bat 
eratu behar da, udalerriak, jarduera ekonomikoko eremuak eta garraio publikoko geltokiak 
(aipaturiko intermodalitate-nodoak) lotzen dituena. 

Ekipamenduen eta atsedenlekuen sistema orokorra  

Udalerriz gaindiko ekipamenduen zeregina lurralde-eskalan ulertzeko, ezinbestekoa da multzo 
baten parte direla ulertzea. Multzo horretan daude espazio libreak, hondartzak eta natura-
ibilbideak, eta aisia-zeregina betetzeko lotu behar dira, osasungarriak izan daitezen. 
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Sail sektorial horien guztien plangintza-jarduera bideratzeko esparru bateratu bat behar da, 
deslokalizazio-prozesuak eragozten dituena. Ibai-parkeek eta parke metropolitarrek garrantzi 
handia dute eta, azken horiei dagokienez, indarrean dagoen LPPren mugak berriz aztertu 
beharko dira. 

 Ondarea eta paisaia 

LPPren Aurrerapen honetan, ondarea ikuspegi bateratuarekin aztertu dugu, ikuspegi 
orokorrarekin antolatzeko helburua betetze aldera, eta ondare-moten arabera egituratu dugu: 
ondare kultural materiala (higiezina eta higigarria) eta immateriala.  Ondare-mota guztiek duten 
garrantzia azpimarratzeko jarraibideak ezarri ditugu (ondare materialari dagokionez, giltza 
birgaitzea da), nortasunaren adierazpen garrantzitsuak direlako eta balio kolektibo handia 
dutelako. Alde horretatik, ezagutzera ematea eta zaintzan parte hartzea sustatzea komeni da. 

Ondarea aberastasuna eta enplegua sortzeko gai den sektore kultural bat da, gizartea eta 
ekonomia garatzeko ahalmen handia baitu. Horregatik, irisgarria izan behar du, eta ez 
automobilez bakarrik. Ondorioz, natura- eta aisia-ibilbideek ondare materialaren elementu 
garrantzitsuenak eta ekipamenduak lotzea proposatu dugu eta baliabide turistiko gisa 
sustatzeko jarraibideak zehaztu ditugu. 
Paisaia zeharkako osagaia bada ere, ekologia, gizarte, kultura, ekonomia eta ongizate 
aldetik balio handia du eta kalitate-faktore garrantzitsua da. Alde horretatik, helburuak dira 
azpiegitura berdearekin lotzea, bereizgarri biologiko eta geologikoak babestea, nekazaritza- 
eta baso-paisaia tradizionala orekatzea, paisaia kulturalak sustatzea eta eremu andeatuak 
lehengoratzea. 

Helburu horiek oinarritzat hartuta, jarraibide orokorrak eta jarduketa-ildo zehatzak planteatu 
ditugu: habitat naturalak indartzea, paisaiara heltzeko sareak kudeatzea, hiri-eremua 
birnaturalizatzea, paisaia kulturalak aldarrikatzea, paisaiako inpaktuak arintzea eta 
trantsizio-paisaiak antolatzea, besteak beste. 

Baliabideen kudeaketa iraunkorra 

Aurrerapenean baliabideen kudeaketa iraunkorra aintzat hartu dugu, zehazki, gai hauek: ura, 
energia, hondakinen kudeaketa eta lurzorua, baliabide mugatu gisa. Horretarako, integratu 
ditugu ekonomia zirkularraren kontzeptua, Euskadiko Energia Estrategian eta Klima 
Aldaketaren Euskal Estrategian ezarritako helburuak eta arlo hauetako aldagaiak: ingurumena, 
ura, hirigintza eta uholde- eta lehorte-arriskuen prebentzioa. 

Zeharkako gaiak 

Azkenik, landutako zeharkako gaien inguruko jarraibide eta jarduketa-ildoak proposatu ditugu: 
klima-aldaketa, inklusioa eta genero-ikuspegia, haurrak, osasuna eta euskara. 
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I. ERANSKINA. DIAGNOSTIKOAREN AGIRIKO HERRITARREN 
PARTAIDETZA 

Bilbo Metropolitarreko LLPren Diagnostikoari buruzko ekarpenak biltzeko lau saio antolatu 
genituen, hala interesa zuten herritarrentzat (herritarren foroa) nola teknikarientzat (alderaketa-
saioak). Eremu funtzionaleko udalerri hauetan egin genituen saioak: Basauri (Behe Nerbioi), 
Portugalete (Ezkerraldea), Getxo (Eskuinaldea) eta Sondika (Txorierri).  

Saioen helburua zen, batetik, diagnostikoaren emaitzak aurkeztea; eta bestetik, emaitza horiek 
egiaztatzea.  

Emaitzak egindako dinamiketako gaien arabera bildu ditugu, lau multzotan:  

- Ingurune fisikoa, landa-habitata, azpiegitura berdea eta paisaia. 

- Hiri-habitata: etxebizitza eta plangintzen bateratzea. 

- Jarduera ekonomikoak eta ekipamenduak. 

- Mugikortasuna eta logistika, baliabideen kudeaketa iraunkorra. 

Ekarpen horiek guztiak Aurrerapeneko proposamenak egiteko erabili ditugu. Ekarpen horien eta 
Aurrerapeneko edukien arteko elkarrekikotasuna, noski, desberdina da, ekarpenak 
heterogeneoak direlako. Edonola ere, orain saioetan zer ekarpen egin zituzten azalduko dugu, 
gaika. 

 

INGURUNE FISIKOA, LANDA-HABITATA, AZPIEGITURA BERDEA ETA PAISAIA 

Herritarren Foroa 

1. Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduera lekuz ez aldatzea, elikadura-burujabetza 
indartzen duelako. 

- Funtsezkoa da, “lan egitea, jatea eta bizitzea” bezala, eta, horretarako, gertuko 
nekazaritza funtsezkoa da. 

2. Ingurumeneko jarduerak etxebizitzakoak bezain lotesleak izatea (proposamen berria).  

- Ez dago natura-ingurunea babesteko neurririk; proposamen horiek lotesleak izatea 
lortu behar da.  

- Desoreka konpondu beharko litzateke, baina ez hirigintza-garapeneko neurriekin 
bakarrik. Bizitegien eta ekonomiaren garapenak eta natura-ingurunea babesteko 
neurriek eskakizun-maila bera izatea.  

- “Babesteaz” gain neurri proposamen-egile eta aktiboak sustatzea.   

- Bilbo Metropolitarrean lurraldea antolatzea zaila da, Txorierriko landa-eremua eta 
Bilbo Handia esparru berean sartuta.  

- Lurzorua industria-lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzen denean ahalmen ekonomikoa 
ebaluatzen da baina, aitzitik, nekazaritza-lurzorura “jaisterakoan” ez da jakiten nola 
kuantifikatu, eta baloratzen hasi beharko litzateke.  

3. Nekazaritzako produktuekin eta nekazaritza-turismoarekin beste diru-sarrera batzuk 
bultzatzea. 

- Euskal landa-eremuko kultura eta ohiturak bultzatzea (Bizkaian urriagoak diren paisaia 
horien gaineko dibulgazio-, heziketa- eta sentsibilizazio-jardueren bitartez). 

- Dauden ibilbideekin lotzea.   

- Biztanle-dentsitate handiagoa duten inguruneekin lotzea, eguneroko bizimoduan 
atseden arteko espazioak sustatzeko.  

- Mugikortasuna errespetatzen eta kontuan hartzen duten neurriak sustatzea.  

4. Eremu mugakideei eta tokiko berdegune-sareei loturiko igarobide ekologikoen eskualde-
sare bat sortzea. 

- Lotuneetan bertako basoak berritzea. 

- Dauden ibilbideekin lotzea. 

- Mugikortasuna errespetatzen eta kontuan hartzen duten neurriak sustatzea. 

- Biztanle-dentsitate handiagoa duten inguruneekin lotzea, eguneroko bizimoduan 
atseden arteko espazioak sustatzeko. 

5. Itsasertzeko paisaia, nekazaritzako eta basozaintzako paisaia, meatze-paisaia eta hiri- eta 
industria-paisaia babesteko eta antolatzeko neurriak martxan jartzea. 

- Itsasertzaren balioa azpimarratzeak garrantzi handia du.  

- Udalerrien arteko konektibitatea sustatzea.  

- Udal-ordenantzen arabera bete behar diren gomendio eta neurri babesleak 
azpimarratzea.  

- Itsasertzean dauden urbanizazioen inguruko kritikak (Sopelmar, adibidez). 

- Itsasadarraren ondoko Barakaldoko esku-hartzeei dagokienez, partaide batzuk ez 
daude ados; hala ere, dagoeneko antropizatuta dauden zona horien gaineko 
etorkizuneko aukerak aipatu dituzte.   

Alderaketa-saioa 

1. Proposamen berria: Paisaia eskala handiagoan kudeatzea. Bizkaiko Paisaia Plana egitea. 

- Paisaia Paisaiaren Katalogoetan ezarritakoa baino eskala handiagoan kudeatzea. 
Probintzia-eskala zabaltzea, tokiko paisaiaren eta ondarearen gaineko ikuspegi 
orokorragoa izateko.  

2. Natura-intereseko esparru berriak babestea eta sare ekologikoari lotzea. 

3. Eremu mugakideei eta tokiko berdegune-sareei loturiko igarobide ekologikoen eskualde-
sare bat sortzea.  
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- Babes-irudien konektibitatea sustatzea. Espazio berdeak sistema orokor gisa 
erabiltzea eta lotzea.  

- Ez bakarrik eremu berdea, baita erabilera berdea, aisia-erabilera eta atsedenlekua 
ere.  

- Udal-berdeguneak zehatz-mehatz aztertzea, zer lotu behar den ongi jakiteko.  

- Garrantzi handia du udalek “gerrikoak, uharte berdeak…” aurreikusten dituztelako; 
gero, ordea, udalerri mugakideek gauza bera egiten ez badute, sistema horrek ez du 
jarraipenik izaten.  

- Lamiakoko araztegiko zonan ingurumena lehengora ekartzea eta hezegune bat 
sortzea, kaia eraitsiz.   

4. Laminazio-guneak ematea ubide nagusiei, erabilera bikoitzerako: aisialdirako eta uholdeen 
kontrolerako. 

- Zona horietan erabilera publikoa sustatzea eta konektibitatea hobetzea. Ibaiertzak 
aisialdirako erabiltzea premiazkoa dela irizten diote. 

- Ibai-ardatzak bizikleta bidezko mugikortasunaren lotune eta hartzaile gisa antolatzea.  

- Baliabideak eta erabilerak bateragarri izateko bitartekoak jartzea.  

- Igarobide ekologikoak udal-ibilguen bitartez lotzea, lurraldean mugimendua 
naturalagoa izan dadin.  

- Natura- eta hiri-eremuen arteko iragazkortasuna sustatzea. Zorrozki bereizten direlako 
pertzepzioa arintzea.  

- Ibilguetan gertatzen diren aldaketak antzematea eta andeatuen edo artifizializatuen 
dauden zati edo espazioak iragazkortzen saiatzea.  

- Bilbo Metropolitarrean zona kutsatu ugari daude uholde-lautadetan. Aukera-eremuak 
dira.  

- Gutxiegi araututako gaia da. Uholde-arriskua lantzeko tresnek babes handiagoa behar 
dute.  

- Ezkerraldeko zonan oso konplikatua da. 

5. Urbanizagarri gisa kalifikatu eta egikaritu gabeko balio handiko nekazaritza-lurzoruak 
desklasifikatzea.  

- “Oraindik ukitu / kudeatu ez diren” lurzoruetan bakarrik, kalte-ordainek gainkostuak 
eragin ez ditzaten.  

- Desklasifikatzea lehenestea, nekazaritza-balioa dena delakoa.  

HIRI-HABITATA: ETXEBIZITZA ETA PLANGINTZEN BATERATZEA 

Herritarren Foroa 

1. Meatze-eremuan inbertitzea eta arreta gehiago jartzea (proposamen berria). 

2. Kuantifikazioaren ebazpena arintzea (minimoa), berandu hel daitekeelako (proposamen 
berria).  

3. Bilboko itsasadarraren ingurunearen antolamendu orokor eta orekatua planteatzea eta 
udal-plangintzak bateragarri egitea. 

- Berriz naturalizatzea eta berdeguneetan aisia-jarduerak jartzea.  

- Baskoniako ertza suspertzea, aisia-erabilerarako.  

4. Enplegu-eskaintzaren eta biztanleriaren arteko desoreka arintzea, premia gehien duten 
udalerrietan jarduera sustatuz. 

- Parke teknologiko berriak eta enplegu isolatuak sortzearen kontra daude.  

- Hutsik dauden pabiloiak eraldaketa-industriarako berrerabili behar dira.  

- Zerbitzu-sektorea gehiegi erabiltzen da. 

- Artisautza-tailer lagungarriak sustatzea eta, horretarako, bateragarriagoak egitea. 

- Basauri lo-hiri bihurtzeko arriskua. 

5. Etxebizitza berriak behar dituzten azpiegiturez hornitutako eremuetan kokatzen direla 
ziurtatzea. 

- Etxebizitza berriak egin dira, baina ez azpiegitura berririk. 

- Gertuko ekipamenduak behar dira (garraioa, osasuna, hezkuntza eta kirola). 

Alderaketa-saioa 

1. Eskualde-oreka sustatzeko kudeaketa-tresna bat beharko litzateke (proposamen berria). 

- Irabaziak konpartitzen laguntzen edo konpartitzera behartzen duten goi-mailako 
tresnak.  

- Arlo batzuetan finantziazioa partekatzea.  

- Diru-sarrerak eta gastuak konpentsatu egin beharko lirateke industria-eremu, 
nekazaritza-eremu eta abarretan. 

- Mankomunitateak abiapuntu egokiak dira baliabideak eta ekimenak konpartitzeko.  

2. LPPk udalerrien arteko hitzarmena hartu behar du abiapuntutzat (behetik gora) 
(proposamen berria). 

- LPP ez da eskualdeko baliabideak koordinatzeko kudeaketa-tresnatzat hartzen, plan 
bat baino ez da.  

3. Plangintzan dentsitate txikiak zehaztutako esparruak berriz dentsifikatzea. 
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4. Etxebizitza berriak behar dituzten azpiegiturez hornitutako eremuetan kokatzen direla 
ziurtatzea.  

- Ezin da ziurtatu, asmoa baino ez da. 

- Udal-garraio publikoa, garraio-sare nagusiak lotzen dituena.  

- Arrigorriagan geralekuak jartzea.  

5. LPPk malguagoa izan beharko luke (proposamen berria). 

- Fasea 16 urtera? 

JARDUERA EKONOMIKOAK ETA EKIPAMENDUAK 

Herritarren Foroa 

1.  Oraindik garatu ez diren dentsitate txikiko zonak berriz dentsifikatzeko edo 
desklasifikatzeko (lurzoru urbanizagarritik landa-lurzorura) aukera aztertzea. 

- Berdegune publikoen koefizientea kontuan hartzea. 

2. Saltoki handien aldean hiriko merkataritza sustatzea.  

- Askotariko hiri-merkataritza sustatzea, ekipamendu berrien lehiaren presioa arintze 
aldera.  

- Datuak ezagutzera emateak garrantzi handia du, ekipamendu handien sorrerak 
udalerrietan zer eragin duen jakiteko. Adibidez, benetan zenbat enplegu sortu diren 
eta zenbat deuseztatu diren azaltzea.  

- Ekipamendua jarritako eremuetan ingurumen-inpaktua arautu behar da.  

- Lurralde-estrategia bat sortzea, ekipamendu handien ezarpena kudeatzeko. 

- Industrializazioa ere bultzatzea, tokiko ekoizpena eta banaketa ziurtatzeko. 

3. Garraio publikoko ahalmen handiko geltokien inguruko lurzoruetan jarduera sortzea 
erraztea.  

- LPPk garraio publikoa eskualdeartean kudeatzea. 

4. Gure lurraldea mugatua denez, industria-jarduerak jartzeko lurzoru berriak ez erabiltzea, 
libre dagoena onera ekartzen ez den bitartean. 

- “Beheraldia” aprobetxatzea. Dagoena aprobetxatzea (Txorierrin utzitako fabrika asko 
daude) eta ahal izanez gero lurzoru gehiago ez hartzea.  

5.  Zaharkituta eta libre dauden industria-lurzoruak suspertzea eta horretarako kudeaketa- eta 
finantziazio-tresnak jartzea.  

- Hiria suspertzearen aldeko apustua egin beharra dago, lanpostu gehiago sortzen 
dituelako.  

Alderaketa-saioa 

1. LPPren udalez gaindiko plangintzan hiri-perimetroa zehazteak udal-agenteak gehiegi 
mugatzen ditu (proposamen berria). 

- LPPk esku hartzeko irizpideak planteatzea lehenetsi behar du, lurzoruen 
zonifikazioaren eta mugen gaineko espezifikazio zehatzen gainetik.  

- Antolamendua eta ingurumena ez dira bateragarriak. 

- Perimetroa ezartzen denean lurzorua desklasifikatzea zaila da. 

2. Eskualde-ikuspegia eta, horretarako, kudeaketa-erakunde bat behar dira (orientazio 
berria). 

- Lurzorua deskontaminatzeko finantziazio-arazoak. Lurzoru horiek dagoeneko badute 
behar duten azpiegitura. 

3.  Zaharkituta eta libre dauden industria-lurzoruak suspertzea eta horretarako kudeaketa- eta 
finantziazio-tresnak jartzea.  

- Benetako jarduera ekonomikoa “kasuz kasu” aztertzea.  

- Ezinbestekoa da konponbidea aurkitzea eta, horretarako, dirua eta diru hori jartzeko 
premia behar dira. Industria-lurzoru kutsatuak ez dira kudeatzen eta ez dute 
finantziaziorik.  

- Lehengoratzeko eta deskontaminatzeko izapideak erraztea. 

- Baskoniako industria-lurzoru kutsatu librea aukera ona da.  

- Arrigorriagan industria-lurzoru zatikatu asko dago eta nola esku hartu edo berriz 
dimentsionatu eztabaidatu dute.  

4.  Itsasadarra lehengoratzea eta berriz naturalizatzea, espazio eta erabilera publikorako 
balio dezan. 

- Leku batzuetan konponbidea berriz naturalizatzea izango da eta beste batzuetan 
suspertzea. Itsasadarrak ezin du segida naturala izan, oso artifizializatuta dago. 

5. Garraio publikoko ahalmen handiko geltokien inguruko lurzoruetan jarduera sortzea 
erraztea. 

- Jarduera ekonomikoekin loturiko geltokiak jartzea.  

- Industrialdeetan mugitzeko eta aparkatzeko arazoak daude, ibilgailu pribatua gehiegi 
erabiltzen delako. 

- Adibidea: Ibarbengoa-Getxo metro-geltokia erabiltzea jarduera-eremu berri bat eta 
erabilera berriak sustatzeko, bizitegi-sarearekin bat eginez. 
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MUGIKORTASUNA ETA LOGISTIKA, BALIABIDEEN KUDEAKETA IRAUNKORRA 

Herritarren Foroa 

1. Arratiako trenbide zaharrak aprobetxatzea (proposamen berria). 

2. Bizikletaz mugitu ahal izatea bultzatzea, dauden bideak egituratuz eta osatuz eta garraio 
kolektiboarekin konbinatzea erraztuz. 

- Mugikortasunak iraunkorraz gain eskuragarria ere izan behar du. 

- Aldiriko trenak bizikletak eraman ahal izateko egokitzea.  

- Ikasketa-guneekin eta industrialdeekin lotzea ezinbestekoa da. Bilboko aldiriko 
trenbideekin hastea (Basaurin, adibidez), ibilbideak erabat lotzeko gutxi falta baita.  

- Garraio publikoko zerbitzuak ez bikoiztea.  

- Maiztasuna hobetzea, garraio publikoa sustatu ahal izateko.  

- 2006an onarturiko Bizikleta Plana jasoa dago indarrean dagoen LPN-n, baina zergatik 
ez da oraindik gauzatu? 

- Proiektu horiek gauzatzeko interes gutxi dago, “diru gutxi” ekartzen dutelako.  

- Gaur egungo udalaz gaindiko sarea irudikatu eta argitu beharra dago, ibilbide nagusia 
zehazteko, falta diren zatiak kokatzeko eta ibilbidea homogeneizatzeko, benetako 
zerbitzua eman dezan.  

- Agirian irudikatutako udalaz gaindiko sareak, ez denez gauzatu, ez ditu udalerriak 
lotzen. Egiaz, zona batzuk ia lotuta daude, ibilbide batzuk begien bistakoak dirudite 
(Sondikatik unibertsitaterakoa, adibidez), eta, hala eta guztiz ere, ez dira gauzatzen. 

- Bi sare/funtzio mota daude: automobila ordezteko aukera eta natura-ibilbideen sarea.  

- Azken urteetan sarearen konektibitatea hobetu denez, gizartea kontzientziatuagoa 
dago.  

- Itsasoaren eta itsasadarraren ertzak oinez eta bizikletaz ibiltzeko prestatzea eta, 
horretarako, udalerriak lotzea sustatzea.  

- Itsasadarraren ardatzean abiadura mugatzea eta bizikletei lehentasuna ematea. 

- Eskaintza erakargarri eta kalitatezkoa egitea, publikoa eta segurua, herritarrak kontura 
daitezen bizikletaz ibil daitezkeela, gutxienez Eskuinaldeko leku askotan.   

3. Aireportua eta Bilbo erdialdea trenez lotzea, bidaiariak garraiatzeko. 

- Isolatuta geratzen diren zonetan intermodalitatea bultzatzea, bereziki meatze-
eremuan; izan ere, "ahaztua" dagoelako pertzepzioa dute eta metroa hel daiteke.  

- Garraioa koherentea, nahikoa eta iraunkorra izatea. 

- Metroa eta garraioa Galdakaora. 

4. Garraio publikorako txartel bakarra sortzea. 

- Tarifa bakar eta berdinzalea behar da. 

- Abiatutako zona/herri nagusia kontuan hartuta ordaintzea.  

5. Udalerri bakoitzak bere Energia Iraunkorraren Ekintza Plana (EIEP) idaztea, non energia-
eredua zehaztuko duten. 

- Informazioa eskura jartzea, herritarrek interpretatzeko eta baloratzeko aukera izan 
dezaten.  

Alderaketa-saioa 

1. Ibai-ardatzetan eta/edo trenbide-ardatz zaharkituetan oinezkoentzako eta bizikletentzako 
komunikazio-bideak jartzea, herriguneak egituratzeko (proposamen berria). 

- Honen ordez: Bizikletaz mugitu ahal izatea bultzatzea, dauden bideak egituratuz eta 
osatuz eta garraio kolektiboarekin konbinatzea erraztuz.  

2. Proposamen berria: Garraio kolektiboko sare zabalago eta moldakorragoa + dauden sare 
eta lineak aprobetxatzea.  

3. Garraio publikorako txartel bakarra sortzea. 

- Tarifa bateratuari eta ordutegien bateragarritasunari txartel bakarrari baino garrantzi 
gehiago ematea.   

- Garraio publikoaren maiztasunak hobetzea (maiz badaude lineak eta geltokiak, baina 
maiztasun gutxikoak; adibidez, Trapagaran). 

- Leku garrantzitsuetara heltzeko zailtasunak; adibidez, osasun-zentroak (Getxo, 
Berango, Gurutzeta, Galdakao…), unibertsitatea eta aireportua (azpiegitura handia da 
eta gertu dago, baina Bilbotik bakarrik heltzen da zuzenean). 

4. Ibilgailu pribatua gutxiago erabiltzea eta, horretarako, garraio kolektibo garbiak sustatzea. 

- Kolektibitatearen helburua lehenestea, garbitasunaren kontzeptuaren aldean (autobus 
batzuk ez dira hain garbiak, baina kolektiboak dira). 

- Ibilgailua elkarrekin erabiltzeko neurriak bultzatzea (erabilera kolektiboa da, nahiz eta 
ez den hain garbia). 

- Garraio publikoa erabiltzea sustatzea, geltoki nagusietatik gertu aparkalekuak jarriz. 
Aparkalekuen gaineko politika funtsezkoa da: garraio kolektiboa sustatzeaz gain 
ibilgailuak erabiltzea “oztopatu” behar da, automobilari lekua kendu behar zaio. 
Erabiltzaileentzako informazio gehiago. 

- Metroak ez du automobila gutxiago erabiltzea eragiten: metroak lehen oinez ibiltzen 
zen edo aldiriko trena hartzen duen jendea bildu du; lehen joan-etorriak ibilgailuz 
egiten zituztenek ibilgailuak erabiltzen jarraitzen dute. 

- Intermodalitatea eta bizikletentzako aparkalekuak lehenestea eta bizikletak garraio 
publikoan eraman ahal izatea. 

- Garraioa ez bikoiztea. Lehenesten jakitea: denbora gutxiago ala mugikortasun garbia? 

- Metroa eta autobusa bide berean jar al daitezke? Eskumen nahikoa al dago? 
Garraiobide garbiak (metroa/tranbia) lehenetsi beharko al lirateke? 
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- Garraio publikoan ez zaio errentagarritasun ekonomikoari hainbeste begiratu behar, 
errentagarritasun sozialari baizik, irisgarritasuna hobetzeko. 

- Ezkerraldeko eta Eskuinaldeko ibai-garraioa ere sustatzea.  

- Bilboko Metropolitarreko mugikortasunerako egokiena da "garraio publikoa garbia, 
elektrikoa” izatea. 

- Komunikazioa hobetzea, tren arinaren lotura indartzea eta betetako zonak/errepideak 
arintzeko proiektuak bultzatzea.  

- Zirkulazioak berraztertzea eta bizikleta barne hartzen duen mugikortasun-plan bat 
planteatzea (bizikletaz ibiltzeko zailtasunaren oztopo psikologikoa gainditzea).  

- Bizikleta joan-etorriak seguru egiteko ibilgailu gisa sustatzea, ez aisiarako ibilgailu huts 
gisa bakarrik, eta automobilen ordez bizikleta erabiltzen hastea. 

5. Aireportua eta Bilbo erdialdea trenez lotzea, bidaiariak garraiatzeko. 

- Geltoki nagusi eta intermodalak ahalmen nahikoa izatea garrantzitsua da.  

- Zona hori ongi lotuta dago osasun-zentroekin eta ikastetxeekin. Plus bat da.  

- Azpieremu bakoitzetik gune horietara zuzenean, Bilbotik pasa gabe, heldu ahal 
izateko proposamena.  

- Problematika: autobusez inoiz ez da jakiten zer gertatuko den, aireportura joateko ez 
da fidagarria. 

- Unibertsitatearekin eta ospitaleekin lotzea sustatzea. Lotura horiek ere lehentasuna 
dute.  

- Trena aireporturaino eramatea (linea aprobetxatzea), zirkulazioa eta garraio 
pribatuaren arazoa arintzeko. 

- Barrualdeko guneak ukitzen dituen metro-linea bat jartzea. 

- Tranbia Leioatik pasatzea eta aireporturaino heltzea. Eskuinaldea ez dago ongi lotua 
eta hobetu egin beharko litzateke.  
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Población 
por grupos 
de edad 
AÑO 2016

De a

Abanto y 
Ciérvana‐
Abanto 
Zierbena

Alonsotegi Arrankudiaga Arrigorriaga Barakaldo Barrika Basauri Berango Bilbao Derio Erandio Etxebarri Galdakao Getxo Gorliz Larrabetzu Leioa Lemoiz

Hombres 0 4 190 71 22 254 2.393 36 749 187 6.776 194 581 420 666 1.653 140 66 794 47
5 9 242 78 34 341 2.381 44 832 255 7.444 173 676 436 656 1.722 185 70 801 28
10 14 260 57 23 382 1.983 43 894 222 7.275 147 546 302 682 1.803 156 51 788 33
15 19 213 51 28 309 1.741 28 802 170 7.133 110 457 193 674 1.822 126 48 779 21
20 24 194 60 18 300 1.798 31 750 115 7.424 107 458 180 696 1.890 106 29 627 15
25 29 228 53 13 286 2.249 29 935 146 8.592 125 553 213 763 2.041 117 47 758 31
30 34 249 80 20 301 3.231 40 1.171 161 10.533 205 823 395 913 2.291 150 60 950 39
35 39 400 141 34 446 4.583 54 1.583 274 12.823 318 1.106 624 1.177 2.703 204 85 1.371 66
40 44 419 132 43 557 4.568 80 1.559 365 13.442 334 1.246 649 1.123 2.703 265 103 1.336 68
45 49 474 129 54 536 3.903 57 1.704 283 13.275 268 1.073 528 1.077 2.637 262 81 1.176 63
50 54 483 100 47 575 3.608 67 1.656 297 13.701 206 871 382 1.216 2.678 268 68 1.132 55
55 59 415 93 39 512 3.552 61 1.431 226 12.238 184 727 292 1.246 2.864 240 79 1.122 60
60 64 291 95 30 387 3.066 49 1.210 196 9.919 119 711 223 1.001 2.567 171 51 957 36
65 69 247 89 22 238 2.781 49 1.278 196 8.757 138 632 257 901 2.622 128 45 963 25
70 74 144 65 19 158 2.012 31 1.127 125 7.410 136 537 173 586 1.952 109 36 631 24
75 79 109 38 13 143 1.607 17 920 88 5.699 123 398 117 425 1.224 62 21 386 15
80 84 91 33 14 131 1.562 21 792 71 5.860 67 276 72 352 997 66 25 252 12
85 89 62 22 7 97 943 11 385 27 3.186 35 136 39 213 513 34 22 135 10
90 94 20 2 5 21 277 2 108 11 1.050 8 46 7 59 183 11 4 47 3
95 99 2 3 0 4 37 2 15 0 177 2 5 0 8 27 0 0 7 0
100 0 0 0 0 2 0 2 0 18 0 2 0 1 6 0 0 0 0

De  a
Mujeres 0 4 184 68 19 248 2.290 31 654 175 6.573 190 528 384 597 1.560 136 55 744 32

5 9 234 80 35 327 2.305 35 805 215 6.940 168 605 372 586 1.688 147 67 762 35
10 14 227 52 21 302 1.894 34 859 247 6.851 168 548 301 602 1.690 165 72 805 37
15 19 204 49 17 301 1.678 48 715 163 6.652 108 401 191 616 1.691 151 37 694 24
20 24 195 42 20 289 1.717 25 716 112 7.044 89 431 160 614 1.895 113 34 659 16
25 29 241 69 19 280 2.368 26 862 151 8.560 137 573 219 683 2.086 102 50 723 23
30 34 292 98 28 312 3.273 39 1.123 187 10.490 215 748 418 937 2.370 159 67 948 42
35 39 340 139 40 429 4.429 59 1.434 292 12.520 293 1.061 653 1.087 2.810 221 93 1.320 54
40 44 434 118 48 546 4.250 73 1.578 390 13.510 313 1.162 653 1.088 2.791 270 90 1.366 58
45 49 429 100 44 552 3.771 66 1.671 302 13.831 276 1.037 453 1.125 2.801 262 92 1.253 42
50 54 425 110 38 618 3.711 51 1.616 242 14.688 213 848 356 1.323 3.163 226 64 1.253 43
55 59 388 91 44 487 3.656 59 1.537 254 14.066 173 767 272 1.328 3.413 230 71 1.147 41
60 64 301 74 30 393 3.363 45 1.418 209 11.306 136 774 257 1.044 3.276 156 64 1.099 20
65 69 239 109 24 261 2.986 48 1.378 204 10.636 177 786 262 919 3.061 147 49 1.052 19
70 74 186 69 14 232 2.589 24 1.341 132 9.919 160 688 205 680 2.333 114 28 703 24
75 79 145 59 14 187 2.347 23 1.161 114 8.834 148 476 141 542 1.656 106 32 462 18
80 84 176 70 24 224 2.551 25 1.136 79 9.429 104 464 116 519 1.532 81 40 390 17
85 89 125 36 16 180 1.694 29 709 55 6.650 59 307 67 383 1.039 56 25 285 17
90 94 62 28 4 95 714 18 297 29 3.086 22 141 26 160 636 23 24 143 5
95 99 16 4 2 18 147 11 62 4 703 6 31 8 41 139 4 5 33 1
100 1 0 0 1 15 1 8 1 102 0 4 1 6 26 0 0 4 0

TOTAL 9.577 2.857 986 12.260 100.025 1.522 40.983 6.972 345.122 6.154 24.240 11.017 29.315 78.554 5.669 2.050 30.857 1.219

II. ERANSKINA · HASIERAKO AGERTOKIARI ETA NAHI DUGUN AGERTOKIARI BURUZKO TAULA OSAGARRIAK 

GIZARTEA ETA EKONOMIA  

Bilboko metropolialdeko udalerrietako egitura demografikoa (2016). 

 
 

1. taula. Egitura demografikoa 2016 (1) 
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2. taula. Egitura demografikoa 2016 (2) 

 
  

Población 
por grupos 
de edad 
AÑO 2016

De a Lezama Loiu Muskiz Ortuella Plentzia Portugalete Santurtzi Sestao Sondika Sopela
Ugao‐

Miraballes
Urduliz

Valle de 
Trápaga‐

Trapagaran
Zamudio Zaratamo Zeberio Zierbena

Bilbao 
metropolitano

Hombres 0 4 64 45 180 153 86 840 960 591 110 399 112 142 222 70 38 32 38 19.321
5 9 70 55 202 192 117 895 1.073 586 132 412 90 112 294 99 31 26 32 20.816
10 14 66 61 186 200 132 944 1.037 585 130 376 86 84 286 75 43 21 31 19.990
15 19 64 103 151 195 102 871 876 559 107 291 98 72 246 47 40 21 27 18.575
20 24 49 53 143 175 89 873 932 531 92 285 96 93 262 68 41 19 28 18.627
25 29 60 48 201 212 101 1.077 1.082 630 94 313 107 79 250 77 35 17 51 21.613
30 34 62 52 251 282 124 1.322 1.379 847 109 449 141 177 339 89 41 26 67 27.369
35 39 77 98 366 369 154 1.749 1.820 1.098 146 627 181 226 446 128 69 48 70 35.664
40 44 104 113 351 339 179 1.879 1.988 1.218 183 640 171 225 511 168 74 49 65 37.249
45 49 100 95 310 352 194 1.812 1.893 1.113 190 588 158 176 539 159 62 53 85 35.459
50 54 98 85 305 296 196 1.783 1.754 1.136 211 542 168 162 483 102 76 53 69 34.929
55 59 95 84 302 333 193 1.737 1.753 982 164 472 152 127 465 116 58 40 52 32.506
60 64 76 77 212 294 133 1.406 1.430 831 119 391 138 105 400 103 51 36 56 26.937
65 69 71 54 179 238 99 1.436 1.227 749 94 338 111 89 346 82 41 31 34 24.587
70 74 47 43 126 166 76 1.247 1.047 720 83 192 100 78 308 77 19 22 27 19.653
75 79 35 29 116 107 48 971 790 550 69 129 49 54 172 58 27 17 23 14.649
80 84 35 34 96 109 35 798 721 449 88 90 61 38 178 46 30 19 14 13.535
85 89 17 22 60 60 29 417 364 261 42 43 36 27 86 23 11 13 7 7.395
90 94 3 5 21 28 7 123 114 91 12 14 9 6 20 9 2 5 6 2.339
95 99 1 2 1 1 3 23 13 12 5 3 2 0 1 1 0 0 1 358
100 0 0 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 38

De  a
Mujeres 0 4 57 59 176 150 81 789 884 523 92 403 98 129 215 84 26 28 29 18.291

5 9 57 62 182 171 111 899 1.020 563 125 411 100 123 262 95 35 22 28 19.672
10 14 66 57 186 183 122 873 963 509 112 344 87 92 289 81 46 25 31 18.941
15 19 56 51 146 144 96 828 857 504 109 287 76 76 243 44 38 21 22 17.338
20 24 42 52 150 166 115 786 881 504 98 290 69 65 199 48 32 25 27 17.720
25 29 42 55 175 222 119 1.001 946 609 78 315 110 92 243 82 41 23 31 21.356
30 34 51 60 246 259 102 1.271 1.332 776 109 449 121 157 340 92 28 20 61 27.220
35 39 104 73 314 314 160 1.644 1.763 1.040 161 614 165 207 446 132 79 48 54 34.592
40 44 114 111 333 341 191 1.760 1.970 1.109 199 687 157 202 550 174 63 40 59 36.798
45 49 95 99 321 340 192 1.764 1.907 1.105 197 570 167 161 467 116 77 58 56 35.799
50 54 113 88 306 333 203 1.904 1.849 1.112 198 533 154 164 516 117 65 42 59 36.744
55 59 99 92 282 345 165 1.929 1.791 1.005 165 494 158 126 442 102 57 35 53 35.364
60 64 72 63 196 300 131 1.594 1.478 869 127 418 128 114 407 113 43 30 33 30.081
65 69 54 56 192 267 121 1.700 1.491 938 96 332 124 98 395 97 45 21 43 28.427
70 74 46 52 149 205 82 1.541 1.318 882 101 217 87 96 343 61 36 17 38 24.712
75 79 46 48 151 153 69 1.297 1.136 723 111 138 82 62 273 80 42 18 31 20.925
80 84 39 48 144 178 70 1.327 1.109 747 126 139 85 61 290 76 34 32 25 21.507
85 89 33 46 106 133 46 839 738 509 91 118 49 30 162 48 20 15 13 14.728
90 94 13 23 53 58 28 346 303 216 30 44 27 13 80 20 2 14 11 6.794
95 99 1 3 10 4 3 66 50 53 13 9 3 6 14 5 3 5 2 1.485
100 0 4 4 3 0 10 3 6 1 1 0 0 0 2 0 0 0 204

TOTAL 2.394 2.360 7.582 8.370 4.304 46.375 46.043 27.841 4.519 13.407 4.113 4.146 12.030 3.267 1.601 1.087 1.489 900.307
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Bilboko metropolialdeko biztanleria 2033. urtean 

 
 

3. taula. Biztanleriaren proiekzioa 2033 (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Población 
por grupos 
de edad 
AÑO 2033

De a

Abanto y 
Ciérvana‐
Abanto 
Zierbena

Alonsotegi Arrankudiaga Arrigorriaga Barakaldo Barrika Basauri Berango Bilbao Derio Erandio Etxebarri Galdakao Getxo Gorliz Larrabetzu Leioa Lemoiz

Hombres 0 4 110 55 8 172 1.617 18 448 120 4.678 168 375 314 409 1.172 88 43 494 35
5 9 112 56 9 175 1.646 18 456 121 4.758 170 381 320 416 1.191 90 44 503 36
10 14 124 63 12 195 1.842 19 510 135 5.325 191 427 358 465 1.333 101 50 563 40
15 19 176 64 14 251 2.266 23 682 170 6.624 220 517 433 600 1.617 128 57 796 61
20 24 218 89 35 330 2.601 48 846 243 7.656 176 711 475 723 1.773 170 76 857 31
25 29 287 69 27 404 2.267 49 929 257 7.691 175 662 376 720 1.928 187 68 829 34
30 34 269 49 24 323 1.871 35 907 210 7.533 141 479 239 691 1.868 146 48 792 25
35 39 184 48 26 322 1.768 32 751 121 7.474 100 461 177 701 1.893 112 33 712 15
40 44 205 63 12 302 2.049 28 847 139 8.011 118 518 187 718 2.016 117 30 689 26
45 49 219 57 17 268 2.687 31 1.030 140 9.324 144 655 306 811 2.032 116 62 819 35
50 54 330 115 26 376 3.842 48 1.350 218 11.314 265 916 519 1.028 2.406 173 67 1.145 48
55 59 370 128 41 471 4.474 66 1.472 303 12.543 327 1.177 603 1.113 2.594 220 93 1.342 68
60 64 430 131 46 507 3.716 67 1.497 295 12.048 267 1.055 549 983 2.391 244 86 1.065 55
65 69 429 92 38 484 3.273 49 1.519 247 11.967 201 829 378 983 2.355 241 63 1.029 53
70 74 361 80 38 462 2.907 52 1.209 209 10.512 156 643 268 1.053 2.271 211 56 944 50
75 79 247 73 24 312 2.489 46 959 166 8.203 117 518 177 814 1.999 155 55 753 38
80 84 184 54 16 197 1.875 26 825 124 5.896 69 433 154 621 1.687 90 26 601 14
85 89 80 38 10 87 1.080 22 546 77 3.734 66 280 101 334 1.075 50 18 371 9
90 94 29 10 4 36 410 5 251 20 1.503 33 105 32 109 369 20 7 113 6
95 99 10 4 0 14 160 1 90 9 604 11 35 12 44 112 8 2 34 1
100 2 1 0 2 31 0 14 2 112 2 5 1 8 18 2 1 5 0
De a

Mujeres 0 4 110 55 8 172 1.617 18 448 120 4.678 168 375 314 409 1.172 88 43 494 35
5 9 112 56 9 175 1.646 18 456 121 4.758 170 381 320 416 1.191 90 44 503 36
10 14 124 63 12 195 1.842 19 510 135 5.325 191 427 358 465 1.333 101 50 563 40
15 19 152 77 16 220 2.170 27 605 169 6.341 194 485 359 581 1.583 132 61 652 24
20 24 231 77 29 306 2.569 30 817 208 7.280 203 642 430 637 1.697 157 70 870 39
25 29 261 68 32 373 2.221 43 931 264 7.533 166 633 369 638 1.876 175 66 800 38
30 34 228 62 25 316 1.936 46 846 234 7.295 161 495 242 676 1.816 177 64 833 33
35 39 216 38 15 316 1.767 36 772 121 7.424 95 448 179 680 1.986 134 26 740 21
40 44 241 65 21 309 2.141 26 839 160 8.249 123 499 208 640 2.130 113 51 690 20
45 49 257 84 23 302 2.890 29 982 144 9.685 183 697 317 827 2.232 134 64 823 24
50 54 318 112 32 343 3.934 49 1.265 241 11.487 258 924 560 1.013 2.569 181 72 1.187 54
55 59 394 133 45 513 4.336 74 1.497 367 12.948 304 1.139 663 1.081 2.752 263 99 1.380 62
60 64 401 112 48 530 3.723 70 1.625 314 12.925 261 1.025 524 1.010 2.682 235 91 1.231 50
65 69 426 93 34 582 3.572 47 1.511 255 13.701 235 870 344 1.248 2.816 234 62 1.147 42
70 74 361 87 39 481 3.311 46 1.438 245 13.327 165 683 289 1.218 3.064 212 61 1.111 35
75 79 303 76 35 380 3.123 52 1.312 185 10.942 146 721 224 1.014 2.955 172 63 947 29
80 84 207 78 17 236 2.569 35 1.090 167 8.776 119 612 212 808 2.597 116 44 940 11
85 89 141 53 15 169 1.814 25 928 105 6.851 118 541 163 505 1.771 83 25 538 16
90 94 63 24 7 79 914 8 485 47 3.496 61 195 59 226 735 41 11 215 9
95 99 31 12 3 38 484 6 220 18 1.769 24 89 23 103 303 21 8 79 5
100 8 3 1 11 114 1 54 3 438 4 24 5 20 66 2 1 18 1

TOTAL 8.961 2.767 893 11.736 93.564 1.388 35.769 6.949 312.738 6.466 23.087 12.141 27.559 73.426 5.530 2.061 30.217 1.304
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4. taula. Biztanleriaren proiekzioa 2033 (2) 

 

 

Población 
por grupos 
de edad 
AÑO 2033

De a Lezama Loiu Muskiz Ortuella Plentzia Portugalete Santurtzi Sestao Sondika Sopela
Ugao‐

Miraballes
Urduliz

Valle de 
Trápaga‐

Trapagaran
Zamudio Zaratamo Zeberio Zierbena

Bilbao 
metropolitano

Hombres 0 4 55 28 128 91 65 532 634 393 58 297 93 108 140 40 18 25 18 13.047
5 9 57 28 129 92 67 542 644 400 58 301 94 110 144 42 18 25 18 13.271
10 14 64 33 144 104 75 607 722 447 64 338 105 122 160 47 20 28 22 14.855
15 19 77 36 159 135 89 805 876 573 99 399 119 148 192 61 33 33 36 18.569
20 24 70 64 211 183 107 921 1.105 616 133 419 102 134 286 83 33 32 38 21.595
25 29 72 61 223 212 135 996 1.151 638 149 437 97 98 313 105 40 19 32 21.737
30 34 69 106 165 217 123 918 997 587 120 326 103 82 272 56 50 23 25 19.889
35 39 57 52 136 180 98 909 877 538 102 288 88 89 267 66 40 21 28 18.766
40 44 52 56 180 181 88 967 1.042 584 88 290 106 82 259 64 39 18 38 20.209
45 49 58 37 209 252 115 1.154 1.207 720 99 372 120 107 292 81 33 19 63 23.691
50 54 65 79 315 333 126 1.473 1.529 968 123 533 158 220 373 89 56 42 62 30.730
55 59 93 103 337 319 155 1.777 1.876 1.116 150 616 175 208 462 164 60 46 66 35.128
60 64 86 98 315 315 189 1.684 1.735 1.009 184 542 128 176 483 160 66 41 68 32.711
65 69 90 74 252 272 164 1.565 1.591 1.026 173 491 158 150 447 98 67 47 68 30.963
70 74 78 70 246 273 167 1.454 1.433 851 165 425 134 113 369 88 55 39 50 27.492
75 79 66 64 206 228 120 1.142 1.176 672 91 317 107 93 330 81 35 26 45 21.944
80 84 46 39 110 166 63 903 828 485 67 217 73 55 231 64 28 27 25 16.319
85 89 27 26 72 99 43 639 535 357 36 128 49 42 154 32 18 8 12 10.255
90 94 10 8 28 29 14 253 213 146 21 33 17 16 57 18 5 6 5 3.941
95 99 3 3 12 10 4 92 78 51 8 11 5 4 19 5 1 0 2 1.459
100 1 1 1 2 1 16 13 10 2 2 1 1 3 1 1 1 1 264
De a

Mujeres 0 4 55 28 128 91 65 532 634 393 58 297 93 108 140 40 18 25 18 13.047
5 9 57 28 129 92 67 542 644 400 58 301 94 110 144 42 18 25 18 13.271
10 14 64 33 144 104 75 607 722 447 64 338 105 122 160 47 20 28 22 14.855
15 19 53 46 168 133 78 708 833 501 69 387 109 136 181 64 18 24 23 17.379
20 24 61 70 208 177 103 935 1.063 584 130 453 105 126 291 103 36 25 35 20.797
25 29 70 63 186 191 131 977 1.080 579 130 409 101 120 312 109 48 26 28 21.047
30 34 65 58 211 180 119 926 962 558 112 344 75 87 270 62 41 29 30 19.614
35 39 52 60 114 156 122 833 973 549 118 317 83 79 226 39 38 24 28 18.825
40 44 50 50 195 207 121 964 923 600 81 293 94 82 234 62 39 21 22 20.563
45 49 43 70 210 257 107 1.143 1.156 670 102 383 121 127 303 98 33 25 53 24.598
50 54 77 56 273 290 122 1.474 1.565 933 132 540 147 182 386 112 59 37 60 31.044
55 59 111 95 341 327 171 1.674 1.903 1.068 166 666 164 216 502 165 62 45 54 35.780
60 64 95 103 296 341 203 1.691 1.822 1.060 208 604 150 163 485 136 71 41 57 34.383
65 69 104 83 305 295 187 1.782 1.753 1.084 182 495 161 157 481 105 69 48 44 34.554
70 74 99 83 266 318 168 1.745 1.705 972 164 499 136 123 432 95 49 42 53 33.122
75 79 74 66 195 286 122 1.523 1.445 776 125 375 126 112 372 89 48 26 41 28.480
80 84 51 47 172 225 110 1.370 1.165 727 89 296 95 83 317 83 31 16 33 23.544
85 89 28 40 108 159 60 1.057 927 631 68 179 72 66 259 56 28 14 22 17.635
90 94 19 20 57 64 28 539 458 302 41 68 30 28 108 27 18 6 15 8.503
95 99 9 10 29 31 12 256 218 140 24 25 17 11 53 14 8 5 5 4.103
100 2 2 7 11 4 60 52 31 6 7 3 2 12 3 1 2 1 980

TOTAL 2.435 2.177 7.320 7.628 4.183 40.687 42.265 25.192 4.117 14.058 4.113 4.398 10.921 2.996 1.469 1.060 1.384 832.959
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Joeraren araberako agertokia 
UDALERRIA Biztanleria 2016 Biztanleria 2033 Aldea 2016 

Abanto 9.577 8.961 -616 
Alonsotegi 2.857 2.767 -90 
Arrankudiaga 986 893 -93 
Arrigorriaga 12.260 11.736 -524 
Barakaldo 100.025 93.564 -6.461 
Barrika 1.522 1.388 -134 
Basauri 40.983 35.769 -5.214 
Berango 6.972 6.949 -23 
Bilbo 345.122 312.738 -32.384 
Derio 6.154 6.466 312 
Erandio 24.240 23.087 -1.153 
Etxebarri 11.017 12.141 1.124 
Galdakao 29.315 27.559 -1.756 
Getxo 78.554 73.426 -5.128 
Gorliz 5.669 5.530 -139 
Larrabetzu 2.050 2.061 11 
Leioa 30.857 30.217 -640 
Lemoiz 1.219 1.304 85 
Lezama 2.394 2.435 41 
Loiu 2.360 2.177 -183 
Muskiz 7.582 7.320 -262 
Ortuella 8.370 7.628 -742 
Plentzia 4.304 4.183 -121 
Portugalete 46.375 40.687 -5.688 
Santurtzi 46.043 42.265 -3.778 
Sestao 27.841 25.192 -2.649 
Sondika 4.519 4.117 -402 
Sopela 13.407 14.058 651 
Ugao 4.113 4.113 0 
Urduliz 4.146 4.398 252 
Trapagaran 12.030 10.921 -1.109 
Zamudio 3.267 2.996 -271 
Zaratamo 1.601 1.469 -132 
Zeberio 1.087 1.060 -27 
Zierbena 1.489 1.384 -105 
Bilbo Metropolitarra 900.307 832.959 -67.348 

 

1. taula · Biztanleriaren joeraren araberako bilakaera. 2016ko biztanleriarekin alderatuta. 
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2033. urterako aurreikusitako etxebizitza-bolumena. 

 
Joeraren araberako agertokia 

UDALERRIA Familiak 2016 Familiak 2033 Aldea 2016 
Abanto 3.908 4.052 144 
Alonsotegi 1.191 1.152 -39 
Arrankudiaga 399 399 0 
Arrigorriaga 4.861 5.137 276 
Barakaldo 42.250 40.344 -1.906 
Barrika 623 618 -5 
Basauri 17.822 16.407 -1.415 
Berango 2.694 2.875 181 
Bilbo 146.209 139.457 -6.752 
Derio 2.464 2.489 25 
Erandio 10.009 9.976 -33 
Etxebarri 4.169 4.534 365 
Galdakao 12.099 12.249 150 
Getxo 32.496 32.334 -162 
Gorliz 2.243 2.359 116 
Larrabetzu 796 815 19 
Leioa 12.297 12.941 644 
Lemoiz 485 501 16 
Lezama 959 982 23 
Loiu 939 954 15 
Muskiz 3.083 3.118 35 
Ortuella 3.499 3.493 -6 
Plentzia 1.712 1.824 112 
Portugalete 20.272 18.654 -1.618 
Santurtzi 19.460 18.762 -698 
Sestao 11.962 11.190 -772 
Sondika 1.828 1.789 -39 
Sopela 5.138 5.664 526 
Ugao 1.685 1.687 2 
Urduliz 1.636 1.722 86 
Trapagaran 5.073 4.945 -128 
Zamudio 1.352 1.313 -39 
Zaratamo 655 666 11 
Zeberio 454 431 -23 
Zierbena 619 622 3 
Bilbo Metropolitarra 377.341 366.455 -10.886 
Familien batez besteko tamaina 2,39 2,27 

 

6. taula. 2033. urterako aurreikusitako etxebizitza-bolumena. 

Iragarpenaren arabera, Metropolialdean eta bertako udalerri gehienetan etxebizitza-kopuruak 
behera egingo du eta familien tamaina orokorra txikiagoa izango da. 

Etxebizitza berriak 2033. urtean 
 

 

25 eta 34 urte 
arteko familiak 
(sortu berriak) 

25 eta 34 urte arteko 
familiak, jatorrian 

automobila gehien 
erabiltzen duten 

udalerrietan 

25 eta 34 urte arteko 
familiak, jatorrian 

automobila gutxien 
erabiltzen duten 

udalerrietan banatzekoak 
Abanto 342 342 171 
Alonsotegi 81 81 41 
Arrankudiaga 35 35 18 
Arrigorriaga 464 464 232 
Barakaldo 2.717 --- --- 
Barrika 57 57 29 
Basauri 1.183 --- --- 
Berango 316 316 158 
Bilbo 9.843 --- --- 
Derio 211 211 106 
Erandio 743 743 372 
Etxebarri 402 --- --- 
Galdakao 892 892 446 
Getxo 2.452 --- --- 
Gorliz 224 224 112 
Larrabetzu 81 81 41 
Leioa 1.066 1.066 533 
Lemoiz 43 43 22 
Lezama 90 90 45 
Loiu 94 94 47 
Muskiz 257 257 129 
Ortuella 262 262 131 
Plentzia 166 --- --- 
Portugalete 1.250 --- --- 
Santurtzi 1.372 --- --- 
Sestao 774 --- --- 
Sondika 167 167 84 
Sopela 497 497 249 
Ugao 123 123 62 
Urduliz 127 127 64 
Trapagaran 382 382 191 
Zamudio 109 109 55 
Zaratamo 59 59 30 
Zeberio 32 32 16 
Zierbena 38 38 19 
Bilbo Metropolitarra 26.951 6.792 3.403 

 

7. taula. Etxebizitza berriak 2033. 
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Familien banaketa 2033. urtean, 2016. urtekoarekin alderatuta 

 
Nahi dugun agertokia 

UDALERRIA Familiak 2016 Familiak 2033 Aldea 2016 
Abanto 3.908 3.881 -27 
Alonsotegi 1.191 1.111 -80 
Arrankudiaga 399 381 -18 
Arrigorriaga 4.861 4.905 44 
Barakaldo 42.250 40.829 -1.421 
Barrika 623 589 -34 
Basauri 17.822 16.612 -1.210 
Berango 2.694 2.717 23 
Bilbo 146.209 141.136 -5.073 
Derio 2.464 2.383 -81 
Erandio 10.009 9.604 -405 
Etxebarri 4.169 4.582 413 
Galdakao 12.099 11.803 -296 
Getxo 32.496 32.707 211 
Gorliz 2.243 2.247 4 
Larrabetzu 796 774 -22 
Leioa 12.297 12.408 111 
Lemoiz 485 479 -6 
Lezama 959 937 -22 
Loiu 939 907 -32 
Muskiz 3.083 2.989 -94 
Ortuella 3.499 3.362 -137 
Plentzia 1.712 1.844 132 
Portugalete 20.272 18.887 -1.385 
Santurtzi 19.460 18.985 -475 
Sestao 11.962 11.327 -635 
Sondika 1.828 1.705 -123 
Sopela 5.138 5.415 277 
Ugao 1.685 1.625 -60 
Urduliz 1.636 1.658 22 
Trapagaran 5.073 4.754 -319 
Zamudio 1.352 1.258 -94 
Zaratamo 655 636 -19 
Zeberio 454 415 -39 
Zierbena 619 603 -16 
Bilbo Metropolitarra 377.341 366.455 -10.886 
Familien batez besteko tamaina 2,27 2,27 

 

8. taula. Familien banaketa nahi dugun agertokian. 2033 

Etxebizitza berrien banaketaren araberako biztanleriaren zenbatespena 

 
Nahi dugun agertokia 

UDALERRIA Biztanleria 2016 Biztanleria 2033 Aldea 2016 
Abanto 9.577 8.572 -1.005 
Alonsotegi 2.857 2.674 -183 
Arrankudiaga 986 852 -134 
Arrigorriaga 12.260 11.209 -1.051 
Barakaldo 100.025 94.666 -5.359 
Barrika 1.522 1.322 -200 
Basauri 40.983 36.235 -4.748 
Berango 6.972 6.590 -382 
Bilbo 345.122 316.554 -28.568 
Derio 6.154 6.225 71 
Erandio 24.240 22.241 -1.999 
Etxebarri 11.017 12.250 1.233 
Galdakao 29.315 26.545 -2.770 
Getxo 78.554 74.274 -4.280 
Gorliz 5.669 5.275 -394 
Larrabetzu 2.050 1.968 -82 
Leioa 30.857 29.005 -1.852 
Lemoiz 1.219 1.254 35 
Lezama 2.394 2.333 -61 
Loiu 2.360 2.070 -290 
Muskiz 7.582 7.027 -555 
Ortuella 8.370 7.330 -1.040 
Plentzia 4.304 4.228 -76 
Portugalete 46.375 41.217 -5.158 
Santurtzi 46.043 42.772 -3.271 
Sestao 27.841 25.503 -2.338 
Sondika 4.519 3.926 -593 
Sopela 13.407 13.492 85 
Ugao 4.113 3.972 -141 
Urduliz 4.146 4.253 107 
Trapagaran 12.030 10.487 -1.543 
Zamudio 3.267 2.871 -396 
Zaratamo 1.601 1.401 -200 
Zeberio 1.087 1.024 -63 
Zierbena 1.489 1.341 -148 
Bilbo Metropolitarra 900.307 832.958 -67.349 

 

9. taula. Biztanleriaren banaketa nahi dugun agertokian. 2033 
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  Joeraren araberako agertokia Nahi dugun agertokia Biztanleria Joeraren araberako agertokia Nahi dugun agertokia Familiak 

UDALERRIA Biztanleria 2016 Biztanleria 2033 Aldea 2016 Biztanleria 2033 Aldea 2016 

Aldea, joeraren 
araberakoaren 

eta nahi 
dugunaren 

artekoa 

Familiak 2016 

 

Familiak 2033 

 

Aldea 2016 

 

Familiak 2033 

 

Aldea 2016 

 

Aldea, joeraren 
araberakoaren 

eta nahi 
dugunaren 

artekoa 

Abanto 9.577 8.961 -616 8.572 -1.005 -389 3.908 4.052 144 3.881 -27 -171 

Alonsotegi 2.857 2.767 -90 2.674 -183 -93 1.191 1.152 -39 1.111 -80 -41 

Arrankudiaga 986 893 -93 852 -134 -41 399 399 0 381 -18 -18 

Arrigorriaga 12.260 11.736 -524 11.209 -1.051 -527 4.861 5.137 276 4.905 44 -232 

Barakaldo 100.025 93.564 -6.461 94.666 -5.359 1.102 42.250 40.344 -1.906 40.829 -1.421 485 

Barrika 1.522 1.388 -134 1.322 -200 -66 623 618 -5 589 -34 -29 

Basauri 40.983 35.769 -5.214 36.235 -4.748 466 17.822 16.407 -1.415 16.612 -1.210 205 

Berango 6.972 6.949 -23 6.590 -382 -359 2.694 2.875 181 2.717 23 -158 

Bilbo 345.122 312.738 -32.384 316.554 -28.568 3.816 146.209 139.457 -6.752 141.136 -5.073 1.679 

Derio 6.154 6.466 312 6.225 71 -241 2.464 2.489 25 2.383 -81 -106 

Erandio 24.240 23.087 -1.153 22.241 -1.999 -846 10.009 9.976 -33 9.604 -405 -372 

Etxebarri 11.017 12.141 1.124 12.250 1.233 109 4.169 4.534 365 4.582 413 48 

Galdakao 29.315 27.559 -1.756 26.545 -2.770 -1.014 12.099 12.249 150 11.803 -296 -446 

Getxo 78.554 73.426 -5.128 74.274 -4.280 848 32.496 32.334 -162 32.707 211 373 

Gorliz 5.669 5.530 -139 5.275 -394 -255 2.243 2.359 116 2.247 4 -112 

Larrabetzu 2.050 2.061 11 1.968 -82 -93 796 815 19 774 -22 -41 

Leioa 30.857 30.217 -640 29.005 -1.852 -1.212 12.297 12.941 644 12.408 111 -533 

Lemoiz 1.219 1.304 85 1.254 35 -50 485 501 16 479 -6 -22 

Lezama 2.394 2.435 41 2.333 -61 -102 959 982 23 937 -22 -45 

Loiu 2.360 2.177 -183 2.070 -290 -107 939 954 15 907 -32 -47 

Muskiz 7.582 7.320 -262 7.027 -555 -293 3.083 3.118 35 2.989 -94 -129 

Ortuella 8.370 7.628 -742 7.330 -1.040 -298 3.499 3.493 -6 3.362 -137 -131 

Plentzia 4.304 4.183 -121 4.228 -76 45 1.712 1.824 112 1.844 132 20 

Portugalete 46.375 40.687 -5.688 41.217 -5.158 530 20.272 18.654 -1.618 18.887 -1.385 233 

Santurtzi 46.043 42.265 -3.778 42.772 -3.271 507 19.460 18.762 -698 18.985 -475 223 

Sestao 27.841 25.192 -2.649 25.503 -2.338 311 11.962 11.190 -772 11.327 -635 137 

Sondika 4.519 4.117 -402 3.926 -593 -191 1.828 1.789 -39 1.705 -123 -84 

Sopela 13.407 14.058 651 13.492 85 -566 5.138 5.664 526 5.415 277 -249 

Ugao 4.113 4.113 0 3.972 -141 -141 1.685 1.687 2 1.625 -60 -62 

Urduliz 4.146 4.398 252 4.253 107 -145 1.636 1.722 86 1.658 22 -64 

Trapagaran 12.030 10.921 -1.109 10.487 -1.543 -434 5.073 4.945 -128 4.754 -319 -191 

Zamudio 3.267 2.996 -271 2.871 -396 -125 1.352 1.313 -39 1.258 -94 -55 

Zaratamo 1.601 1.469 -132 1.401 -200 -68 655 666 11 636 -19 -30 

Zeberio 1.087 1.060 -27 1.024 -63 -36 454 431 -23 415 -39 -16 

Zierbena 1.489 1.384 -105 1.341 -148 -43 619 622 3 603 -16 -19 

Bilbo Metropolitarra 900.307 832.959 -67.348 832.958 -67.349 
 

377.341 366.455 -10.886 366.455 -10.886  

      
Familien batez 

besteko tamaina
2,39 2,27  2,27 

 

2. taula · Hasierako agertokiko eta nahi dugun agertokiko familia-kopuruaren arteko aldea. 
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HIRIGINTZA 

Bizitegi-lurzoruaren aldakuntzak 

   Bizitegi-lurzoruaren igoera Bizitegi-lurzoruaren jaitsiera 

    
Bizitegiak 
2004ko 

plangintzan 
Guztira 

Bizitegi-
erabileraren 
okupazioko 

muga-
esparruen 
gainean 

Bizitegi-
erabileraren 

birdentsifikazioaren 
gainean 

Erabilera 
mistoaren 

berritzearen 
gainean 

Beste hiri-
lurzoru edo 

lurzoru 
urbanizagarrien 

gainean 

Beste lurzoru 
urbanizaezinen 

gainean 

Egokitutakoen 
% 

Kaltetutako 
landa-

lurzoruen 
% 

Guztira 

Beste hiri-
lurzoru edo 

lurzoru 
urbanizagarrien 

gainean 

 Beste lurzoru 
urbanizaezinen 

gainean 

Landa-
lurzoru 

bihurtutakoen 
% 

48002 Abanto 101,41 40,92 % 40,35 20,92 --- --- 5,82 14,19 51,13 34,68 22,62 19,39 3,24 14,31 
48912 Alonsotegi 26,33 2,41 % 9,15 --- 0,24 --- 2,01 0,16 9,82 6,73 2,04 1,75 0,30 14,53 
48009 Arrankudiaga 17,04 24,13 % 141,64 5,76 0,27 --- 2,66 15,45 24,97 64,02 2,03 1,65 0,38 18,81 
48011 Arrigorriaga 65,83 2,52 % 3,83 --- --- --- 2,37 0,15 0,00 5,92 2,84 2,42 0,43 14,97 
48013 Barakaldo 295,95 25,08 % 8,47 --- --- 0,88 23,31 0,88 3,52 3,52 21,02 19,87 1,15 5,45 
48014 Barrika 61,65 1,76 % 2,85 0,00 0,79 --- 0,51 0,46 45,09 25,91 18,05 1,06 16,99 94,13 
48015 Basauri 127,87 8,39 % 6,56 0,07 0,17 --- 7,70 0,45 2,84 5,37 6,49 6,05 0,43 6,70 
48016 Berango 93,57 33,71 % 36,02 12,00 10,37 --- 4,10 7,55 66,39 22,39 12,66 10,29 2,37 18,75 
48020 Bilbo 1.160,34 98,59 % 8,50 --- --- 15,72 77,50 5,37 15,94 5,44 30,84 29,75 1,09 3,52 
48901 Derio 218,00 5,90 % 2,71 0,57 --- --- 3,88 1,45 9,71 24,62 4,76 3,87 0,90 18,86 
48902 Erandio 94,79 9,39 % 9,91 2,11 0,12 --- 3,92 3,24 23,75 34,46 6,02 5,36 0,66 10,93 
48029 Etxebarri 57,58 4,02 % 6,98 --- --- --- 1,29 2,73 0,00 67,85 2,19 1,99 0,20 9,20 
48036 Galdakao 208,61 33,22 % 15,92 --- 0,43 --- 28,40 4,39 1,29 13,23 11,09 9,63 1,45 13,10 
48044 Getxo 633,71 15,53 % 2,45 --- 3,72 --- 11,07 0,74 23,96 4,75 16,81 16,73 0,07 0,44 
48043 Gorliz 136,63 5,28 % 3,87 0,15 0,02 --- 3,12 1,99 3,35 37,59 5,34 3,90 1,44 26,97 
48052 Larrabetzu 19,59 1,68 % 8,58 0,10 0,08 --- 0,91 0,59 10,69 35,33 1,48 1,01 0,46 31,34 
48054 Leioa 221,69 15,61 % 7,04 0,77 --- --- 10,51 4,34 4,90 27,81 18,57 15,00 3,57 19,21 
48056 Lemoiz 55,48 2,50 % 4,50 0,00 --- --- 0,74 1,76 0,03 70,34 3,53 1,44 2,09 59,24 
48081 Lezama 16,49 10,19 % 61,80 6,54 --- --- 2,15 1,50 64,15 14,75 4,16 2,65 1,50 36,11 
48903 Loiu 24,01 26,17 % 108,99 18,05 --- --- 6,98 1,13 68,99 4,32 7,62 7,28 0,34 4,50 
48071 Muskiz 67,71 5,93 % 8,75 1,01 0,02 --- 1,67 3,23 17,34 54,45 3,89 2,09 1,80 46,36 
 
4808 

 
Ortuella 

59,95 11,52 % 19,21 --- --- --- 8,83 2,68 0,00 23,28 4,70 3,73 0,96 20,48 

48077 Plentzia 108,52 2,93 % 2,70 --- --- --- 2,66 0,28 0,00 9,38 2,46 2,05 0,41 16,71 
48078 Portugalete 137,06 13,78 % 10,05 --- 0,07 --- 13,71 --- 0,49 0,00 37,27 37,27 --- --- 
48082 Santurtzi 134,04 20,52 % 15,31 2,47 0,36 --- 10,83 6,86 13,77 33,44 4,64 3,97 0,67   
48084 Sestao 69,51 11,65 % 16,76 --- --- 3,91 7,74 --- 33,56 0,00 2,09 2,07 --- --- 
48904 Sondika 44,96 7,85 % 17,45 4,17 --- --- 2,96 0,71 53,14 9,09 2,80 2,12 0,68 24,19 
48085 Sopela 186,65 6,42 % 3,44 0,05 2,05 --- 3,58 0,74 32,70 11,55 7,05 4,47 2,58 36,64 
48080 Trapagaran 48,95 28,06 % 57,31 --- --- --- 2,58 25,48 0,00 90,81 13,37 12,87 0,49 3,69 
48065 Ugao 17,15 8,97 % 52,29 3,14 0,17 --- 3,93 1,74 36,91 19,39 2,97 2,67 0,30 10,23 
48089 Urduliz 64,13 2,51 % 3,91 0,15 0,93 --- 1,21 0,22 43,09 8,76 2,49 1,48 1,00 40,34 
48905 Zamudio 20,13 10,30 % 51,19 --- --- --- 1,34 8,96 0,00 86,95 4,63 4,61 0,02 0,38 
48097 Zaratamo 16,40 12,05 % 73,49 2,24 --- --- 5,42 4,38 18,61 36,38 3,25 2,43 0,82 25,23 
48025 Zeberio 12,26 2,57 % 21,00 0,09 --- --- 0,43 2,06 3,58 79,84 1,12 0,90 0,23 20,12 
48913 Zierbena 69,86 9,34 % 13,38 2,05 0,52 --- 3,55 3,22 27,55 34,49 5,37 3,71 1,65 30,82 
  Guztira 4.693,86 521,39 % 11,11 82,42 20,32 20,51 269,41 129,08 23,64 24,76 298,23 247,52 50,69 17,00 

 
11. taula. Bizitegi-lurzoruaren bilakaera. 
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Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren bilakaera 

Jarduera ekonomikoei dagokienez, taula honetan kalifikazioaren bilakaera jaso dugu: 

   Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren igoera Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren jaitsiera 

    
Jarduera 

ekonomikoak 
04 

Guztira 

JEen 
okupazioko 

muga-
esparruen 
gainean 

JEen 
suspertzeen 

gainean 

Erabilera 
mistoaren 

berritzearen 
gainean 

Beste hiri-
lurzoru edo 

lurzoru 
urbanizagarrien 

gainean 

Beste lurzoru 
urbanizaezinen 

gainean 

Egokitutakoen 
% 

Kaltetutako 
landa-

lurzoruen 
% 

Guztira 

Beste hiri-
lurzoru edo 

lurzoru 
urbanizagarrien 

gainean 

 Beste lurzoru 
urbanizaezinen 

gainean 

Landa-
lurzoru 

bihurtutakoen 
% 

48002 Abanto 167,12 52,60 % 31,47 19,97 3,62 --- 2,62 26,38 44,86 50,16 78,08 11,16 66,92 85,71 
48912 Alonsotegi 21,25 2,06 % 9,71 --- 0,20 --- 1,65 0,21 9,60 10,30 0,99 0,90 0,09 8,85 
48009 Arrankudiaga 18,47 2,30 % 12,45 1,09 --- --- 0,46 0,75 47,26 32,52 5,49 0,36 5,13 93,48 
48011 Arrigorriaga 58,79 16,81 % 28,59 --- --- --- 0,90 15,91 0,00 94,64 3,96 3,10 0,86 21,67 
48013 Barakaldo 126,07 14,68 % 11,64 --- --- 5,44 9,18 0,06 37,03 0,40 15,13 14,39 0,74 4,87 
48014 Barrika 5,64 0,75 % 13,31 --- --- --- 0,03 0,72 0,00 95,35 0,08 0,03 0,06 66,78 
48015 Basauri 186,82 6,21 % 3,33 --- 0,01 --- 5,29 0,91 0,14 14,66 8,13 7,26 0,88 10,76 
48016 Berango 20,04 10,25 % 51,17 5,98 --- --- 0,60 3,67 58,31 35,79 1,12 0,61 0,51 45,76 
48020 Bilbo 134,97 5,29 % 3,92 --- --- 1,05 4,16 0,08 19,82 1,60 62,13 58,62 3,51 5,64 
48901 Derio 107,64 19,83 % 18,42 13,94 --- --- 3,64 2,25 70,29 11,35 2,20 1,78 0,42 19,15 
48902 Erandio 182,67 10,18 % 5,57 0,04 4,84 --- 3,47 1,83 47,94 17,94 10,47 8,38 2,09 19,98 
48029 Etxebarri 63,43 2,30 % 3,63 --- --- --- 1,62 0,68 0,00 29,39 2,86 1,91 0,95 33,33 
48036 Galdakao 174,53 39,22 % 22,47 0,01 --- --- 8,13 31,08 0,02 79,24 7,88 5,02 2,86 36,33 
48044 Getxo 4,25 0,33 % 7,86 --- --- --- 0,33 --- 0,00 0,00 0,29 0,29 --- --- 
48043 Gorliz 3,33 0,15 % 4,53 --- --- --- 0,03 0,12 0,00 77,34 0,30 0,26 0,05 15,65 
48052 Larrabetzu 7,76 10,27 % 132,32 --- --- --- 1,17 9,10 0,00 88,59 0,44 0,14 0,30 68,68 
48054 Leioa 122,16 6,61 % 5,41 --- 2,53 --- 2,30 1,79 38,23 27,04 3,54 3,38 0,16 4,55 
48056 Lemoiz 42,19 0,64 % 1,52 --- --- --- 0,17 0,47 0,00 73,67 1,67 1,67 0,00 0,05 
48081 Lezama 18,30 53,97 % 294,95 49,90 --- --- 1,72 2,34 92,46 4,34 3,71 3,67 0,05 1,25 
48903 Loiu 40,34 8,89 % 22,03 6,82 --- --- 1,59 0,48 76,73 5,41 4,84 4,05 0,79 16,30 
48071 Muskiz 171,83 11,32 % 6,59 --- 0,13 --- 0,58 10,61 1,11 93,73 1,79 0,26 1,53 85,28 
48083 Ortuella 61,94 6,66 % 10,75 2,45 0,60 --- 2,22 1,38 45,87 20,75 5,41 3,93 1,47 27,27 
48077 Plentzia --- 0,05 --- --- --- --- 0,05 --- 0,00 0,00 --- --- --- --- 
48078 Portugalete 34,77 2,02 % 5,81 --- --- --- 1,99 0,03 0,00 1,65 9,73 9,73 --- --- 
48082 Santurtzi 25,43 0,86 % 3,37 --- --- --- 0,45 0,41 0,00 47,46 1,04 1,04 0,00 0,37 
48084 Sestao 149,50 5,47 % 3,66 --- 4,85 0,14 0,47 --- 91,34 0,00 11,73 11,73 --- --- 
48904 Sondika 51,80 8,72 % 16,83 --- 0,53 --- 0,78 7,40 6,13 84,94 2,01 1,50 0,51 25,35 
48085 Sopela 11,59 0,92 % 7,93 --- --- --- 0,92 0,00 0,00 0,09 0,64 0,27 0,37 57,53 
48080 Trapagaran 83,94 87,38 % 104,10 --- 13,06 --- 26,04 48,27 14,95 55,24 6,89 6,72 0,18 2,56 
48065 Ugao 17,92 0,70 % 3,93 --- 0,03 --- 0,43 0,26 3,64 37,34 1,23 1,16 0,07 5,74 
48089 Urduliz 24,19 2,94 % 12,16 --- --- --- 0,65 2,29 0,00 77,86 1,26 0,79 0,47 37,40 
48905 Zamudio 199,32 93,16 % 46,74 60,48 --- --- 9,88 22,80 64,92 24,48 11,47 7,77 3,69 32,22 
48097 Zaratamo 27,66 5,55 % 20,07 --- --- --- 1,96 3,59 0,00 64,73 4,40 2,53 1,87 42,45 
48025 Zeberio 3,75 0,24 % 6,37 --- --- --- 0,18 0,05 0,00 22,70 0,24 --- 0,24 100,00 
48913 Zierbena 6,09 0,27 % 4,49 --- 0,11 --- 0,15 0,01 39,98 4,11 0,27 0,05 0,23 82,34 
  Guztira 2.375,47 489,59 % 20,61 160,68 30,50 6,63 95,86 195,94 40,40 40,02 271,43 174,44 96,99 35,73 

 
12. taula. Jarduera ekonomikoen bilakaera. 
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LURRALDEA 

BIZITEGIEN KUANTIFIKAZIOA 

Urtarrilaren 19ko 4/2016 Dekretuak, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroak behin betiko onartzen dituen Dekretua aldatzen duenak, bizitegien 
kuantifikazioaren gainean dio Dekretuko eranskinean azaldutako metodologia lurralde-plan 
partzialen egokitzapenetan eta hirigintzako udal-plangintzen berrikuspen eta aldaketetan 
aplikatu behar dela. 

Bizitegiak kuantifikatzeko kontuan hartu behar dira plangintzaren berrikuspenaren aurrerapena 
azaltzeko hitzarmenaren aurreko urteko estatistika ofiziala eta datuak. 

Dekretuaren arabera, “plangintza orokorrean aurreikusitako hiri-lurzoruaren eta lurzoru 
urbanizagarriaren bizitegi-ahalmena dekretu honetako irizpideak aplikatuz ateratzen diren 
balioen barruan egongo da. Horrela, baliorik handiena, orokorrean, aterako da bizitegi-beharrak 
kalkulatuz behin harrotze-faktorea aplikatu ondoren eta etxebizitza hutsengatiko portzentajea 
kendu ondoren; baliorik txikiena, berriz, gehieneko balioari % 50 aplikatuz aterako da”. 

BA = (EP X HF) – EH 

Non,  

BA .........bizitegi-ahalmena 

EP .........etxebizitza-premia 

HF .........harrotze-faktorea 

EH ........etxebizitza hutsak: gutxienez etxebizitza-parkearen % 2  

Arau orokorrak bi salbuespen ditu: 

“1 Udalerri guztietarako, bizitegi-ahalmena ezin izango da hirigintza-plangintza onartu zeneko 
etxebizitza-parkearen % 50etik gorakoa izan. 

2 Edozein udalerrik hasierako etxebizitza-parkearen % 10ren pareko bizitegi-ahalmena jaso 
ahal izango du. Era berean, 20ko gutxieneko etxebizitza-ahalmena ezartzen da.” 

EP .........etxebizitza-premia. EP = LEZ + A1 +A2 + B1 +B2 + C1 

Etxebizitza-premien kuantifikazioa magnitude hauen batura da: 

 

 

 

 

A ........... etxebizitza nagusiaren premiak, zeinak bi batugai dituen:  

A1 .... egoiliarren aldakuntzagatik.  

A2 .... familien batez besteko tamainaren aldakuntzagatik. 

B ........... bigarren etxebizitzen eskaria, zeinak osagai hauek dituen: 

B1 .... etxebizitza nagusien eskariaren aldakuntzagatik. 

B2 .... bigarren etxebizitzen koefizientearen aldakuntzagatik. 

C ........... etxebizitza hutsen aurreikuspena, okupatutako etxebizitzen aldakuntza 
kontuan hartuta. (C1) 

LEZ....... lurralde-ereduaren zuzenketak, dagokion eremu funtzionaleko lurralde-
plan partzialean ezarritakoak. 

 

Ikusten denez, bizitegi-ahalmen maximoa, orokorrean, etxebizitza-premiei harrotze-faktorea 
aplikatu eta etxebizitza hutsen portzentajea kenduta ateratzen da, BA = (EB X HF) – EH. 

HF......... harrotze-faktorea. Premien zenbatekoa plangintzan kalifikatutako 
lurzoruaren bizitegi-ahalmen maximo bihurtzen du. 

2,2 eta 3,0 artekoa izango da, biztanle-kopuruaren arabera udalerriak sailkatzeko bost mailen 
arabera: 

Udalerriaren tamaina EHK HF 
20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 
7.000 - 19.999 biztanle 1,05 2,4 
3.000 - 6.999 biztanle 1,06 2,6 
1.000 - 2.999 biztanle 1,07 2,8 
1.000 biztanle baino 
gutxiago 

1,08 3,0 

   
 

EH ........ etxebizitza hutsak. 

· Parkeko etxebizitzen % 2 izango da, gutxienez.  

· Dauden etxebizitza hutsen % 50 sartzea komeni da, aurreko taulako 
EHKn zehaztutako era horretako etxebizitzen portzentaje teknikoa 
kendu ondoren. 
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A.1. BIZITEGI-AHALMENA KALKULATZEA. HASIERAKO AGERTOKIA 

Biztanleriaren bilakaera 

 

Bizitegiak kuantifikatzeko kontuan hartu beharreko biztanleriaren bilakaerak bere metodologia du: 
joera hori kalkulatzeko EUSTATek bost urtez behin ematen duen saila erabiltzea proposatzen du, 
1996-2011 aldiko (EUSTATen bost urtez behingo saila) biztanleriaren urteko aldakuntza-tasa 
aplikatuta. Aldakuntza-tasa negatiboa bada, tasa hori zehaztutako balioaren erdira gutxituta 
erabiliko da, neurketa-akats posibleen eragin kaltegarria arintzeko eta atzeraldi demografikoak 
izan dezakeen eragina simulatzeko (aztertutako lurralde-eremuan familien tamaina gehiago 
txikitu daiteke). 
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Familien batez besteko tamaina (FBT) 

LAGen metodoak planteatzen duen formularen arabera, familien batez besteko tamaina (aurrerantzean FBT) kalkulatzeko familien tamainaren aldagaiari urteko % 1,5eko murrizketa-tasa aplikatu 
behar zaio; aldagai hori da familien tamaina ken definizioz tamaina posible txikiena izan daitekeen unitatea.  

Hori kalkulatzeko, lehenik EUSTATen datu berrienak aztertu ditugu, zehazki 2001ekoak. 

Hona hemen planaren aldirako eta eremu funtzionaleko udalerrietarako ateratzen diren balioak: 

Biztanleria EIN 

Etxebizitza EIN 
 

FBT 
BA (%) 

RB 
negatiboa, 
% 50ekin 
zuzendua 

(%) 
 Eustat  Udalerria 

2001 
 

2011 
 

    2001 2011 2015 2016 nagusia bigarrena hutsa nagusia bigarrena hutsa 2011 2001 
48002 Abanto 9.033 9.713 9.635 9.577 3.288 102 518 3.930 145 365 2,472 2,747 0,3906 0,3906 
48912 Alonsotegi 2.703 2.820 2.856 2.857 963 114 181 1.225 25 190 2,302 2,807 0,3701 0,3701 
48009 Arrankudiaga 764 933 973 986 252 0 75 365 35 70 2,556 3,032 1,7151 1,7151 
48011 Arrigorriaga 10.715 12.511 12.339 12.260 3.950 113 664 4.720 115 425 2,651 2,713 0,9020 0,9020 
48013 Barakaldo 96.421 100.061 100.228 100.025 34.216 706 3.740 41.985 640 2.690 2,383 2,818 0,2449 0,2449 
48014 Barrika 1.170 1.516 1.539 1.522 408 170 40 520 105 90 2,915 2,868 1,7689 1,7689 
48015 Basauri 46.669 42.166 41.304 40.983 16.149 160 1.637 17.115 210 1.710 2,464 2,890 -0,8624 -0,4312 
48016 Berango 5.040 6.812 6.961 6.972 1.844 28 352 2.440 40 285 2,792 2,733 2,1869 2,1869 
48020 Bilbo 353.943 352.700 345.141 345.122 129.285 3.493 12.835 147.655 3.530 11.375 2,389 2,738 -0,1681 -0,0841 
48901 Derio 4.793 5.458 6.022 6.154 1.637 10 248 2.155 115 295 2,533 2,928 1,6803 1,6803 
48902 Erandio 22.729 24.262 24.234 24.240 7.765 119 867 9.625 130 805 2,521 2,927 0,4300 0,4300 
48029 Etxebarri 6.885 10.133 10.881 11.017 2.390 35 406 3.885 95 430 2,608 2,881 3,1836 3,1836 
48036 Galdakao 29.530 29.049 29.344 29.315 10.014 32 1.210 11.465 505 895 2,534 2,949 -0,0487 -0,0244 
48044 Getxo 83.955 80.089 78.846 78.554 26.761 861 2.603 30.195 1.085 1.780 2,652 3,137 -0,4423 -0,2212 
48043 Gorliz 4.386 5.515 5.670 5.669 1.688 1.424 731 2.180 1.750 625 2,530 2,598 1,7253 1,7253 
48052 Larrabetzu 1.559 1.931 2.046 2.050 548 15 190 740 110 155 2,609 2,845 1,8421 1,8421 
48054 Leioa 28.046 30.454 30.715 30.857 9.425 321 1.036 11.700 275 330 2,603 2,976 0,6388 0,6388 
48056 Lemoiz 897 1.042 1.215 1.219 345 179 42 450 165 215 2,316 2,600 2,0659 2,0659 
48081 Lezama 2.141 2.517 2.406 2.394 664 7 167 930 40 75 2,706 3,224 0,7474 0,7474 
48903 Loiu 2.016 2.491 2.392 2.360 605 60 117 900 105 95 2,768 3,332 1,0558 1,0558 
48071 Muskiz 6.275 7.408 7.601 7.582 2.248 215 218 2.925 175 385 2,533 2,791 1,2693 1,2693 
48083 Ortuella 8.785 8.412 8.415 8.370 3.101 16 410 3.320 280 235 2,534 2,833 -0,3221 -0,1610 
48077 Plentzia 3.622 4.311 4.338 4.304 1.372 1.141 9 1.690 655 425 2,551 2,640 1,1568 1,1568 
48078 Portugalete 52.111 47.742 46.718 46.375 17.953 149 1.527 19.825 285 1.385 2,408 2,903 -0,7744 -0,3872 
48082 Santurtzi 47.736 47.076 46.284 46.043 16.627 109 1.917 19.120 240 1.565 2,462 2,871 -0,2404 -0,1202 
48084 Sestao 32.533 28.959 28.052 27.841 11.645 130 1.015 12.195 210 780 2,375 2,794 -1,0329 -0,5165 
48904 Sondika 4.001 4.533 4.535 4.519 1.404 29 175 1.795 50 120 2,525 2,850 0,8149 0,8149 
48085 Sopela 10.371 12.693 13.211 13.407 3.722 855 459 4.675 680 555 2,715 2,786 1,7265 1,7265 
48080 Trapagaran 12.586 12.224 12.093 12.030 4.513 78 608 4.900 170 510 2,495 2,789 -0,3008 -0,1504 
48065 Ugao 4.120 4.059 4.122 4.113 1.487 17 211 1.640 40 220 2,475 2,771 -0,0113 -0,0057 
48089 Urduliz 3.094 3.571 4.070 4.146 1.032 1 252 1.315 40 280 2,716 2,998 1,9704 1,9704 
48905 Zamudio 2.898 3.248 3.244 3.267 1.072 33 405 1.235 35 170 2,630 2,703 0,8022 0,8022 
48097 Zaratamo 1.695 1.666 1.613 1.601 563 15 86 625 25 35 2,666 3,011 -0,3796 -0,1898 
48025 Zeberio 961 1.063 1.081 1.087 354 72 144 425 50 120 2,501 2,715 0,8247 0,8247 
48913 Zierbena 1.177 1.440 1.493 1.489 420 108 44 540 30 60 2,667 2,802 1,5799 1,5799 
  Guztira 905.360 910.578 901.617 900.307 319.710 10.917 35.139 370.405 12.185 29.745 2,458 2,832 -0,0373 -0,0187 

 



 

 

 

 

 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 
Bizkaiko Foru Aldundia Aurrerapena · 2017.12 

85 

Bigarren etxebizitzen koefizientea (BEK) 

Bigarren etxebizitzen koefizientea (aurrerantzean BEK) EUSTATen 2011ko biztanleen eta etxebizitzen erroldako datuak erabiliz kalkulatzen da, salbu balio hori 2001ekoa baino handiagoa bada; 
handiagoa bada, bi balioen batezbestekoa erabiliko da. Hasierako hipotesian, balio maximoa 1,25 izango da (lau etxebizitza nagusiko bigarren etxebizitza bat). 

BEK =

Etxebizitza 
okupatuak 

Etxebizitza nagusiak 

 
 

Bizitegien kuantifikazioa kalkulatzeko oinarrizko datuak 
Aztertu beharreko faktoreak 

Hasierako urtea  h 
Amaierako urtea  a 
Bh: Biztanleria h unean (2017. urtea) Bh 
Ba:  Biztanleria a unean (2033. urtea) Ba 
FBTh: Familien batez besteko tamaina h unean FBTh 
FBTa: Familien batez besteko tamaina a unean FBTa 
Udalerriko biztanleriaren urteko aldakuntza-tasa BA 

BEKt: Bigarren etxebizitzen koefizientea t unean BEK 
Etxebizitza huts teknikoak EHK 
HF: harrotze-faktore maximoa HF 

  Biztanleria  FBT  
BEK  Eustat  Udalerria   B0 Bh Ba FBT0 FBTh FBTa 

    BA (%) 2016 2017 2033 2011 2017 2033 2001 2011 batezbestekoa 
48002 Abanto 0,3906 9.577 9.614 10.233 2,472 2,344 2,055 1,031 1,037 1,034 
48912 Alonsotegi 0,3701 2.857 2.868 3.042 2,302 2,189 1,934 1,118 1,020 1,069 
48009 Arrankudiaga 1,7151 986 1.003 1.317 2,556 2,421 2,116 1,000 1,096 1,048 
48011 Arrigorriaga 0,9020 12.260 12.371 14.282 2,651 2,508 2,184 1,029 1,024 1,026 
48013 Barakaldo 0,2449 100.025 100.270 104.273 2,383 2,263 1,992 1,021 1,015 1,018 
48014 Barrika 1,7689 1.522 1.549 2.051 2,915 2,749 2,374 1,417 1,202 1,309 
48015 Basauri -0,4312 40.983 40.806 38.080 2,464 2,337 2,050 1,010 1,012 1,011 
48016 Berango 2,1869 6.972 7.124 10.071 2,792 2,636 2,285 1,015 1,016 1,016 
48020 Bilbo -0,0841 345.122 344.832 340.223 2,389 2,268 1,996 1,027 1,024 1,025 
48901 Derio 1,6803 6.154 6.257 8.169 2,533 2,400 2,099 1,006 1,053 1,030 
48902 Erandio 0,4300 24.240 24.344 26.074 2,521 2,389 2,091 1,015 1,014 1,014 
48029 Etxebarri 3,1836 11.017 11.368 18.769 2,608 2,469 2,153 1,015 1,024 1,020 
48036 Galdakao -0,0244 29.315 29.308 29.194 2,534 2,401 2,100 1,003 1,044 1,024 
48044 Getxo -0,2212 78.554 78.380 75.652 2,652 2,509 2,185 1,032 1,036 1,034 
48043 Gorliz 1,7253 5.669 5.767 7.582 2,530 2,397 2,097 1,844 1,803 1,823 
48052 Larrabetzu 1,8421 2.050 2.088 2.796 2,609 2,470 2,154 1,027 1,149 1,088 
48054 Leioa 0,6388 30.857 31.054 34.385 2,603 2,464 2,149 1,034 1,024 1,029 
48056 Lemoiz 2,0659 1.219 1.244 1.726 2,316 2,202 1,943 1,519 1,367 1,443 
48081 Lezama 0,7474 2.394 2.412 2.717 2,706 2,559 2,224 1,011 1,043 1,027 
48903 Loiu 1,0558 2.360 2.385 2.821 2,768 2,615 2,268 1,099 1,117 1,108 
48071 Muskiz 1,2693 7.582 7.678 9.395 2,533 2,400 2,099 1,096 1,060 1,078 
48083 Ortuella -0,1610 8.370 8.357 8.144 2,534 2,401 2,100 1,005 1,084 1,045 
48077 Plentzia 1,1568 4.304 4.354 5.233 2,551 2,416 2,112 1,832 1,388 1,610 
48078 Portugalete -0,3872 46.375 46.195 43.415 2,408 2,286 2,010 1,008 1,014 1,011 
48082 Santurtzi -0,1202 46.043 45.988 45.111 2,462 2,335 2,049 1,007 1,013 1,010 
48084 Sestao -0,5165 27.841 27.697 25.495 2,375 2,255 1,986 1,011 1,017 1,014 
48904 Sondika 0,8149 4.519 4.556 5.188 2,525 2,393 2,094 1,021 1,028 1,024 
48085 Sopela 1,7265 13.407 13.638 17.935 2,715 2,566 2,230 1,230 1,145 1,188 
48080 Trapagaran -0,1504 12.030 12.012 11.726 2,495 2,365 2,072 1,017 1,035 1,026 
48065 Ugao -0,0057 4.113 4.113 4.109 2,475 2,347 2,058 1,011 1,024 1,018 
48089 Urduliz 1,9704 4.146 4.228 5.777 2,716 2,567 2,230 1,001 1,030 1,016 
48905 Zamudio 0,8022 3.267 3.293 3.742 2,630 2,489 2,169 1,031 1,028 1,030 
48097 Zaratamo -0,1898 1.601 1.598 1.550 2,666 2,521 2,194 1,027 1,040 1,033 
48025 Zeberio 0,8247 1.087 1.096 1.250 2,501 2,371 2,077 1,203 1,118 1,161 
48913 Zierbena 1,5799 1.489 1.513 1.944 2,667 2,522 2,195 1,257 1,056 1,156 
  Guztira -0,0187 900.307 900.139 897.456 2,458 2,332 2,046 1,034 1,033 1,034 
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Hauek dira hasierako agertokiko etxebizitza-premiak: 

 

 

15. taula. Etxebizitza-premia. 

 

Eustat Udalerria Etxebizitza-premia           
  LEZ A1 A2 B1 B2 C1 EP 
48002 Abanto   301 576 30   45 952 
48912 Alonsotegi   90 173 18   20 301 
48009 Arrankudiaga   148 60 10   17 235 
48011 Arrigorriaga   875 732 43   82 1.732 
48013 Barakaldo   2.009 6.035 144   328 8.516 
48014 Barrika   211 89 93   28 421 
48015 Basauri   -1.330 2.446 12   45 1.174 
48016 Berango   1.290 416 27   104 1.836 
48020 Bilbo   -2.309 20.751 470   756 19.668 
48901 Derio   911 373 38   79 1.402 
48902 Erandio   828 1.454 33   93 2.407 
48029 Etxebarri   3.437 675 80   210 4.402 
48036 Galdakao   -54 1.749 40   69 1.804 
48044 Getxo   -1.249 4.634 115   140 3.641 
48043 Gorliz   866 344 996   132 2.338 
48052 Larrabetzu   329 124 40   34 527 
48054 Leioa   1.550 1.844 98   140 3.631 
48056 Lemoiz   248 75 143   33 498 
48081 Lezama   137 142 7   20 307 
48903 Loiu   192 139 36   26 394 
48071 Muskiz   818 458 99   69 1.444 
48083 Ortuella   -101 499 18   21 436 
48077 Plentzia   416 260 412   65 1.153 
48078 Portugalete   -1.383 2.777 16   56 1.466 
48082 Santurtzi   -428 2.757 22   94 2.446 
48084 Sestao   -1.109 1.668 8   23 589 
48904 Sondika   302 272 14   35 623 
48085 Sopela   1.927 802 512   162 3.403 
48080 Trapagaran   -138 719 15   30 626 
48065 Ugao    -2 246 4   15 264 
48089 Urduliz   695 249 15   57 1.015 
48905 Zamudio   207 195 12   25 439 
48097 Zaratamo   -22 94 2   5 80 
48025 Zeberio   74 66 22   11 173 
48913 Zierbena   196 89 45   23 354 
  Guztira   9.932 53.983 3.690 0 3.094 70.699 
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Kontuan hartuta, batetik, udalerri-eskala bakoitzari dagokion harrotze-koefizientea, eta bestetik, merkatuan etxebizitza hutsen % 50 jartzeko gomendioa, hau da bizitegi-ahalmena: 

Eustat Udalerria Udalerriko biztanleria 

    Etxebizitza hutsak (EH) 
  % 2 % 50   

EHK HF 2011 egiturazkoa minimoa gomendatua hartua 
48002 Abanto 7.000 - 19.999 biztanle 1,05 2,4 365 204 89 81 89 
48912 Alonsotegi 1.000 - 2.999 biztanle 1,07 2,8 190 88 29 51 51 

48009 Arrankudiaga 
1.000 biztanle baino 
gutxiago 1,08 3 70 32 9 19 19 

48011 Arrigorriaga 7.000 - 19.999 biztanle 1,05 2,4 425 242 105 92 105 
48013 Barakaldo 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 2.690 1.705 906 492 906 
48014 Barrika 1.000 - 2.999 biztanle 1,07 2,8 90 44 14 23 23 
48015 Basauri 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 1.710 693 381 509 509 
48016 Berango 3.000 - 6.999 biztanle 1,06 2,6 285 149 55 68 68 
48020 Bilbo 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 11.375 6.047 3.251 2.664 3.251 
48901 Derio 3.000 - 6.999 biztanle 1,06 2,6 295 136 51 79 79 
48902 Erandio 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 805 390 211 207 211 
48029 Etxebarri 7.000 - 19.999 biztanle 1,05 2,4 430 199 88 116 116 
48036 Galdakao 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 895 479 257 208 257 
48044 Getxo 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 1.780 1.251 661 264 661 
48043 Gorliz 3.000 - 6.999 biztanle 1,06 2,6 625 236 91 195 195 
48052 Larrabetzu 1.000 - 2.999 biztanle 1,07 2,8 155 60 20 48 48 
48054 Leioa 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 330 479 246 -75 246 
48056 Lemoiz 1.000 - 2.999 biztanle 1,07 2,8 215 43 17 86 86 
48081 Lezama 1.000 - 2.999 biztanle 1,07 2,8 75 68 21 4 21 
48903 Loiu 1.000 - 2.999 biztanle 1,07 2,8 95 70 22 12 22 
48071 Muskiz 7.000 - 19.999 biztanle 1,05 2,4 385 155 70 115 115 
48083 Ortuella 7.000 - 19.999 biztanle 1,05 2,4 235 180 77 27 77 
48077 Plentzia 3.000 - 6.999 biztanle 1,06 2,6 425 141 55 142 142 
48078 Portugalete 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 1.385 804 430 290 430 
48082 Santurtzi 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 1.565 774 419 395 419 
48084 Sestao 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 780 496 264 142 264 
48904 Sondika 3.000 - 6.999 biztanle 1,06 2,6 120 111 39 5 39 
48085 Sopela 7.000 - 19.999 biztanle 1,05 2,4 555 268 118 144 144 
48080 Trapagaran 7.000 - 19.999 biztanle 1,05 2,4 510 254 112 128 128 
48065 Ugao 3.000 - 6.999 biztanle 1,06 2,6 220 101 38 60 60 
48089 Urduliz 3.000 - 6.999 biztanle 1,06 2,6 280 81 33 99 99 
48905 Zamudio 3.000 - 6.999 biztanle 1,06 2,6 170 76 29 47 47 
48097 Zaratamo 1.000 - 2.999 biztanle 1,07 2,8 35 46 14 -5 14 
48025 Zeberio 1.000 - 2.999 biztanle 1,07 2,8 120 33 12 43 43 
48913 Zierbena 1.000 - 2.999 biztanle 1,07 2,8 60 40 13 10 13 
  Guztira 20.000 biztanle baino + 1,04 2,2 29.745 15.304 8.247 7.221 3.528 

 

16. taula.. Etxebizitza hutsak. 
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Bizitegi-ahalmena hau da: 

 

  

17. taula. Bizitegi-ahalmena. 

 Eustat  Udalerria  EP  HF EH 

Bizitegi-ahalmena 
  Muga gehigarriak     

max onartuak   
kalkulatua % 50 % 10 max min 

48002 Abanto 952 2,40 89 2.197 2.220 444 2.197 1.098 
48912 Alonsotegi 301 2,80 51 792 720 144 720 360 
48009 Arrankudiaga 235 3,00 19 687 235 47 235 118 
48011 Arrigorriaga 1.732 2,40 105 4.051 2.630 526 2.630 1.315 
48013 Barakaldo 8.516 2,20 906 17.830 22.658 4.532 17.830 8.915 
48014 Barrika 421 2,80 23 1.156 358 72 358 179 
48015 Basauri 1.174 2,20 509 2.074 9.518 1.904 2.074 1.037 
48016 Berango 1.836 2,60 68 4.706 1.383 277 1.383 691 
48020 Bilbo 19.668 2,20 3.251 40.018 81.280 16.256 40.018 20.009 
48901 Derio 1.402 2,60 79 3.565 1.283 257 1.283 641 
48902 Erandio 2.407 2,20 211 5.085 5.280 1.056 5.085 2.542 
48029 Etxebarri 4.402 2,40 116 10.449 2.205 441 2.205 1.103 
48036 Galdakao 1.804 2,20 257 3.712 6.433 1.287 3.712 1.856 
48044 Getxo 3.641 2,20 661 7.350 16.530 3.306 7.350 3.675 
48043 Gorliz 2.338 2,60 195 5.885 2.278 456 2.278 1.139 
48052 Larrabetzu 527 2,80 48 1.428 503 101 503 251 
48054 Leioa 3.631 2,20 246 7.741 6.153 1.231 6.153 3.076 
48056 Lemoiz 498 2,80 86 1.310 415 83 415 208 
48081 Lezama 307 2,80 21 838 523 105 523 261 
48903 Loiu 394 2,80 22 1.080 550 110 550 275 
48071 Muskiz 1.444 2,40 115 3.351 1.743 349 1.743 871 
48083 Ortuella 436 2,40 77 970 1.918 384 970 485 
48077 Plentzia 1.153 2,60 142 2.857 1.385 277 1.385 693 
48078 Portugalete 1.466 2,20 430 2.796 10.748 2.150 2.796 1.398 
48082 Santurtzi 2.446 2,20 419 4.962 10.463 2.093 4.962 2.481 
48084 Sestao 589 2,20 264 1.033 6.593 1.319 1.319 659 
48904 Sondika 623 2,60 39 1.580 983 197 983 491 
48085 Sopela 3.403 2,40 144 8.023 2.955 591 2.955 1.478 
48080 Trapagaran 626 2,40 128 1.374 2.790 558 1.374 687 
48065 Ugao 264 2,60 60 627 950 190 627 313 
48089 Urduliz 1.015 2,60 99 2.541 818 164 818 409 
48905 Zamudio 439 2,60 47 1.094 720 144 720 360 
48097 Zaratamo 80 2,80 14 211 343 69 211 105 
48025 Zeberio 173 2,80 43 442 298 60 298 149 
48913 Zierbena 354 2,80 13 977 315 63 315 158 
 

Guztira 70.699   8.247 147.291 206.168 41.234 118.978 59.486 
 

BIZITEGIEN KUANTIFIKAZIOA. NAHI DUGUN AGERTOKIA 

Aurreko ataleko bizitegien kuantifikazioan esku hartzeko moduko gai batzuk daude. 

Gai horietako bik nagusia ez den etxebizitzarekin, alegia bigarren etxebizitzekin edo hutsik 
dauden etxebizitzekin dute zerikusia. Osagai horien balioespena udalerrietarako aproposagoa 
da, nahiz eta lurralde-plangintzari dagokionez gomendioa ondare eraikia optimizatzea izango 
litzatekeen.  1997ko LAGen arabera, bigarren etxebizitzen kuantifikazioa dagokien LPPn egin 
behar da. 2016ko urtarrileko aldaketan, ordea, LPPren zeregin horrek garrantzia galdu du. 
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Hala eta guztiz ere, lurralde-ereduaren zuzenketak LPPn ezarri beharreko estrategien barruan 
daude. 

Zuzenketa horietan jasotzen dira hazkunde selektiboak, lurraldeko eskuragarritasunaren 
araberako hazkundeak eta azpiegitura, ekipamendu eta gainerako jardueren eraginak. 

Bizitegien kuantifikazioa aldatzeko dekretuak dioen moduan, udalerri batzuk gehiago hazten 
badira beste batzuk gutxiago hazi behar dute, lurraldea orekatzeko; hori, salbu eremu 
funtzionaletik kanpoko migrazio-fluxuak aurreikusten badira. Hau da, eremu funtzionalaren 
barne-oreka kontua da. 

Diagnostikoaren fasean, batez ere diagnostiko partizipatiboan, ikusi dugu etxebizitza asko 
eskaintzea ez dela nahikoa biztanleek bizitokia aldatzeko. Izan ere, bizileku berria aukeratzeko 
kontuan hartzen dira, besteak beste, konektibitatea eta zerbitzuak, eta bi faktore horietan 
zerikusi handia dute garraio publikoak eta irisgarritasunak. 

Xedea da, beraz, gutxieneko premiak betetzea eta eremu funtzionaleko udalerrien barne-oreka 
bideratzea. 

Harrera-ahalmenaren kontzeptua lantzeko askotariko ikuspegiak daude: 

- Harrera ahalmena udalerri bakoitzaren premietatik eratorritako igoeraren gaineko 
portzentaje gisa; igoera hori bertako biztanleen eta familien batez besteko tamainaren 
aldakuntzek eragindako premien batura da (A1 eta A2. LAGen eredua). 

- Harrera-ahalmena Planaren aldiko familia-kopuruaren arabera zenbatetsitako familia 
berriak hartzeko behar den etxebizitza-kopuru gisa (EIN proiektuak 2013). 

- Harrera-ahalmena automobil gutxien erabiltzen dituzten udalerrien ahalmen gisa, 
automobil bidezko mugikortasun gehien sortzen duten udalerrien aldean. 

- Harrera ahalmena enplegu-eskaintzaren eta biztanleria aktiboaren arteko erlazioaren 
arabera; eremu funtzionalean erlazio hori desorekatuta dago eta biztanleak horregatik 
egiten dituzte joan-etorri gehienak. 

- Harrera-ahalmena plangintzan edo birdentsifikazioan eskainitako lurzoru libre gisa. 

Harrera-ahalmenaren gaineko ikuspegia nolakoa, lurralde-orekaren balioa halakoa da. 

 

 

 

 

 

 

 
Eustat Udalerria A = A1 + A2 LAG max LAG min
48002 Abanto 877 2.197 1.098 
48912 Alonsotegi 263 720 360 
48009 Arrankudiaga 208 235 118 
48011 Arrigorriaga 1.607 2.630 1.315 
48013 Barakaldo 8.045 17.830 8.915 
48014 Barrika 301 358 179 
48015 Basauri 1.116 2.074 1.037 
48016 Berango 1.705 1.383 691 
48020 Bilbo 18.442 40.018 20.009 
48901 Derio 1.284 1.283 641 
48902 Erandio 2.282 5.085 2.542 
48029 Etxebarri 4.112 2.205 1.103 
48036 Galdakao 1.695 3.712 1.856 
48044 Getxo 3.386 7.350 3.675 
48043 Gorliz 1.210 2.278 1.139 
48052 Larrabetzu 453 503 251 
48054 Leioa 3.393 6.153 3.076 
48056 Lemoiz 323 415 208 
48081 Lezama 279 523 261 
48903 Loiu 332 550 275 
48071 Muskiz 1.276 1.743 871 
48083 Ortuella 397 970 485 
48077 Plentzia 676 1.385 693 
48078 Portugalete 1.394 2.796 1.398 
48082 Santurtzi 2.329 4.962 2.481 
48084 Sestao 559 1.319 659 
48904 Sondika 574 983 491 
48085 Sopela 2.729 2.955 1.478 
48080 Trapagaran 581 1.374 687 
48065 Ugao 245 627 313 
48089 Urduliz 943 818 409 
48905 Zamudio 402 720 360 
48097 Zaratamo 73 211 105 
48025 Zeberio 140 298 149 
48913 Zierbena 286 315 158 
  Guztira 63.916 118.970 59.485 

 

18. taula. Barruko hazkundea eta ahalmen maximoa eta minimoa LAGen arabera.



 

 

 

 

 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LURRALDE PLAN PARTZIALAREN BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 
Bizkaiko Foru Aldundia Aurrerapena · 2017.12 

90 

Berriz orekatzea, plangintzan indarrean dagoen ahalmenaren arabera 

Ikuspegi honen xedea da LAGen minimoa gaur egungo azalera kalifikatuarekin betetzea eta 
azalera kalifikatu horri gehitzea 2/2006 Legeak eskatzen duen gutxieneko eraikigarritasuna 
aplikatuz finkatu gabeko eremuetako birdentsifikazioa. Udalerri batzuen defizita beste udalerri 
batzuen superabitarekin konponduko litzateke, udalerri hartzailearen barruko premien 
proportzioan banatuta. Beraz, 17.403 etxebizitza berriz banatuko lirateke. 

Lurzoru librearen eskaintza kalkulatzeko, gauzatu gabe dauden 2015eko plangintzako 
etxebizitzen eskaintza hartzen da oinarritzat eta berriz dentsifikatzeko jardueren eraginaren 
zenbatespenarekin handitzen da. 

LAGen aldaketak ezartzen duen minimoarekin alderatzen da, helburua gutxieneko premia 
horiek betetzea baita. 

"Soberako" eskaintzaren zenbatespenari dagokionez, ez ditugu garapen berriak sartu, 
eskaintzaren helburua baita beste esparru batzuetan bete ezin daitezkeen premiei erantzutea. 

Zehaztutako 17.403 etxebizitzako defizita (udalerri bakoitzaren barruko premien % 27,23 da) 
berriz banatzen da, lurzoru kalifikatu nahikoa duten udalerrietan, hain zuzen ere, baina 
kalifikazio berririk (garapen berririk) egin gabe. 

Eustat Udalerria Plangintza 
2015 

Plangintza 
berriz 

dentsifikatua 

Eskaintza-
defizita 
LAGen 

minimoaren 
aldean 

Eskaintza-
superabita 

LAGen 
minimoaren 

aldean 

Berriz 
orekatzea, 

lurzoru librea 
kontuan 
hartuta 

48002 Abanto 2.243 2.413    +       -----     +  1.315      +    1.019   
48912 Alonsotegi 285 289    -          71     +     -----      -          71   
48009 Arrankudiaga 227 464    +       -----     +     347      +       242   
48011 Arrigorriaga 361 361    -        954     +     -----      -        954   
48013 Barakaldo 3.064 3.064    -     5.851     +     -----      -     5.851   
48014 Barrika 125 126    -          53     +     -----      -          53   
48015 Basauri 1.541 1.577    +       -----     +     540      +       540   
48016 Berango 2.279 2.279    +       -----     +  1.588      +    1.588   
48020 Bilbo 12.196 13.417    -     6.592     +     -----      -     6.592   
48901 Derio 1.629 5.127    +       -----     +  4.486      +    1.491   
48902 Erandio 1.649 1.741    -        801     +     -----      -        801   
48029 Etxebarri 537 537    -        566     +     -----      -        566   
48036 Galdakao 2.733 3.790    +       -----     +  1.934      +    1.934   
48044 Getxo 3.879 10.050    +       -----     +  6.375      +    3.932   
48043 Gorliz 781 1.078    -          61     +     -----      -          61   
48052 Larrabetzu 98 172    -          79     +     -----      -          79   
48054 Leioa 1.858 2.045    -     1.031     +     -----      -     1.031   
48056 Lemoiz 342 720    +       -----     +     513      +       375   
48081 Lezama 602 609    +       -----     +     348      +       324   
48903 Loiu 1.039 1.118    +       -----     +     843      +       385   
48071 Muskiz 224 272    -        599     +     -----      -        599   
48083 Ortuella 432 432    -          53     +     -----      -          53   
48077 Plentzia 138 138    -        555     +     -----      -        555   
48078 Portugalete 1.435 1.441    +       -----     +       43      +         43   
48082 Santurtzi 3.491 3.491    +       -----     +  1.010      +    1.010   
48084 Sestao 1.694 1.694    +       -----     +  1.035      +       649   
48904 Sondika 429 433    -          58     +     -----      -          58   
48085 Sopela 2.854 2.860    +       -----     +  1.383      +    1.383   
48080 Trapagaran 1.655 1.856    +       -----     +  1.169      +       675   
48065 Ugao 349 387    +       -----     +       74      +         74   
48089 Urduliz 2.129 2.129    +       -----     +  1.720      +    1.095   
48905 Zamudio 580 589    +       -----     +     229      +       229   
48097 Zaratamo 271 366    +       -----     +     261      +         84   
48025 Zeberio 62 69    -          80     +     -----      -          80   
48913 Zierbena 338 865    +       -----     +     708      +       332   

  Guztira 53.549 67.999    -   17.403     + 25.917     +       -----   
 

19. taula. Berriz orekatzea, plangintzako ahalmenaren arabera. 
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Berriz orekatzea, sortutako mugikortasunaren arabera 

Udalerrietan sortutako mugikortasuna aintzat hartuz gero, 3.745 etxebizitza banatu beharko dira 
eta udalerri hartzaile bakoitzari bertako premien eta mugikortasun-mailaren arabera egokitu 
zaizkio. 

Lurraldean eragin gehien duen faktoreetako bat mugikortasuna da, hala behar diren 
azpiegiturengatik nola isuriengatik. Alde horretatik, automobilak du eragin kaltegarri gehien, 
lurzoruaren okupazioa eta energia-baliabideen kontsumoa direla eta. 

Metropolialdean mugikortasuna iraunkorragoa izan dadin, helburua izango da sortzen diren 
familia berriak jatorriko mugikortasunean automobilaren portzentajezko presentzia gutxien 
duten udalerrietan kokatzen saiatzea. Diagnostikoko emaitzei dagokienez, era horretako 
mugikortasunaren araberako udalerriak erantsitako grafikoan adierazi bezala daude sailkatuta. 

Orokorrean, Ezkerraldeko udalerrietan automobilen mugikortasuna txikiagoa da. Irizpide 
egokiena da automobilen mugikortasuna % 40 baino txikiagoa den udalerriek hartzea familia 
berri gehien datozen urteetan, betiere gaur egungo familia-kopuruaren proportzioan. Udalerri 
horiek dira Portugalete, Bilbo, Santurtzi, Getxo, Plentzia, Barakaldo, Sestao, Basauri eta 
Etxebarri. Plentziako egoera deigarria da, biztanle-bolumena txikia denez multzoan apenas 
izango omen duelako eraginik. 

Kalkulua kuantifikazioaren atal honekin bat etor dadin, bertako premien eta mugikortasun-
mailaren arabera kalkulatzen da kokatu beharreko etxebizitza-kopurua. 

Udalerri hartzaile eta udalerri emaileen arteko oreka sortutako mugikortasun-mailaren % 38 
inguru da. Beraz, “soberan” dagoen etxebizitza-kopurua gainerako udalerriek (portzentaje hori 
baino indize txikiagoa dutenek) har dezaketenarekin bat dator. 

Guztira 3.745 etxebizitza kokatu behar dira berriz, hau da, premien % 5,86. 

 

Eustat Udalerria Mugikortasuna Bertako premia Eragindako 
etxebizitzak 

Berriz banatu 
beharreko 

etxebizitzak 
48002 Abanto 58% 877 509 -171 
48912 Alonsotegi 48% 263 126 -25 
48009 Arrankudiaga 58% 208 121 -41 
48011 Arrigorriaga 51% 1.607 819 -201 
48013 Barakaldo 37% 8.045 2.977 +119 
48014 Barrika 68% 301 204 -89 
48015 Basauri 38% 1.116 424 +5 
48016 Berango 50% 1.705 853 -196 
48020 Bilbo 23% 18.442 4.242 +2.856 
48901 Derio 75% 1.284 963 -469 
48902 Erandio 53% 2.282 1.209 -331 
48029 Etxebarri 39% 4.112 1.604 -21 
48036 Galdakao 48% 1.695 814 -161 
48044 Getxo 33% 3.386 1.117 +186 
48043 Gorliz 41% 1.210 496 -30 
48052 Larrabetzu 56% 453 253 -79 
48054 Leioa 58% 3.393 1.968 -662 
48056 Lemoiz 44% 323 142 -18 
48081 Lezama 58% 279 162 -54 
48903 Loiu 88% 332 292 -164 
48071 Muskiz 46% 1.276 587 -96 
48083 Ortuella 53% 397 211 -58 
48077 Plentzia 36% 676 243 +17 
48078 Portugalete 23% 1.394 321 +216 
48082 Santurtzi 24% 2.329 559 +337 
48084 Sestao 37% 559 207 +8 
48904 Sondika 75% 574 430 -210 
48085 Sopela 44% 2.729 1.201 -151 
48080 Trapagaran 53% 581 308 -84 
48065 Ugao 48% 245 117 -23 
48089 Urduliz 52% 943 490 -127 
48905 Zamudio 78% 402 314 -159 
48097 Zaratamo 70% 73 51 -23 
48025 Zeberio 70% 140 98 -44 
48913 Zierbena 58% 286 166 -56 
  Guztira   63.916 24.598 0 

 

20. taula. Berriz orekatzea, sortutako mugikortasunaren arabera. 
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Berriz orekatzea, biztanleria okupatuaren eta enpleguaren arteko erlazioaren arabera 

Biztanleriaren eta enpleguaren arteko erlazioa konplikatuagoa da, etxebizitza-eskaintzaren eta 
jarduera ekonomikoaren arabera aldatzen delako, enplegua bi parametro horiek baldintzatzen 
baitute. 

Lehendabizi biztanleria aktibo baino enplegu-eskaintza txikiagoa duten udalerriak zehazten 
dira. Teorikoki, mugikortasuna sortzen duen egoera horrek eragindako etxebizitzen kopurua 
eragindako pertsonen portzentajearekiko proportzionala izango da. 11.602 familiek (premien 
% 18,15) ezingo dituzte enplegu-premiak udalerrian bete eta, ondorioz, gainerako udalerrietako 
enplegu-aukeren arabera banatuko dira, proportzionalki. 

Eustat Udalerria Enplegua Biztanleria 
aktiboa 

Enplegua – bizt. 
aktiboa 

Defizita 
() 

Eragindako 
familiak 

Berriz 
banatzea 

48002 Abanto  4.583 4.003 580 --- --- 109 
48912 Alonsotegi 905 1.113 -208 -18,7 49 --- 
48009 Arrankudiaga 686 438 248 --- --- 47 
48011 Arrigorriaga 4.442 5.271 -829 -15,7 253 --- 
48013 Barakaldo 27.955 40.035 -12.080 -30,2 2.427 --- 
48014 Barrika 245 658 -413 -62,8 189 --- 
48015 Basauri 16.389 16.202 187 --- --- 35 
48016 Berango 1.381 3.028 -1.647 -54,4 928 --- 
48020 Bilbo 159.438 137.386 22.052 --- --- 4.160 
48901 Derio 9.915 2.575 7.340 --- --- 1.385 
48902 Erandio 15.474 9.836 5.638 --- --- 1.064 
48029 Etxebarri 4.135 4.880 -745 -15,3 628 --- 
48036 Galdakao 11.176 12.682 -1.506 -11,9 201 --- 
48044 Getxo 19.052 32.366 -13.314 -41,1 1.393 --- 
48043 Gorliz 1.044 2.426 -1.382 -57,0 689 --- 
48052 Larrabetzu 702 910 -208 -22,9 103 --- 
48054 Leioa 15.250 13.336 1.914 --- --- 361 
48056 Lemoiz 108 467 -359 -76,9 248 --- 
48081 Lezama 866 1.109 -243 -21,9 61 --- 
48903 Loiu 4.975 1.034 3.941 --- --- 744 
48071 Muskiz 3.219 3.061 158 --- --- 30 
48083 Ortuella 3.438 3.361 77 --- --- 15 
48077 Plentzia 653 1.911 -1.258 -65,8 445 --- 
48078 Portugalete 9.017 18.054 -9.037 -50,1 698 --- 
48082 Santurtzi 8.404 18.010 -9.606 -53,3 1.242 --- 
48084 Sestao 6.288 10.400 -4.112 -39,5 221 --- 
48904 Sondika 3.988 1.911 2.077 --- --- 392 
48085 Sopela 2.156 5.633 -3.477 -61,7 1.684 --- 
48080 Trapagaran  9.665 4.726 4.939 --- --- 932 
48065 Ugao 1.291 1.733 -442 -25,5 62 --- 
48089 Urduliz 1.768 1.642 126 --- --- 24 
48905 Zamudio 12.346 1.408 10.938 --- --- 2.064 
48097 Zaratamo 1.767 689 1.078 --- --- 203 
48025 Zeberio 187 437 -250 -57,2 80 --- 
48913 Zierbena 893 688 205 --- --- 39 
  Guztira 363.801 363.419 382   11.602 11.602 

 

21. taula. Berriz orekatzea enpleguaren arabera. 
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Hurrengo taulan aztertutako irizpideen arabera kalkulatutako etxebizitzen banaketak jaso 
ditugu. 

Eustat Udalerria 
Bertako 
premiak Lurzoru librea 

Sortutako 
mugikortasunagatik 
berriz banatzekoa 

Enplegua / 
biztanleria aktiboa 

erlazioagatik 
berriz banatzekoa 

48002 Abanto    +       877      +    1.019      -         171      +           12   
48912 Alonsotegi    +       263      -         71      -           25      -            79   
48009 Arrankudiaga    +       208      +       242      -           41      +           48   
48011 Arrigorriaga    +    1.607      -        954      -         201      -          457   
48013 Barakaldo    +    8.045      -     5.851      +        119      -       2.193   
48014 Barrika    +       301      -         53      -           89      -          180   
48015 Basauri    +    1.116      +       540      +            5      -          123   
48016 Berango    +    1.705      +    1.588      -         196      -          951   
48020 Bilbo    +  18.442      -     6.592      +     2.856      +      3.330   
48901 Derio    +    1.284      +    1.491      -         469      +      2.184   
48902 Erandio    +    2.282      -        801      -         331      +      1.172   
48029 Etxebarri    +    4.112      -        566      -           21      -       1.095   
48036 Galdakao    +    1.695      +    1.934      -         161      -          253   
48044 Getxo    +    3.386      +    3.932      +        186      -       1.504   
48043 Gorliz    +    1.210      -         61      -           30      -          682   
48052 Larrabetzu    +       453      -         79      -           79      -            23   
48054 Leioa    +    3.393      -     1.031      -         662      +         300   
48056 Lemoiz    +       323      +       375      -           18      -          250   
48081 Lezama    +       279      +       324      -           54      -            34   
48903 Loiu    +       332      +       385      -         164      +         962   
48071 Muskiz    +    1.276      -        599      -           96      -          100   
48083 Ortuella    +       397      -         53      -           58      -            62   
48077 Plentzia    +       676      -        555      +          17      -          435   
48078 Portugalete    +    1.394      +        43      +        216      -          750   
48082 Santurtzi    +    2.329      +    1.010      +        337      -       1.200   
48084 Sestao    +       559      +       649      +            8      -          226   
48904 Sondika    +       574      -         58      -         210      +         338   
48085 Sopela    +    2.729      +    1.383      -         151      -       1.582   
48080 Trapagaran    +       581      +       675      -           84      +      1.095   
48065 Ugao    +       245      +        74      -           23      -          104   
48089 Urduliz    +       943      +    1.095      -         127      -          301   
48905 Zamudio    +       402      +       229      -         159      +      2.987   
48097 Zaratamo    +         73      +        84      -           23      +         160   
48025 Zeberio    +       140      -         80      -           44      -            85   
48913 Zierbena    +       286      +       332      -           56      +           81   
  Guztira    +  63.917         

22. taula. Berriz orekatzea, irizpideen arabera. 
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Diagnostikoaren ondorio garrantzitsuenetako bat biztanleria aktiboaren eta enpleguaren arteko 
desoreka denez, gainerakoen aldean irizpide hori lehenestea proposatu dugu. Itxuraz, 
indarrean dagoen plangintza ahalmenak asko baldintzatzen du biztanleen kokapena. Ordea, 
EINen proiekzioaren arabera lurraldean sortuko liratekeen familia berriekin alderatuz gero, bi 
kasutan bakarrik egin beharko lirateke etxebizitza-eskaintza berriak. 

 

 

Eustat Udalerria 
Plangintzaren 

ahalmena 
Familia 
berriak Aldea 

48002 Abanto 2.413 342 2.071 
48912 Alonsotegi 289 81 208 
48009 Arrankudiaga 464 35 429 
48011 Arrigorriaga 361 464 -103 
48013 Barakaldo 3064 2717 347 
48014 Barrika 126 57 69 
48015 Basauri 1577 1183 394 
48016 Berango 2279 316 1963 
48020 Bilbo 13417 9843 3574 
48901 Derio 5127 211 4916 
48902 Erandio 1741 743 998 
48029 Etxebarri 537 402 135 
48036 Galdakao 3790 892 2898 
48044 Getxo 10050 2452 7598 
48043 Gorliz 1078 224 854 
48052 Larrabetzu 172 81 91 
48054 Leioa 2045 1066 979 
48056 Lemoiz 720 43 677 
48081 Lezama 609 90 519 
48903 Loiu 1118 94 1024 
48071 Muskiz 272 257 15 
48083 Ortuella 432 262 170 
48077 Plentzia 138 166 -28 
48078 Portugalete 1441 1250 191 
48082 Santurtzi 3491 1372 2119 
48084 Sestao 1694 774 920 
48904 Sondika 433 167 266 
48085 Sopela 2860 497 2363 
48080 Trapagaran 1856 382 1474 
48065 Ugao 387 123 264 
48089 Urduliz 2129 127 2002 
48905 Zamudio 589 109 480 
48097 Zaratamo 366 59 307 
48025 Zeberio 69 32 37 
48913 Zierbena 865 38 827 
    67.999 26.951 41.048 

 

23. taula. Plangintzako ahalmenaren eta familia berrien arteko aldea. 

     

 

 

JARDUERA EKONOMIKOEN KUANTIFIKAZIOA 

Atal honetan jarduera ekonomikoetarako lurzoruen premia aztertu dugu. Helburua ez da 
kuantifikazioa bera, baizik eta lurralde-ereduaren jarduketa-ildoak ezarri ahal izateko abiapuntu 
eta erreferentzia bat sortzea. 

Abiapuntu gisa 2004-2016 aldiko lurzorua okupatzeko joera hartu dugu. 

Azpimarratu beharra daukagu analisi hau egiteko erabili ditugun datuak ez direla 
homogeneoak. Foru Aldundiaren GIS datuak Udalplanekoak baino zehatzagoak diren arren, 
2004ko datuak ez dira 2016koekin alderatu ahal izateko bezain espezifikoak. Horregatik, 
jarduera ekonomikoen okupazio-maila ebaluatzeko, Udalplaneko 2014ko eta 2016ko datuak 
erabili ditugu. 

Alderaketa horretan gai batzuk zuzentzea ezinbestekotzat jo dugu: 

- Birzedarritze handiak, zeinak alderaketa egiteko konpentsatu egin ditugun. 

- Esparru batzuei dagozkien garraio-sistema orokorrak kanpo utzi ditugu, besteak beste 
erakustazoka, aireportua eta aparkabisa. 

- Udalplaneko inbentarioan jasotako birzedarritze txikiak ez ditugu garrantzizkotzat jo eta ez 
dute bilakaeraren kalkuluan eraginik. 
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Datu horien guztien arabera, 16 urterako aurreikuspena da jarduera ekonomikoetarako 222,39 hektarea beharko direla: 

 
    2004 2016 Zuzenketa Igoera 

  

Eustat Udalerria 
guztira librea okupatua guztira librea okupatua guztira librea okupatua guztira librea okupatua 

Ha / 
urte 

16 urte 

48002 Abanto 167,60 60,93 106,67 194,34 81,29 113,05       26,74 20,36 6,38 0,53   
48912 Alonsotegi 14,67 2,50 12,17 22,47 4,23 18,24       7,80 1,73 6,07 0,51   
48009 Arrankudiaga 17,97 1,00 16,97 20,25 4,00 16,25 0,39 -1,66 2,05 2,66 1,34 1,32 0,11   
48011 Arrigorriaga 61,19 11,22 49,97 60,17 6,55 53,62       -1,02 -4,67 3,65 0,30   
48013 Barakaldo 177,74 18,63 159,11 194,65 14,21 180,44 -35,00   -35,00 -18,09 -4,42 -13,67 -1,14   
48014 Barrika 6,75 6,75   6,36 5,31 1,05       -0,39 -1,44 1,05 0,09   
48015 Basauri 189,31 10,24 179,07 185,57 5,04 180,53       -3,74 -5,20 1,46 0,12   
48016 Berango 15,94 0,50 15,44 29,21 9,06 20,15       13,27 8,56 4,71 0,39   
48020 Bilbo 102,20 12,77 89,43 82,38 5,00 77,38       -19,82 -7,77 -12,05 -1,00   
48901 Derio 109,03 30,57 78,46 177,64 85,67 91,97       68,61 55,10 13,51 1,13   
48902 Erandio 172,58 46,35 126,23 205,01 59,52 145,50       32,43 13,17 19,27 1,61   
48029 Etxebarri 60,97   60,97 63,91 4,56 59,35       2,94 4,56 -1,62 -0,13   
48036 Galdakao 140,15 5,78 134,37 194,03 50,29 143,74       53,88 44,51 9,37 0,78   
48044 Getxo 25,57 15,00 10,57 13,92 1,00 12,92       -11,65 -14,00 2,35 0,20   
48043 Gorliz 3,35 3,35   3,39   3,39       0,04 -3,35 3,39 0,28   
48052 Larrabetzu 8,14   8,14 26,29 7,52 18,77       18,15 7,52 10,63 0,89   
48054 Leioa 144,77 47,10 97,67 130,57 37,53 93,04       -14,20 -9,57 -4,63 -0,39   
48056 Lemoiz 3,17 3,17   42,30 3,15 39,15       39,13 -0,02 39,15 3,26   
48081 Lezama 18,94 5,94 13,00 68,50 53,87 14,64       49,56 47,93 1,64 0,14   
48903 Loiu 59,05 22,09 36,96 177,22 82,74 94,48       118,17 60,65 57,52 4,79   
48071 Muskiz 178,31 13,00 165,31 182,24 9,05 173,19       3,93 -3,95 7,88 0,66   
48083 Ortuella 67,49 33,15 34,34 68,94 18,35 50,59       1,45 -14,80 16,25 1,35   
48077 Plentzia                             
48078 Portugalete 35,30 15,83 19,47 26,92 6,70 20,22       -8,38 -9,13 0,75 0,06   
48082 Santurtzi 32,61 16,91 15,70 30,00 8,31 21,69       -2,61 -8,60 5,99 0,50   
48084 Sestao 151,42 79,46 71,96 148,14 59,40 88,75       -3,28 -20,06 16,79 1,40   
48904 Sondika 47,90 4,61 43,29 59,05 13,09 45,96       11,15 8,48 2,67 0,22   
48085 Sopela 15,00 1,50 13,50 12,51 1,50 11,01       -2,49   -2,49 -0,21   
48080 Trapagaran 179,85 27,03 152,82 162,02 108,16 53,86 -77,07 -50,90 -26,17 -94,90 30,23 -125,13 -10,43   
48065 Ugao 17,07 1,00 16,07 19,98 1,03 18,95       2,91 0,03 2,88 0,24   
48089 Urduliz 25,57 5,33 20,24 25,53 8,34 17,19 0,09 -3,01 3,10 0,05   0,05 0,00   
48905 Zamudio 207,20 25,00 182,20 284,40 98,07 186,33       77,20 73,07 4,13 0,34   
48097 Zaratamo 27,31 2,50 24,81 29,03 7,18 21,85       1,72 4,68 -2,96 -0,25   
48025 Zeberio 3,60 3,60   3,76 3,76         0,16 0,16       
48913 Zierbena 5,50   5,50 284,47 188,47 96,00       278,97 188,47 90,50 7,54   
  Guztira 2.493,22 532,81 1.960,41 3.235,18 1.051,95 2.183,23       630,36 463,57 166,79 13,90 222,39 

 

24. taula. Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren okupazioaren proiekzioa planaren epealdirako. 
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Indarrean dagoen plangintzako eskaintzari dagokionez, lurzoru libreak kalkulatzeko BFAren 2016ko GISeko datuak erabili ditugu, zehatzagoak direlako. Horretarako, kontuan hartu ditugu, batetik, 
lurzoru librea; bestetik, lurzoru librea eraginak kenduta (eragin geoteknikoak, urak hartzeko arriskua, maldak, kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak…); eta azkenik, lurzoruaren udalerrikako banaketa. 

 
Mugatua Finkatua Librea Finkatua  Libre murriztua 

  

Udalerriak  

Guztira 

Industria-
lurzoru 
finkatua 

Merkataritza-
lurzoru 
finkatua 

Hirugarren 
sektoreko 
lurzoru 
finkatua 

Industria-
lurzoru 
librea 

Merkataritza-
lurzoru librea 

Hirugarren 
sektoreko 
lurzoru 
librea 

Industria-
lurzoru 
libre 
murriztua 

Merkataritza-
lurzoru libre 
murriztua 

Hirugarren 
sektoreko 
lurzoru 
libre 
murriztua 

48.002 Abanto 168,46 73,57 94,89 73,57 94,89 33,52 
48.912 Alonsotegi 21,79 16,92 4,86 16,92 4,86 0,72 
48.009 Arrankudiaga 15,03 13,82 1,20 13,09 0,73 1,20 0,26 
48.011 Arrigorriaga 69,90 52,05 17,85 52,05 17,85 4,45 
48.013 Barakaldo 127,73 123,75 3,98 75,47 48,27 0,47 3,51 0,12 0,22 
48.014 Barrika 7,68 0,96 6,72 0,96 6,72 1,22 
48.015 Basauri 184,02 183,78 0,24 154,32 29,46 0,24 0,23 
48.016 Berango 29,26 16,62 12,64 14,59 2,02 9,15 3,49 4,88 1,68 
48.020 Bilbo 76,10 50,46 25,64 46,08 4,38 24,84 0,79 6,91 0,71 
48.901 Derio 71,27 46,26 25,01 93,64 7,50 24,60 0,41 19,07 0,28 
48.902 Erandio 196,12 123,07 73,05 92,53 1,36 29,17 45,21 1,13 26,71 6,17 0,29 19,64 
48.029 Etxebarri 61,86 61,69 0,17 57,26 4,43 0,17 0,12 
48.036 Galdakao 203,86 162,51 41,36 134,53 24,30 3,68 34,42 5,23 1,71 9,58 1,52 0,97 
48.044 Getxo 4,21 3,10 1,10 3,07 0,04 1,10 0,46 
48.043 Gorliz 3,30 3,30   3,30 
48.052 Larrabetzu 17,87 11,80 6,07 11,80 6,07 3,70 
48.054 Leioa 128,73 93,08 35,65 55,58 31,79 5,71 35,64 27,62 
48.056 Lemoiz 43,01 40,49 2,52 40,49 2,52 0,83 
48.081 Lezama 68,50 15,32 53,19 15,32 53,19 44,64 
48.903 Loiu 44,72 20,98 23,73 20,98 17,67 6,06 6,29 6,06 
48.071 Muskiz 181,41 171,06 10,34 171,06 10,34 1,49 
48.083 Ortuella 104,34 48,34 56,00 48,34 56,00 9,70 
48.077 Plentzia 0,09   0,09 0,09 0,00 
48.078 Portugalete 25,95 14,23 11,72 6,34 7,89 8,72 3,00 0,53 0,23 
48.082 Santurtzi 26,06 18,52 7,54 18,52 7,54 0,52 
48.084 Sestao 139,41 72,99 66,42 57,04 15,95 57,50 8,92 1,05 0,01 
48.904 Sondika 59,88 42,22 17,66 42,22 17,66 5,48 
48.085 Sopela 11,62 9,17 2,45 9,17 2,45 0,23 
48.080 Trapagaran 180,58 75,44 105,14 70,29 5,15 68,79 36,35 6,38 4,32 
48.065 Ugao 17,24 17,24   17,24 
48.089 Urduliz 25,77 19,55 6,22 19,13 0,41 3,39 2,84 1,54 2,65 
48.905 Zamudio 279,95 203,79 76,16 200,54 3,25 60,03 16,12 33,48 15,65 
48.097 Zaratamo 26,05 17,12 8,93 16,52 0,60 8,93 3,10 
48.025 Zeberio 3,80   3,80 3,80 3,16 
48.913 Zierbena 6,09 6,09   6,09 

  Guztira 2.631,63 1.829,29 802,35 1.654,74     648,98 6,60 146,74 209,14 2,04 80,49 

 

Jarduera ekonomikoaren eskaintza udalerrika nola banatzen den kalkulatzeko, bi hurbilketa erabili ditugu, bata industria-sektorerako eta bestea zerbitzu-sektorerako. 

Industria-lurzoruari dagokionez, Udalplanean jasotako urteko hazkuntzaren joera erabili dugu datozen 16 urteetarako lurzoru-premia zehazteko. Bilakaera horren arabera, hazkuntza horri eusteko, 
LPPk hartzen duen aldian 222,39 hektarea kalifikatu beharko lirateke. Eremu funtzional osoan behar den azalera udalerrika banatzeko, sektorean lan egiten duten biztanleak hartu ditugu kontuan. 
Datu horiek lurzoru librearekin (GIS) eta lehen aipaturiko eraginek murriztutako lurzoruarekin alderatu ditugu.  
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Eustat Udalerria 
Ha / 
urte 

Industria-
sektoreko 
enplegua 

Industria-
sektoreko 
okupazioa 

Industria-
sektoreko 
balantzea 

Industria-
sektoreko 

enpleguaren 
superabita + 

Industria-
sektoreko 

enpleguaren 
defizita - 

16 urterako 
bilakaeraren 
banaketa, 
sektoreko 
biztanle 

landunen 
arabera 

Plangintzako 
lurzoru librea 

Plangintzako 
lurzoru librea 

eraginak 
kenduta 

Banaketa 
teorikoaren 
eta azalera 

kalifikatuaren 
arteko aldea 

Banaketa 
teorikoaren 
eta azalera 

kalifikatuaren 
arteko aldea, 

eraginak 
kenduta 

48.002 Abanto   1.836  622  1.214  1.214  0  3,01 94,89 33,52 91,87 30,51 
48.912 Alonsotegi   412  155  257  257  0  0,75 4,86 0,72 4,11 -0,03 
48.009 Arrankudiaga   345  74  271  271  0  0,36 1,20 0,26 0,84 -0,10 
48.011 Arrigorriaga   1.452  835  617  617  0  4,05 17,85 4,45 13,81 0,40 
48.013 Barakaldo   2.242  5.334  -3.092  0  3.092  25,84 0,47 0,12 -25,37 -25,72 
48.014 Barrika   9  63  -54  0  54  0,31 6,72 1,22 6,42 0,91 
48.015 Basauri   3.356  2.854  502  502  0  13,83     -13,83 -13,83 
48.016 Berango   410  363  47  47  0  1,76 9,15 4,88 7,39 3,12 
48.020 Bilbo   7.185  13.808  -6.623  0  6.623  66,90 24,84 6,91 -42,06 -59,99 
48.901 Derio   1.543  585  958  958  0  2,83 24,60 19,07 21,76 16,24 
48.902 Erandio   3.613  1.345  2.268  2.268  0  6,52 45,21 6,17 38,69 -0,34 
48.029 Etxebarri   1.161  761  400  400  0  3,69 0,17 0,12 -3,52 -3,56 
48.036 Galdakao   2.298  2.564  -266  0  266  12,42 34,42 9,58 22,00 -2,84 
48.044 Getxo   358  3.192  -2.834  0  2.834  15,47     -15,47 -15,47 
48.043 Gorliz   22  268  -246  0  246  1,30     -1,30 -1,30 
48.052 Larrabetzu   130  172  -42  0  42  0,83 6,07 3,70 5,23 2,86 
48.054 Leioa   1.370  1.668  -298  0  298  8,08     -8,08 -8,08 
48.056 Lemoiz   0  74  -74  0  74  0,36 2,52 0,83 2,16 0,47 
48.081 Lezama   365  178  187  187  0  0,86 53,19 44,64 52,32 43,78 
48.903 Loiu   1.234  142  1.092  1.092  0  0,69 17,67 6,29 16,98 5,60 
48.071 Muskiz   1.333  620  713  713  0  3,00 10,34 1,49 7,34 -1,51 
48.083 Ortuella   1.210  545  665  665  0  2,64 56,00 9,70 53,36 7,06 
48.077 Plentzia   23  178  -155  0  155  0,86     -0,86 -0,86 
48.078 Portugalete   562  2.603  -2.041  0  2.041  12,61 8,72 0,53 -3,89 -12,09 
48.082 Santurtzi   567  2.481  -1.914  0  1.914  12,02 7,54 0,52 -4,48 -11,50 
48.084 Sestao   1.289  1.431  -142  0  142  6,93 57,50 1,05 50,57 -5,88 
48.904 Sondika   1.249  330  919  919  0  1,60 17,66 5,48 16,06 3,88 
48.085 Sopela   379  708  -329  0  329  3,43 2,45 0,23 -0,98 -3,21 
48.080 Trapagaran   2.879  685  2.194  2.194  0  3,32 68,79 6,38 65,47 3,06 
48.065 Ugao   356  381  -25  0  25  1,85     -1,85 -1,85 
48.089 Urduliz   602  272  330  330  0  1,32 3,39 1,54 2,07 0,23 
48.905 Zamudio   5.391  306  5.085  5.085  0  1,48 60,03 33,48 58,55 31,99 
48.097 Zaratamo   585  110  475  475  0  0,53 8,93 3,10 8,40 2,57 
48.025 Zeberio   30  88  -58  0  58  0,43 3,80 3,16 3,37 2,73 
48.913 Zierbena   389  107  282  282  0  0,52     -0,52 -0,52 

  Guztira 13,90 46.185 45.902 283 18.476 18.193 222,39 648,98 209,14 426,59 -13,25 
  
Ezkerraldea   12.719  14.583        70,65 309,12 54,02 238,46 -16,63 
Eskuinaldea   3.173  6.786        32,88 24,23 8,70 -8,65 -24,18 
Bilbo   7.185  13.808        66,90 24,84 6,91 -42,06 -59,99 
Behe Nerbioi   9.583  7.667        37,15 66,37 20,68 29,22 -16,47 
Txorierri   13.525  3.058        14,82 224,42 118,83 209,60 104,02 
Guztira   46.185  45.902        222,39 648,98 209,14 426,59 -13,25 

Taulatik ondorio hauek atera ditzakegu: 

Lehenik, eremu funtzionalean libre dagoen lurzorua aurreikusitako bilakaeran zehaztutakoaren ia hiru halako da. Lurzoru horien gaineko eraginak kontuan hartuz gero, % 6 inguru txikiagoa da. 

Ordea, sektorean lan egiten duen biztanleria aintzat hartuz gero, udalerrikako banaketa oso desberdina da; beraz, jardueren helburuak lurraldea orekatzea izan behar du. Bigarrenik, eraginak 
saihesten saiatzearen ondorioz, lurzoru libreen balantze positiboa duten udalerriek itxuraz lurzoru gutxi dutela dirudi. Beraz, lurzoru horietan esku hartzea lehenetsi beharra dago. 
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Azkenik, zerbitzu-sektoreko okupazioa kalkulatzeko oinarritzat hartu ditugu udalerrietako 
enplegua eta eskaintzaren (enplegua) eta eskariaren (biztanle landunak) arteko aldea. Hori, ez 
dugulako lurraldeko enpleguaren eta okupazioaren arteko erlazioari buruzko daturik; izan ere, 
zerbitzu-sektorea ez da beti eremu bereizietan kokatzen, baizik eta bizitegi-erabilera duten 
lurzoru mistoetan. 
 

Eustat Udalerria 

Zerbitzu-
sektoreko 
enplegua 

Zerbitzu-
sektoreko 
okupazioa 

Zerbitzu-
sektoreko 
balantzea 

48.002 Abanto 1.555  2.370  -815,20 
48.912 Alonsotegi 254  659  -404,80 
48.009 Arrankudiaga 194  270  -76,80 
48.011 Arrigorriaga 1.613  3.167  -1.554,40 
48.013 Barakaldo 19.710  24.866  -5.155,20 
48.014 Barrika 181  404  -223,20 
48.015 Basauri 7.729  9.310  -1.580,80 
48.016 Berango 670  1.973  -1.302,40 
48.020 Bilbo 103.615  89.554  14.060,80
48.901 Derio 6.907  1.759  5.148,00 
48.902 Erandio 7.720  6.298  1.422,40 
48.029 Etxebarri 1.880  3.148  -1.268,00 
48.036 Galdakao 6.362  7.635  -1.273,60 
48.044 Getxo 12.624  21.071  -8.447,20 
48.043 Gorliz 777  1.606  -829,60 
48.052 Larrabetzu 578  583  -4,80 
48.054 Leioa 9.717  8.710  1.006,40 
48.056 Lemoiz 100  368  -268,00 
48.081 Lezama 421  653  -232,00 
48.903 Loiu 2.360  634  1.726,40 
48.071 Muskiz 1.074  1.734  -660,00 
48.083 Ortuella 1.149  1.987  -838,40 
48.077 Plentzia 481  1.265  -784,00 
48.078 Portugalete 5.722  11.122  -5.400,80 
48.082 Santurtzi 5.878  10.735  -4.856,80 
48.084 Sestao 3.318  5.986  -2.668,00 
48.904 Sondika 1.328  1.162  165,60 
48.085 Sopela 1.515  3.804  -2.288,80 
48.080 Trapagaran 4.179  2.893  1.286,40 
48.065 Ugao 458  975  -516,80 
48.089 Urduliz 502  1.218  -716,00 
48.905 Zamudio 4.790  784  4.006,40 
48.097 Zaratamo 467  402  65,60 
48.025 Zeberio 120  295  -175,20 
48.913 Zierbena 430  437  -6,40 

  Guztira 216.379 229.838 -13.459,20
  

Ezkerraldea 43.270  62.789  -19.519,20 
Eskuinaldea 26.567  40.420  -13.852,80 
Bilbo 103.615  89.554  14.060,80 
Behe Nerbioi 18.822  25.202  -6.380,00 
Txorierri 24.105  11.873  12.232,00 
Guztira   216.379,20 229.838,40 -13.459,20 

 

Administrazioko eta zerbitzu-sektoreko enpleguaren arteko bereizketarik eza konpontzeko, 
batez besteko portzentaje bat aplikatu dugu, udalerri guztietan enpleguaren % 20 
administraziokoa baita. 
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