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I  1. EZAUGARRI OROKORRAK 

I  1.1. HELBURUA ETA AGINDUA 

Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan Partziala 2006ko irailaren 26an onartu zuten, Eusko 
Jaurlaritzaren 179/2006 Dekretuaren bitartez.  

Agiri honen xedea da Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren 
berrikuspeneko informazio- eta diagnostiko-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. 

I  1.2. METODOLOGIA 

Bilbo Metropolitarreko LPPren berrikuspena egiteko metodologiaren asmoa da Aurrerapenean 
planteatutako helburuak lortzea, behin betiko onartzen den agiria indarrean dagoen, garatzen 
den eta egikaritzen den bitartean. 

Horregatik, oso garrantzitsua da agente politiko, sozial eta ekonomiko pribatu zein publikoek 
parte hartzea, besteak beste estatuko eta erkidegoko administrazio, foru-administrazio eta 
udaletako sail sektorialek. Hori, helburuak eta xedeak elkarrekin eta haztatuta zehazteko 
mekanismoen bitartez, ekintza eta proiektuak lehenetsita eta parte hartzen duten agenteek 
dagozkien ardurak hartuta. 

Lan horrekin batera ingurumenaren ebaluazioko eta partaidetzako prozesuak egiten ari dira eta, 
beraz, hiru prozesuak osagarriak dira. 

Lan guztiak genero-ikuspegiarekin egiten dira, hau da, aztertuta emakumeen eta gizonen 
egoera, premiak, lehentasunak eta abar gai guztietan berdinak diren. 

Diagnostiko-fase zehatzari dagokionez, gai hauen inguruko alderdi guztiak aztertu ditugu: 
gizartea, ekonomia, hirigintza eta lurraldearen analisia. 

Halaber, agiriak ere aztertu ditugu: indarrean dagoen plana, betetze-mailaren azterlana eta 
BFAko sailak agindutako lan tematiko batzuk. 

Planari eragiten dioten legeriak ere bildu ditugu, Lurralde Plan Sektorialak barne, behin betiko 
onartuta daudenak zein idazten ari direnak. 

Ikerketa tematikoak lurraldeko errealitatearen inguruko hurbilpen tekniko eta zientifikoak dira 
eta gai bakoitzaren diagnostiko zehatza egiten dute. 

Diagnostiko-fase honetako iturri oso garrantzitsuak agente publikoekin egindako bilerak dira 
(herritarren ekarpenekin osatuko dira) eta informazio hori partaidetzari buruzko atalean jaso 

dugu. Izan ere, haien eskumeneko informazioaz gain, LPP idazteko hurrengo faseetarako 
orientabideak eman dituzte. 

Diagnostikoa ikerketa tematiko guztiak oinarri hartuta egiten da, eta eremu funtzionala zehatz-
mehatz ezagutzeko balio du, gero jarduera-ingurune eta -proposamenak ezartzeko. 

Ondorioen garrantzia mailakatu ondoren, sistematikoki aztertuko ditugu, elkarrekin eta modu 
koordinatuan konponbideak bilatzeko eta diagnostiko integrala egiteko, landutako alderdien 
arteko erlazioari buruzko ikuspegi osatua edukitze aldera. 

I  2. LURRALDE ANTOLAMENDUAREN ESPARRU OROKORRA 

I  2.1. LPP-REN BERRIKUSPENAREN AURREKARIAK 

Diagnostiko hau berrikuspen-prozesu baten parte da. Berrikuspen hori egin aurretik, 2013ko 
irailean, BM LPPko aurreikuspenen betetze-mailaren segimenduari buruzko 5. artikuluari 
jarraikiz, Indarreko Plana Egiaztatzeko Memoria egin zuten. 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 hori egiten da gero BM LPP aldatzeko edo eguneratzeko erabakiak hartzen laguntzeko.  

Egiaztapen Memoriak lau zati ditu: memoria, BM LPPren betetze-mailaren analisi-fitxak, 
dokumentazio grafikoa eta ondorioen laburpena.  

Aurreko lan horietatik guztietatik aterako ditugu, batetik, ondorio orokorrak; eta bestetik, 
aztertutako gaiei buruzko ondorio espezifikoagoak. 

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, eguneratu beharra dago, honako hauen arabera egokitzeko: 

- Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legea. 

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

- Ordudanik onartu diren Lurralde Plan Sektorialak (LPS). 

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

- Plangintzen bateragarritzea arautzen duen araudia, epai judizial bat dela eta balio gabe 
geratu baita. 

Hori gutxi balitz, gaur egungo egoera sozioekonomikoa oso bestelakoa da: lehen ekonomia 
hazten ari zen eta orain atzeraldian dago. Ondorioz, nahitaezkoa da gauzei beste era batera 
begiratzea. 
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Planaren eraginkortasunean eragina du, halaber, Jarduera Programa orientagarria izateak eta 
aurreikusitako jarduera asko aldi baterako programatu gabe egoteak edo ardura zer agentek 
duen ez zehazteak. Hala eta guztiz ere, tresna oso erabilgarria izan daiteke, egoki landuz eta 
aldian-aldian eguneratuz gero. 

I  2.2. LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK 

EAEko Lurralde Antolamenduaren Esparru Orokorra garatuz Joan da, 4/1990 Legea, 
maiatzaren 31koa, Euskal Herriko Lurralde Antolakuntzari buruzkoa, onartu zenetik eta 
1990ean lurralde antolamendurako elementu desberdinak abiarazi zituenak:  

- Lurralde Antolamenduen Gidalerroak (LAG) 
- Lurralde Plan Partzialak (LPP) 
- Lurralde Plan Sektorialak (LPS) 

Legeak, lehenik eta behin, lurralde antolamendurako aurreko lanabesak definitzen eta arautzen 
ditu. Horrela, planifikazio-jauzia ahalbidetzen da,  

Legeak, lehenik eta behin, lurralde antolamendurako aurreko lanabesak definitzen eta arautzen 
ditu. Horrela, goitik beherako plangintza bat zabaltzen da eta, printzipio gidari horren gainean, 
lurraldea antolatzeko politika eraikitzen da, "lurralde-plangintzaren blokearen" gorputza osatuta  

Halaber, Legeak Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordea eratu du, 
lurralde-antolamenduaren eta hirigintzaren alorrean aholku emateko eta koordinatzeko organo 
gisa, baita Eusko Jaurlaritzaren Lurralde Politikarako Aholku Batzordea ere, parte hartzeko 
organo gisa. 

Atal honetan hurrengoak jasotzen dira: 

- Lurralde Antolamenduen Gidalerroak, behin betiko 1997an onartutakoak 

- 2014ko LAGen aldaketa, etxebizitza eskaintzari buruzkoa 

- 2016ko Aurrerapen dokumentua, LAGen aldaketaren prozesuari buruzkoa 

I  2.2.A. LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROAK (1997) 

Otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde 
Antolamenduaren Gidalerroak behin betiko onartu ziren. 

LAGak Aplikatzeko Arauen 22. Kapituluan eskatzen den bezala, gidalerroak lotesleak izango 
dira eta haien eragina zuzena izango da orokorki aplikatzeko arauak zehatzak direnean, hauen 
helburua diziplinatua denean eta Euskadiko lurralde osoan eragina daukaten prozesuen 
garapena bideratzea denean. Gidalerroak zeharkakoak izango dira Administrazio Publikoari 
zuzendutako jarduerak bideratzeko direnean. 

LAGek lurraldeko hiru geruza gainjarrien inguruan zehazten dute lurralde-eredua: ingurune 
fisikoa, lurralde-ereduaren oinarri eta euskarri modura, finkapenen sistema eta azpiegiturak. 

Ingurune fisikoari dagokionez, zazpi erabilera mota eta erabilera-matrize bat aurreikusten dira. 
Finkapenetan, hazkuntza nagusiko zeinbait udalerri planteatzen dira eta udalerri bakoitzerako, 
biztanle-hazkuntzaren kalkulu-sistema bat (indarrean egongo dena LPS bakoitzak zehaztu 
arte), eta, beste alde batetik, jarduera ekonomikoko lurzoru berriak finkatzeko orientazio eta 
eremuak iradokitzen dira. LAGek bigarren bizitegiak eta aisialdirako eremuak antolatzen dituzte 
ere. Beharrezkoak diren azpiegiturei dagokienez, sistemen hierarkia oso bat planteatzen da, 
hiriburuak, eremu funtzionaleko buruak eta gainerako finkapenak konektatuko dituena, 
errepideen, abiadura handiko, ibilbide luzeko eta aldierietako trenen, aireportuen, portuen, 
telekomunikazioen eta energiaren bidez 

Bestalde, ongizaterako eta berrikuntzarako aurreikusten diren hiru lurralde-ekimen aurreikusten 
dira: hirigintza-berrikuntzarako estrategiak (gune historikoak eta zaharkitutako industria-paisaia 
hobetzeko zonaldeak, birgaitzea barne), kultura-ondarearen antolaketa eta ekipamenduak 
lurralde-arloko ikuspegian. 

Azkenik, LAGak aplikatzeko gako eta erreferentziek lurraldearen plangintza garatzeko eremuak 
zedarritzen dituzte, udal-plangintzen arteko bateragarritasunak eragindako udalerriak nahiz 
eremu funtzionalen osaera identifikatzeaz gainera. Horrekin batera, bizitegi-lurzoruaren 
eskaintzari dagokion behin-behineko kalkulua egiteko irizpideak ematen dira eta aisialdi-
sistema integratuaren eta lurraldera sartzeko guneen osaera zehazten da. Ondoren, hurrengo 
gidalerroak jasotzen dira: 

Ondoren, hurrengo gidalerroak jasotzen dira: 

- Lurralde Plan Partzialak 

- Udalerri Plangintzarekin bateragarritasuna 

A.1. LOS PLANES TERRITORIALES PARCIALES 

Lurralde Antolamenduari buruzko Legearen arabera, Lurralde Plan Partzialek LAGak lantzen 
dituzte eta LAGetan jasotako eremu funtzionaletarako antolamendu-irizpide espezifikoak 
zehazten dituzte.  

Ezinbesteko erreferentzia-esparruak dira udal-planetako ekimen eta politika sektorialak eremu 
funtzionaletako estrategia orokorrarekin bat etor daitezen. 

LAGetan zehaztutako hamabost eremu funtzionaletarako aurreikusitako LPPetatik hamalau 
onartu dira behin betiko eta bat, Tolosa-Tolosaldea eremu funtzionala, izapidetze-fasean dago.  

A.2. UDAL-PLANGINTZAREN BATERATZEA 

 LAGetako erabakiak 

LAGetako XIX.6 kapituluan udal-plangintzak bateratzeko aukerako mekanismoak daude 
zehaztuta: 
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6.1. Inplikatuta dauden udalerrietako Hiri-Antolamenduko Plan Orokorren edo Plangintza-
Arau Subsidiarioen Aurrelaburpen-Fasearen idazkuntza elkarrekin egitea. 

6.2. Dagokion Lurraldearen Antolamendurako Zatiko Planak inplikatuta dauden 
udalerrietako plangintza orokorrean beren hirigintza-estrategien integrazio eraginkorra 
lortzeko jarraitu behar diren irizpideei buruzko proposamena egitea. 

6.3. Bateragarri Egiteko Proiektu baten idazkuntza, ukitutako udalerrietako bakoitzaren 
plangintza orokorrean lortu nahi den bateragarri egite hori garantizatzeko barne hartu 
beharko diren galdakizun espezifikoak barne hartuko dituena. Bateragarri Egiteko 
Proiektu honen formulazioari ekiteko ekimena ukitutako udalerriei edo subsidiarioki 
eskuduntza duen Administrazioari egokituko zaie. Ukitutako Udalek proiektu hau onetsi eta 
gero, Proiektua plangintzaren aldaketa edo berrikuspenerako espediente batean jasoko da. 

6.4. Bilbo Metropolitarrean eta Donostia-Pasaia-Errenteria- Lezo-Oiartzun-Hernani eta 
Astigarragan, plangintzen bateragarri egite hori dagokion Lurraldearen Antolamendurako 
Zatiko Planaren idazkuntzaren bitartez burutuko da. Gainontzeko udalerri-multzoetan, 
LAAetako idazati honetan ezarritako hiru sistemetatik edozein aukeratu ahal izango da. 

XIX. kapituluko 7. atalak, orientatzeko asmoarekin eta iradokizun moduan, LPPek zer eduki eta 
irizpide eduki behar dituzten ezartzen du. 

a. «Bateragarri Egiteko Eremuaren» mugaketa xehekatua, gutxienezko eskala 1/5000. 
Bateragarri Egiteko Eremutzat ulertuko da, dagozkien udalerrien lurraldeetako zona edo 
zonak, zeinak bateragarri egiteko zehaztapenek zuzenean ukituko dituzten. 

b. «Bateragarri Egiteko Eremuan» barne hartutako lurzoruaren sailkapena eta kalifikazioa. 

c. «Bateragarri Egiteko Eremuaren» Hiri-Lurzoruaren eta Lurzoru Urbanizagarriaren 
antolamendurako lurzoru- erabilerei, aprobetxamendu-mailei eta hiri-diseinuari 
dagokienez, irizpideak finkatzea. 

d. «Bateragarri Egiteko Eremuaren» Lurzoru Ez- Urbanizagarriaren antolamendurako 
irizpideak finkatzea, bidezkoa izanez gero. 

e. «Bateragarri Egiteko Eremuan» proposatzen diren zuzkidura eta ekipamenduen eta, 
bereziki, espacio libreen eta berdeguneen sistemaren definizioa, bereizketa xehekatua 
eta kokaera. 

f. «Bateragarri Egiteko Eremuaren» oinarrizko azpiegituren eskema. 

g. «Bateragarri Egiteko Eremuaren» hirigintzagarapenerako Diseinu-Gidak. 

h. «Bateragarri Egiteko Eremutik» kanpo ukitutako udalerrien plangintza orokorraren 
idazkuntzarako erreferentziak. 

i. Hala eta guztiz ere, Udalek puntu honi komeni den edukia emango diote bateragarri 
egin beharreko elementuen entitatearen arabera. 

22.2.2.IV.b) kapituluak honako hau dio BM LPPren gainean: “itsasadarraren inguruko udalerri-
multzoaren plangintza bateragarri egin beharko du”. Eremu hori LPPren bitartez bateratu behar 
da, dagozkion udalerrien plangintza orokorrean ezarri beharreko irizpide espezifikoak 
proposatuz, hirigintza-estrategiak modu eraginkorrean integratze aldera (XIX. kapitulua, 7.2 
atala).  

Eremu funtzionalaren gainerakoari dagokionez, LPPren bitartez bateratzea komeni den ala ez 
erabaki behar da eta, bateratuz gero, irizpide espezifikoak ezarri behar dira.  

Indarrean dagoen plangintzari buruzko atalak aztertzen du BM LPPk nola jaso zuen LAGetan 
zehaztutako plangintza-bateratzea eta Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak 
bateratze horren gainean zer epai eman zuen.   

I  2.2.B. LAG-AK ALDATZEKO PROZEDURA, 2010 ETA 2014 

2006an LAGak berriz aztertzeko barne-prozesu bat hasi zuten eta 2010eko urrian Gobernu 
Kontseiluak funtsezkoa ez zen LAGen aldaketa-prozesu bat hastea erabaki zuen. Gauzak 
horrela, 2012ko otsailean proposamen hau aurkeztu zuten: “Euskal Hiria Net, lurralde-
estrategia berria. LAGen aldaketa, berriz aztertu direla eta”.  

10. legealdiaren hasieran, Eusko Jaurlaritzak funtsezkoa ez zen LAGen aldaketa egin 
beharrean sakon berrikustea proposatu zuen, ikuspegi partizipatibo osoarekin.  

Ordea, funtsezkoa ez zen aldaketan xede zen gaietako bat LAGen berrikuspenean bereiz landu 
beharra zegoen: etxebizitza-kuantifikazioa. Izan ere, argi eta garbi ikusi zuten indarrean zeuden 
LAG eta LPPen etxebizitza-kuantifikazioko irizpideak lurraldearen jasangarritasunaren eta 
zentzuzko erabileraren printzipioetara egokitu beharra zeudela ahal bezain laster.  

Ondorioz, 2014ko martxoan, Gobernu Kontseiluak adostu zuen LAGen aldaketa izapidetzen 
jarraitzea, etxebizitza-kuantifikazioa bakarrik aintzat hartuta. Eta 2016ko urtarrilean, 4/2016 
Dekretuaren bitartez, LAGen etxebizitza-kuantifikazioaren gaineko aldaketa behin betiko onartu 
zuten. Aldaketa hori LAGen berrikuspen-prozesuan aztertu eta egoki iritzitako aldaketa edo 
egokitzapenak egingo dira. 

I  2.2.C. LAG-AK ALDATZEKO PROZEDURA, 2015. AURRERAPENA (2016) 

Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluak, 2015eko uztailaren 27an, LAGak sakon berrikusteko 
prozedura hastea erabaki zuen. Gauzak horrela, 2015ean Oinarrizko Agiria aurkeztu zuten, eta 
urtebete geroago, 2016ko azaroaren amaieran, Euskal Hiria 2016 biltzarrean, LAGen 
berrikuspenaren Aurrerapena. 

Hona hemen Aurrerapeneko gai garrantzitsuenak: 

- Gizartea, ekonomia eta lurraldea. 

- Lurralde-ereduaren oinarriak. 

- Lurralde-eredua. 
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- Proposamen nagusiak. 

- Proposamen nagusiak. 

- Bilbo Metropolitarreko LPPrako lurralde-gidalerroak. 

C.1. GIZARTEA, EKONOMIA ETA LURRALDEA 

Demografia. Bizkaiko eremu funtzionalak 

Indarrean dauden LAGek Bizkaiko lurralde-errealitatea Bilboko hiriaren “erakartze-efektua” 
oinarri hartuta interpretatzen dute. Izan ere, Bilbo erakargarri da, batetik, lehen industrializazioa 
gertatu zenetik; eta bestetik, Bizkaiko lurraldean hiriak nagusiki irisgarritasun handieneko 
ardatzen inguruan garatu direlako. Gauzak horrela, Bilbo Metropolitarrean dago EAEko 
biztanleriaren ia % 40, azken urteetan behera egin duen arren. 

Orokorrean, Bilbo Metropolitarreko biztanle-galeraren ondorioz lurraldea orekatu egin da berriz, 
hango biztanleak beste gune batzuetara joan direlako bizitzera. Esaterako, Arratia-Nerbioin, 
Durangaldean, Enkarterrin eta, bereziki, Mungian, biztanleriak gora egin du nabarmen. Gernika-
Markinako eremu funtzionalean, aldiz, ez da horrelakorik gertatu: biztanleriak behera egiten 
jarraitzen du, aurreko hamarkadetan bezainbeste ez bada ere.  

Ekonomia 

Historikoki, hauek dira euskal ekonomiaren bereizgarriak: batetik, oinarri industrial sendoa 
(2015ean balio erantsi gordinaren (BEGd) % 24,5 industria-sektoreari zegokion); bestetik, 
energia-mendekotasun handia (% 94 ingurukoa); eta azkenik, lurralde txikia dela eta, 
kanporako irekiera (2015ean esportazioa BPGd-ren % 65 izan zen eta inportazioa % 68). 

Krisiaren lehen ondorioak zirela eta, euskal ekonomiaren hazkundea % 1,3 moteldu zen 
2008an, eta 2008tik 2013ra % 7,4 murriztu zen balio errealetan. 

Suspertze-prozesua 2014an hasi zen EAEn, EBko batezbesteko erritmo berean (% 1,4) eta 
2015ean % 2,8raino bizkortu zen. Susperraldiaren euskarriak industria eta zerbitzuak dira. Alde 
horretatik, badirudi eraikuntza-sektoreko atzeraldia eten egin zela 2015ean. 

Lurraldea 

Lurraldea, lehen, hiri nagusi, industria-gune eta landa-guneen inguruan antolatuta zegoen, eta 
hiri eta gune horiek zeregin zehatz, hierarkizatu eta egitura ekonomikoei oso lotuak zituzten. 
Orain, ordea, EAE eskualde-hiri moduko bat da, non erdiguneen mugak eta funtzio eta 
jarduerak gero eta lurralde zabal eta askotarikoagoetan hedatzen diren. 

EAEk 2.173.210 biztanle (1.116.329 emakume eta 1.056.881 gizon; Eustat, 2015) eta 7.234,92 
km² ditu; beraz, biztanle-dentsitatea 300,38 biz/km² da. Gauzak horrela, Europar Batasunean 
dentsitate handiena duen eskualde ez metropolitarra da. Lurralde historikoei dagokienez, 
Arabako biztanle-dentsitatea 105,79 biz/km² da, Bizkaikoa 515,36 biz/km² eta Gipuzkoakoa 
358,89 biz/km².  

Leku berean biztanle-masa kritiko handia izateak kohesioa handitzen du: pertsona, erakunde 
eta jardueren arteko truke eta komunikazio-harreman berriak sortzen dira. Horrek mugikortasun 
jasangarriarekin zerikusia duten hiri-zereginak modu eraginkorrean garatzen laguntzen du, eta 
baita lurraldea zerbitzuz hornitzen ere: garraio publikoa, fluxu metabolikoei loturiko azpiegiturak 
eta oinarrizko ekipamendu eta zerbitzuak. 

C.1. LURRALDE-EREDUAREN OINARRIAK 

LAG-en 1997ko onespenetik gaur arte aldaketa garrantzitsuak produzitu dira, berrikusitako 
lurralde ereduaren oinarrietan agertu behar direnak; bere garaian berriak ziren gaiak (aldaketa 
klimatikoa, paisaia, generoa, parte-hartzea…) finkatu direlako eta krisi-ekonomiko sakona egon 
delako. 

Aurrerapen dokumentuan proposatutako Lurralde Ereduaren Oinarriak sei oinarri dauzkate:  

I. Lurralde Jasangarria 
II. Lurralde Inklusiboa 
III. Lurralde Adimentsua 
IV. Lurralde Orekatua 
V. Lurralde Elkarlotua 

C.2. LURRALDE-EREDUA 

Aurretik aipatutako oinarrietari erantzuna emateko, proposatutako lurralde ereduak hausnarketa 
bat egin nahi den lurralde-ikuspegiko gaien inguruan erantzuna eman behar du. Gai hauek 
hurrengoak dira:  

- Ingurune fisikoa, antolamenduaren eta erabilera-matrizearen eguneratzea, naturgune 
babestuak eta Natura 2000 Sarea, azpiegitura berdea, ekosistemen zerbitzuak, paisaia, 
ondare kulturala eta baliabide turistikoak; 

- Mugikortasuna; 

Baliabideen kudeaketa jasangarria, ura, ekonomia zirkularra eta energia;  

- Landa-habitata;  

- Hiri-habitata, hiri-leheneratzeari, hiri-ingurunearen trinkotasunari, eremu metropolitar eta 
eraldaketa-ardatzei, hiri-hazkundeko perimetroari, bizitegien zenbaketari, eta jarduera 
ekonomikoen lurzoruko lurralde-jasangarritasunari arreta berezia eskainiz; 

- Zeharkako gaiak: aldaketa klimatikoa, generoa, osasuna, irisgarritasuna eta euskara. 
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C.1. PROPOSAMEN NAGUSIAK 

Aurrerapen dokumentutik ateratako proposamen nagusiak, lurralde-ereduaren elementu 
desberdinetan batu dira eta hurrengoak dira: 

Ingurune fisikoa eta azpiegitura berdea:  

Ingurune fisikoaren antolamendua 

Sei antolamendu-kategoriak (babes berezia, ingurumen hobekuntza, basoa, nekazaritza eta 
abeltzaintza eta landazabala, mendi larreak eta gainazaleko uren babesa) eta  baldintzatzaile 
gainjarriak (akuiferoen urrakortasuna, arrisku geologikoak, urez bete daitezkeen eremuak, 
ingurumen balioengatik babestutako eremuak eta Urdaibai Biosfera Erreserba, korridore 
ekologikoak eta bestelako natura intereseko eremuak) zehazten dira. Gainera, hurrengo 
zehaztapen hauek aipatzen dira ingurune fisikoaren elementu eta prozesuetarako, baita 
jardueren kontrolerako ere.  

- Lurzoruaren eta lurpearen tratamendua 

· Ekintza positiboko programa eta neurriak gaineratuko dituzten lurralde-plan partzialek, 
landa- eta natura-espazioak hobetzekoak, eta puntu horiek definituko dituzte, besteak 
beste, lortu beharreko helburu zehatzak; beharrezkoak diren neurrien multzoa, neurri 
horiek aplikatzeko eta finantzatzeko erantzukizunak, eta haiek egikaritzeko epeak. 

· “Lurralde-plan sektorialek, lurraldearen plan partzialek eta udal-plangintzak aintzat 
hartuko dituzte prozesu narriatzaileen aurrean lurzoruak duen gaitasun agrologikoa 
eta hauskortasuna. Bi alderdi horiek irizpide izango dira obrak eta azpiegiturak 
kokatzeko, eta hirigintzako garapen-prozesuetatik eta ekonomia-garapeneko 
prozesuetatik at utzi beharrekoak mugatuko dituzte, balioak aztora ditzaketela uste 
bada. Babes hori nekazaritzako erabileren bideragarritasunerako zaintzea interesgarri 
den lurretara zabalduko da, produktibitatea dena dela eta EAEko Landa Garapeneko 
Programak ezarritako landa-ingurunerako garapen-ildoekin bat. 

- Biodibertsitatearen tratamendua 

· Lurralde-jardun orotan landarediaren babesa eta, bereziki, zuhaitzen kontserbazioa 
aintzat hartuko dira. Neurriak hartuko dira konektibitate ekologikoa lehengoratzeko 
lehendik galdutako lekuetan, eta zuzenketa- edo konpentsazio-neurriak galtzea 
posible dela aurreikusten den lekuetan. 

- Gainazaleko baliabide hidrikoen tratamendua 

· Lurralde- eta hirigintza-antolamenduak kontuan hartuko ditu EAEko urtegi, ibai, erreka 
eta gainazaleko beste ur-masa batzuen mugakide diren eta urbanizaezin, 
urbanizagarri eta hiri-lur gisa sailkatutako lurrak. Ur-ibilgu jasangarriak hartuko dira 
ibaitzat, eta errekatzat urte-sasoiaren arabera zirkulazio hidrikoa dutenak. Horri 
dagokionez, EAEko Ibai eta Errekak Antolatzeko LPSan adierazitakoa izango da 
aplikatzekoa. 

- Kostaldearen eta itsas ingurunearen tratamendua 

· Kostaldea eraginpean hartuko duen lurralde-plangintzaren etorkizuneko garapenak 
kontuan hartu beharko du klima-aldaketak espazio horren gain duen eragina. 

- Interes zientifiko-kulturaleko aztarnategien babesa 

· Lurralde- eta hirigintza-plangintzak adierazi egingo ditu aztarnategi arkeologiko eta 
paleontologikoak, aplikatzekoa de sektore-araudiak zehazten dituen arau eta babes-
erregimenak ezarrita. 

- Hirigintza- eta eraikuntza-jarduerak 

· Baserriak:   

- Lurzoru urbanizaezinean dauden baserriek beren egungo morfologia atxiki 
beharko lukete. Egungo ondare arkitektonikoa aprobetxatzearen mesedetan, 
zatiketa horizontala ahalbidetuko da etxebizitza kopuru handiago batean, egungo 
etxebizitzen kopurua ez bikoiztea iradokita, baserri bakoitzeko lau etxebizitzaren 
kopurua ezein kasutan ere gainditu gabe.  

 
- Era berean, bizitegi-erabilerarekin bateragarriak diren erabilerak gaineratzea 

proposatzen da (ekipamendua, turismo- eta ostalaritza arloko jarduera, 
tertziarioa)  

· Landaguneak: 

- Foru Aldundiak egindako dagozkien inbentarioak adierazitakoak izango dira 
landaguneak, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen arabera. 
Guneen mugaketak izaera murriztailea izango du, eta udal-plangintzak zehaztuko 
du inbentarioetatik abiatuta. Landagune gisa inbentariatuta ez dauden lurzoru 
urbanizaezineko bizitegi-multzoei dagokienez, lurzoru mugakidearen 
antolamendua kategorian bilduko ditu udal-plangintzak.  

- Landaguneko eraikuntza berrien bizitegi-erabilera nekazaritza eta abeltzaintzako 
ustiategiari lotuta familia bakarreko etxebizitzarena izan beharko luke 
lehentasunez.  

- Landaguneen jatorrizko morfologia gorde beharko da, batez ere espazio 
publikoaren trinkotasunari eta definizioari dagokionez, eraikuntza berriarekin 
eraikuntza-kontzentraziorako joera erakutsiz, betiere biltzen dituen eta izaera 
ematen dien espazio publikoaren inguruan kontzentratuta.  

- Turismo- eta jolas-jarduerak 

· Garapen-plangintzak lurraldeko aire libreko asia- eta jolas-posibilitateak balioetsiko 
ditu, jolas-erabilera egokitzeko eremu egokiak zein diren adierazita. 

- Ingurune fisikoaren antolamendua-kategoriak. Lurralde Eredua: ingurune fisikoa 
antolatzeko matrizea 

· Garapen-plangintzak (hiri-antolamenduko plan orokorrak, lurralde-plan partzialak eta 
abar) erabilera eta jardueren erregulazioa espezifikoagoa ezarri ahalko du 
antolamendu-kategoria bakoitzean, LAG hauetan izaera orokorrarekin araututakoa eta 
dagokion lurralde-esparruaren baldintza orokorrak kontuan izanda.  
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Azpiegitura berdea 

Bestalde, Azpiegitura Berdearen garapena bultzatzea proposatzen da, lurraldearen 
konektibitate ekologikoa bermatzen duena, biodibertsitatearen galeraren aurrean eta 
azpiegitura "grisek" eta giza-asentamenduek sortutako zatikatzearen ondorioak arinduz. 

Helburu hori lortzeko, LPPek dagokien azpiegitura berdea EAEren eta eremu funtzionalaren 
eskalaren arabera mugatuko dute eta EAEko eskalak lotzeko ezinbesteko baldintza aintzat 
hartuko dute, udal-plangintzak azpiegitura berdearen jarraitutasuna tokiko mailara arte garatu 
dezan. Hiri-hazkundeko perimetroen inguruko gerriko berdeak dagokien eskalaren azpiegitura 
berdearen parte gisa hartu behar dira. Ezinbestekoa da azpiegitura berdearen eta azpiegitura 
“grisen” arteko elkarrekintza-guneak zehaztea eta elkarrekintza horiek kudeatzeko neurriak 
ezartzea. 

Halaber, LPPek EAEn ingurumen-balioengatik babestutako eremuak jasoko dituzte, eta 
mugatuko dituzte, igarobide ekologikoez gain, agiri honetan EAEko azpiegitura berdearen parte 
diren natura-intereseko gainerako eremuak. Orobat, igarobideak medio jarraitutasun ekologikoa 
ziurtatzeko irizpide, neurri eta ekintzak zehaztuko dituzte: landaretza eta ekosistemak 
berreskuratzea, nekazaritza-matrizea iragazgaizten duten eta lotura ekologiko diren elementuak 
lehengoratzea eta nekazaritza-erabilera tradizionalei eustea.  

Horrez gain, ahal den neurrian ekosistema-zerbitzuak ebaluatzeko metodologia aintzat hartzen 
duten adierazleak jasoko dituzte.  

Landa-habitata:  

Landa-espazioen konfigurazio bisual eta funtzionala modulatu behar da, nekazaritza-jarduera 
mantenduz. LAGek, egungo laborantza-lurzorua nahitaez zaindu beharra azpimarratzen dute 
hirigintza eta azpiegitura esku-hartzeen aurrean.  

Horretarako, ezinbestekoa da lurraldea antolatzeko agiriek plangintza eta baserrien iraupena 
lotzeko irizpideak ezartzea, baserriak gal ez daitezen, nekazaritza-jarduerari eutsiz eta jarduera 
hori administrazioek kudeatuz. Hori dela eta, LGPn nekazari gazteak sartzea errazteko tresnak 
sortzeko eta hobetzeko egindako proposamenak hartuko dira kontuan, eta ekimen publiko eta 
pribatuak martxan jartzea sustatuko da: agroaldeak, nekazaritza-lurren bitartekaritza-zentroak, 
lur-bankuak eta helburu bera betetzen duten beste ekimen batzuk.  

Hiri-habitata:  

Hiri-Birgaitze eta -Berroneratzea 

Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea bultzatu behar da, lurraldearen berrerabilpena eta 
birziklapena sustatuz, hirigintzak okupatuta dauzkan espazioetan erabilera berriak garatuta. 
LPPek hiri-berroneratzearen alorrean lehenetsi beharreko eremuak zein diren zehaztuko dituzte  
eta hurrengo zehaztapenak garatu beharko dituzte: 

· Urbanizatutako espazioak trinkotzeko eta espazio zaharkitu, degradatu edo gutxiegi 
erabiliak birziklatzeko aukera lehenestea, hazkunde berriekiko alternatiba gisa. 

· Erabilera iragankorrak hirigunea berroneratzeko estrategia gisa sustatzea, herritarren 
eta administrazioaren arteko lankidetza-ereduen bidez trantsizioan dauden espazioen 
berrerabilpenari eta talde-erabilpenari garrantzia emanda.  

· Bide-sistema berrantolatzeko garaian, garraio publikora bideratutako bideei 
lehentasuna ematea, ibilgailu elektrikoen bidezko garraioa eta salgaien banaketa 
garbia.  

· Hiri-ingurunearen ingurumen-kalitatearekin lotutako inpaktu negatiboak murriztea: 
kutsadura atmosferikoa, akustikoa, urena eta lurzoruarena.  

· Energia-kontsumoaren premiak murrizteko eta eraginkortasuna areagotzeko ekintza 
espezifikoak ezartzea, baita kutsatzen ez duten energia-iturri eta - sistemen erabilera 
areagotzeko ere.  

· Lurzoru kutsatuen kudeaketa eta lurzoruaren kalitatearen hobekuntza biltzea lurralde- 
eta hirigintza-plangintzako aldez aurreko faseetan, plangintza hori oinarrizko faktore 
gisa hartuta hiri-berroneratzea bultzatzeko.  

Hiri-hazkundeko perimetroak 

Garapenerako azken aukera hiri-hazkundearen perimetroak ezartzea dira, area urbanizatuen 
hedadura mugatuko dutenak, garraio intermodal-sistemaren sarreren inguruetan dentsifikazio, 
berripen edo hazkunde jarduerei lehentasuna ematen. Honela, LPPek hiri-hazkundearen 
perimetroa identifikatuko dute, udal-planek estutu ahal izango dutena eta, udal 
ororen bizitegi-eskariaren, jarduera ekonomikoen eta zuzkiduren beharra kontuan hartuko 
dituena. Bere erabakirako hurrengo irizpideak erabiliko dira: 

· Hiri Hazkundeko Perimetroa definitzeak hiri-integrazioa ahalbidetuko du egun daude 
kokagune bakartuekin eta lehendik dauden edo aurreikusita dauden garraio 
kolektiboko sistemekin bat datozen hazkunde-prozesuak bideratuko ditu.  

· Eraldaketa Ardatzetan barne hartutako udalerrietan, Hiri Hazkundeko Perimetroaren 
mugapena aipaturiko ardatz horiek eratzera eta finkatzera bideratuko da, guneen 
arteko lurralde-hutsuneak babestuz eta zeharkako konexio ekologikoa indartuz.  

· Hiri Hazkundeko Perimetroaren kanpoko hiri inguruko ingurunean ez dago bilduta 
eremuaren hirigintza-okupazioa beharrezkoa denik LPParen barruan. Lurzoru 
urbanizagarriko esparruak izanez gero, udal-plangintzaren berrikuspenean erabakiko 
da esparruari landa-kalifikazioa ematea edo bere adskripzioa atxikiko duela 
justifikatzea hirigintza-hedapeneko zona berriei dagokienez.  

Hiri-hazkundeko perimetrotik (HHP) kanpo geratuko dira lurralde-plangintzaren edo indarrean 
dagoen legeriaren arabera hiri-eraldaketa debekatuta duten lurrak, eta hiri-lurzorua duten 
eremuen inguruan bakarrik ezarriko dira. Alde horretatik, ez dira onartuko dauden hiri-
lurzoruetatik bereizitako garapen berriak, salbu LPPk berak kontrakoa esaten badu.  

Jarduera ekonomikoak 

LPPak jarduera ekonomikoetarako lurzoru pakete handien neurriak ezartzearen erantzuleak 
izango dira. Jarduera ekonomikorako lurzoru eta elementuei buruzko ebazpen hauek ezartzen 
ditu:  
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- Industria-eremu tradizionalei dagokienez. Berritzeko, birgaitzeko, erreformatzeko eta balioa 
emateko estrategiak.  

· Gutxiegi erabilitako jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren aprobetxamenduari 
lehentasuna ematea lurzoru berrien okupazioaren aurrean.  

· Hiria erabileren arabera segmenta dadin saihestea, baita bizitegi-erabilerarekin 
bateragarriak diren jarduera ekonomikoak kanpoaldeko poligonoetara kanpora 
daitezen ere.  

· Jarduera ekonomikoetarako lurzoruak sustatzea, lurzoru horietan zenbait solairutako 
eraikuntzen egikaritzapena ahalbidetuta, betiere inguruak dituen balio eta ezaugarri 
natural, ingurune-arloko, topografiko eta paisajistikoekin bat etorriz, baita garatu 
beharreko jardueren izaerarekin ere.  

- Goi-teknologietara edo ahalera berritzailera lotutako lurzoruak. 
· Teknologia-parkeetarako espazio berriak hirien barnealdean edo mugaren inguruan 

kokatutako eremuekin lotzea, proposamen berriak hiri-berrikuntzako eragiketen 
ondorio direla.  

· Berrikuntzaren espazio berriak sustatzea hirigune historikoetan, kostaldeko guneetan, 
aspaldiko industrializazio-eremuetan,  arkitektura bereziko hiriguneetan, etbr.  

· Lurraldearen bikaintasun-osagaiekin eta kanpoko konektibitate-nodo handiekin (hala 
nola aireportuak eta abildura handiko geltokiak) lotutako eremuak, espazio kritikotzat 
hartzea, jarduera berritzaileak hartzeko potentziala duten aldetik.  

· EAEko unibertsitateko campusekin lotutako “Parke Zientifikoak” sor daitezen 
sustatzea, hezkuntza-arloa eta enpresa-arloa uztartzeko, eta gune multifuntzional 
moduan eratuta egon daitezela, irudiaren, arkitekturaren kalitatearen, gune publiko eta 
berdeguneen ikuspegitik begiratuta zainduta, eta aldi berean, irisgarritasun-baldintza 
egokiak, garraio kolektiboko sistemak eta telekomunikazioetako azpiegitura sendoa 
ere izanik.  

- Ekonomia-jardueretarako lurzoru berriekin lotutako beste elementu batzuei dagokienez.  

· Kokaleku berezi edo bereizietan kokatzea, lurraldearen bikaintasuneko hainbat osagai 
uztartzen direla.  

· Inguruko paisaia hiritar eta naturalean txertatzeko aukera bilatzea, eta balioa 
handitzeaz gain, hobetzeko lagungarri ere izango dira.  

· Konektibitate handia izatea, errepide bidezko eta garraio kolektiboko konexio onak 
izanik, hirigune garrantzitsuenekin eta kanpoko konexio-azpiegiturekin azkar eta modu 
eraginkorrean lotuko dituztela.  

· Mugikortasun jasangarriko sistemak sartzea eta azpiegitura digital egokia izatea, 
ingurune-bikaintasunera bideratutakoa, eta espazio publikoen kalitatea bereziki 
azpimarratuta.  

- Merkataritza-ekipamenduei dagokienez.  

· Gure herritako hiri-bizimodua sustatzea, hiriko merkataritza lehenetsita aldiko 
merkataritzarekiko.  

· Merkataritza-ekipamendu handien gehieneko azalera mugatzea interes orokorreko 
ezinbesteko arrazoien arabera, hala nola lurraldearen antolamendua eta 
ingurumenaren babesa.  

Etxebizitza-kuantifikazioa 

Kontuan hartzen da bizitegi-kuantifikazioaren arloko LAGen ekarpena baliotsua izan dela eta 
indarrean jarraitzen duela; hau da, hirigintza-plangintzaren berrikuspenean aurreikusi beharreko 
etxebizitzen gutxieneko kopurua desagerraraztearen bidez.  

Bestetik, LPPek eremu funtzionaleko udalerri bakoitzaren bizitegi-lurzoruko eskaintza 
kuantifikatu behar dute, zehazki lurralde-ereduaren osagaia.  

Plangintzak bateratzea 

Udal-eta lurralde-plangintzak bereziki udalerri edo Eremu Funtzional mugakideen plangintzekin 
bateragarri egiteko prozesua sustatzea, aukera- eta hobekuntza-eremu gisa.  

LPPek udalaz gaindiko eremu estrategikoak zehaztu behar dituzte, eta eremu horietarako 
idatziko da bizitegi- edo industria-lurzoruari buruzko politikak lantzeko Bateratze Plan bat edo, 
bestela, Antolamendu Integraleko Plan Berezi bat, ekipamenduak, azpiegiturak edo lurzoru 
urbanizaezina koordinatzeko eta beste LPPekin eta udalaz gaindiko azpiegitura linealekin 
dituzten elkarrekintza-eremuak zehazteko.  

Hona hemen hautazko bateratze-mekanismoak:  

- Inplikatutako udalerrien Hiri Antolamenduko Plan Orokorren Aurrerapenaren idazkuntza 
bateratua.  

- Dagokion Lurralde Plan Partzialaren proposamena inplikatutako udalerrien plangintzan 
hartu beharreko irizpide espezifikoei dagokienez, udalerri horiek beren hirigintza-
estrategien integrazio eraginkorra lor dezaten.  

- Bateragarritze Proiektu baten idazkuntza edo, kasuan kasu, Plan Berezi batena, 
eraginpeko udalerri bakoitzaren plangintza orokorrean barne hartu beharreko zehaztapen 
espezifikoak bilduko dituena, lortu nahi den bateragarritzea bermatzeko.  

Horrez gain, LPPek dagokien jarduera-eremuan plangintzak bateratzeko eduki eta irizpideak 
ezarriko dituzte. Alderdi hauek kontuan hartzea komeni da:  

- "Bateragarritze Eremua" mugatzea, hots, bateragarri egiteak zuzenean eraginpean 
hartutako dagozkion udalerrien lurraldeen zona jakina edo jakinak.  

- Irizpideak ezartzea lurzoru-erabilerari, eraikigarritasunari eta hiri-diseinuari dagokienez Hiri 
Lurzoru edo Lurzoru Urbanizagarria antolatzeko, eta, kasuan kasu, lurzoru Urbanizaezina 
antolatzeko.  

- Hornidurak xehetasunez zehaztea eta kokatzea, eta bereziki, espazio libre eta 
berdeguneen sistema, edo azpiegiturazko eskema.  

- Udalerrien plangintza orokorraren idazkuntzarako erreferentziak.  

- Dena den, komeni den edukia emango da bateragarri egitearen garrantziaren arabera  
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Paisaia, kultura- eta natura-ondarea eta turismo-baliabideak: 

Paisaia 

Paisaiak erreferentzia izan behar du lurraldearen antolamenduan, eta modu integralean hartu 
behar da kontuan hauskorrenak babesteko eta degradatuak lehengoratzeko neurrien bitartez. 
Lurralde Plan Partzialetan beren Eremu Funtzionalari eta eragin-eremuari dagozkien paisaia-
zehaztapenak bildu beharko dira, paisaia kudeatu, babestu eta antolatzeko dagozkion tresnen 
(Paisaiaren katalogoak adibidez) ondorio direnak.  

Kultura-ondarea 

Kultura-ondarearen antolamenduak inplikatutako araudi sektorialen arteko koordinazioa eta 
lankidetza sustatu behar du. Kultura Ondarearen Lurralde Plan Sektoriala egitea planteatzen 
da. 

Lurralde Plan Partzialek euskal kultura-ondare osoa hartu eta tipologiaren arabera egituratu 
behar dute: kultura-ondare materiala (higiezina eta higigarria) eta kultura-ondare ukiezina. 
Gainera, lurralde-plangintzak zein udal-plangintzak toponimia bera erabiliko dute.  

Natura-ondarea 

Lurralde- eta hirigintza-plangintzan biodibertsitatearen aldagaia sartuko da, natura-ondareak 
eskaintzen dituen gizarte-, ekonomia-, ingurumen- eta kultura-onurak baloratzeko, 
geodibertsitatea barne.  

Turismo-baliabideak 

Baliabide Turistikoak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorial bat egingo da turismo baliabideak 
lurralde-plangintzan integratzeko.  

LPPek LPSetako aurreikuspenak behar bezala jasoko dituzte, natura- eta ingurumen-
baliabideen babes eta antolamenduarekin eta lurraldearen erabilera jasangarriarekin 
bateragarriak direla ziurtatzeko.  

Baliabideen kudeaketa jasangarria: 

Agua 

Plangintza hidrologikoari dagokionez, EAEko Ibaiak eta Errekak antolatzeko LPS lurralde-
antolamendurako tresna eraginkorra da. Izan ere, ibai-eremuen arauketan ingurumenaren, 
uraren eta hirigintzaren inguruko aldagaiak modu integratu eta haztatuan tratatzen ditu. 
Ondorioz, LAGen Aurrerapenak, LPS horren ildotik, lurralde-antolamenduari buruzko ebazpen 
hauek egin ditu: 

- Ur-bazterreko eta ibilguko baldintzak babestuko dira ur-masetako eta eremu babestuetako 
ingurumen-helburuak lortzeko, eta ibaigune, estuario eta hezeguneen dinamika eta 
morfologia lehengoratzea sustatuko da, hiri-berroneratzeko eta - berritzeko eragiketetan.  

- Politika egiterakoan egiturazko neurriak ezarriko dira arriskupeko hirigune sendotuetan, eta 
neurri horiek egiturazkoak ez diren beste hainbat neurrirekin uztatuko dira, urez bete 
daitezkeen eremuetan lurren erabilerak arautuz eta mugatuz, eta honako bi premisa hauek 
kontuan hartuz: gertaeraren edo uholdearen arriskugarritasuna, eta jardunaren eraginpean 
jarri nahi den lurraren oinarrizko baldintza: landa-lurra edo urbanizatua.  

- Lurpeko urak babesteko lurralde-dimentsioa garatuko da, prebentzio-politiken aplikazioan 
oinarrituta batez ere.  

- Prebentzioaren alorrean, lurralde-antolamendutik laguntza eskainiko da ur-alorreko 
helburuak lortzeko laborantza- edo erauzketa-sektorearekin zerikusia duten presioetan, eta 
batez ere eremu babestuen alorrean, eremu babestuen erregistroko herriak hornitzeko ur-
bilketak barne.  

- Plangintza hidrologikoan aurreikusitako hornidura- eta saneamendu-azpiegiturak erantsiko 
dira.  

- Gutxienez, Eremu Babestuen Erregistroan jasotako honako eremu hauek jasoko dira:  

· Hiri-hornidurako ur-bilketak eta haien isurketa zuzeneko arroak.  
· Urtegien kasuan kontuan hartuko da, halaber, urtegira isuralda litezkeen ibaien arroa.  
· Ibaietako natura-erreserbak  
· Ingurumen- edo natura-intereseko ibai-tarteak  

- Plangintza orokorrean, lurzoru urbanizaezinaren ibai, erreka, aintzira eta urmaeletako 
ertzetan "Gainazaleko Urak Babesteko Lurzoru Urbanizaezina" kategoria ezartzea, 
Gidalerro hauetako Ingurune Fisikoari buruzko kapituluan ezarritako irizpideak aplikatuta.  

- Hirigintza-garapen berriak dituzten landa-ertzetan urez bete daitekeen eremuaren 
okupazioa saihestea, eta, ezinezkoa balitz, itzulerako 100 urteko uraldia mugatzen duen 
lerrotik abiatuta kokatuko dira (salbuespenez, lehentasunezko fluxu-eremua, Lurralde Plan 
Sektorialaren definizioaren arabera).  

- Hiri-lurretako ibaiertzei garrantzi handia ematea hiri-paisaia itxuratzean eta ingurune 
naturala hirien barruan integratzean, eta eraikuntza-erretiro oparoak sartzea, ibaiaren 
tamainaren arabera.  

- Lur urbanizagarriko eremuetako ertzetan, ibilguaren aldamenean lur askeak eskuragarri 
izateko aukera gehiago izateak espazio-antolamendu zabalagoa ahalbidetzen duela aintzat 
hartzea. Beraz, eraikuntzaren eta urbanizazioaren erretiro jakin batzuk planteatu behar 
dira, berdeguneak sartzea eta lehendik dagoen ur-bazterreko landaredia babesteko 
moduan.  

- Hiri-berroneratzeko eta -birmoldaketarako eragiketetan sinergiak sortzea, ibaietako guneak 
leheneratzeko estaldura eta bideratze gogorren bitartez.  

- Ur-ibilguak aldatzeko debekua errespetatzea, baldin eta ibaiadarraren arroa km² 1etik 
gorakoa bada isurialde kantauriarrean, eta 2 km²-tik gorakoa bada isurialde 
mediterraneoan. Salbuespenez, 2 km²-rainoko eta 3 km²-rainoko tarteak errespetatzea, 
hurrenez hurren, Lurralde Plan Partzialean zehaztutako hirigintza-azpiegitura edo -
jardunak direnean.  
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Energia 

Energia-eraginkortasunaren eta -efizientziaren igoera nabarmenagatik apustua egiten da; 
deskarbonizazioari, energia berriztagarrien iturrien erabilera orokortuz; eta energia-
autosufizientziarantz aurrera egiteari. Energia berriztagarrien LPS idaztea eta Energia 
Eolikoaren LPS berriskustea proposatzen da. Gainera, puntu horri dagokionez, lurralde-
gidalerro hauek ezartzen ditu: 

- Baliabide berriztagarriak aprobetxatzeko behar diren azpiegiturak ezartzeko lur-erreserba 
egokiak biltzea, energia-alorrean ezarritako helburuak betetzeko behar adinako kopuruan 
eta ahalmen nahikoarekin.  

- Energia Elektrikoa Garraiatzeko Sarearen plangintza kontuan hartzea, sare horretan 
bildutako instalazioak kokatzeko behar diren lur-erreserbak eginez.  

- Meatze-katastroa eta, bereziki, honako administrazio-figura hauek kontuan hartzea: 
esplorazio-baimenak, ikerketa-baimenak, meatze-emakidak eta ustiapen-proiektuak.  

- Garapen-ardatz linealak indartzea, garraio publikoko zerbitzuen erabilera bultzatzeko eta 
polizentrismoan oinarritutako hiri-egitura eraginkor eta trinkotuak sustatzeko, hartara 
lekualdatze-premiak murrizteko.  

Ekonomia zirkularra 

Azkenik, ekonomia zirkularrean oinarrituriko eredurako bidea egitea planteatzen du, garapena 
jasangarria izan dadin; izan ere, era horretan fluxu ekonomikoetan produktu eta baliabideen 
indarraldia luzatzen da. Alde horretatik, asmoa da hondakin gutxiago sortzea eta lurra zaindu 
beharreko baliabidetzat hartzea. 

Hondakinak kudeatzeari dagokionez, azpiegituren eta hondakinen gaineko LPS bat idaztea 
proposatzen du, eta, horrez gain: 

- Hondakinak instalazio egoki hurbilenetan tratatzea, azpiegitura-sare nahikoa ezartzea 
eskatuko duena.  

- Lehendik dauden azpiegitura, ekipamendu eta zerbitzuen erabilera optimizatzea.  

- Plangintza egitean hondakinen gaikako bilketarako eta birziklatzerako helburu batzuk 
zehaztea, helburu horiek kudeatzeko behar diren erreserbak zehaztuz, haien banaketak 
udalerri osoari zerbitzu bikaina eta orekatua bermatzeko moduan.  

- Industria-sektoreak, eraikuntza-sektoreak, eta, bereziki, eraispen-obren sektoreak 
sortutako hondakin-bolumenaren haritik etorritako problematika aintzat hartzea, 
plangintzan erreserbatuz erabilitako materialak identifikatzeko, gaika sailkatzeko, 
berreskuratzeko eta berrerabiltzeko behar diren hornidurak.  

Lurra baliabidetzat hartzeari dagokionez, honako hau proposatzen du: 

- Lurralde- eta hiri-plangintzako ereduen garapena bultzatzea, lehendik dauden azpiegiturak 
eta hiriguneak berritzeko, birziklatzeko, leheneratzeko eta berrerabiltzeko jardunei 
lehentasuna emanez.  

- Lurzoruaren erabilerak planifikatzea "lurzoruaren kalitatearen" faktorea kontuan hartuz giza 
osasunarentzat eta ekosistemen funtzionamenduarentzat onartezinak diren arriskuen 
prebentzioa ziurtatzeko, eta kutsatzaileak beste ingurune-konpartimentu batzuetara barreia 
daitezen saihesteko eta baliabideen erabilera optimizatzeko.  

- Lurralde- eta hirigintza-plangintza egitean, lurzorua kutsa dezaketen jarduera eta 
instalazioak jasan edo jasaten dituzten lurzoruen Inbentarioaren bertsio eguneratua 
kontuan hartzea.  

- Kutsa dezaketen jarduerak bertan behera uztean aurreikusitako erabileraren arabera eta 
hirigintza garatzeko edozein jarduni ekin aurretik saneamendu-premiak zein diren jakiteko 
ikerketak egin daitezen sustatzea, bide batez giza osasunerako edo ekosistemetarako 
kalteak saihesteko.  

- Lurzoru kutsatuen ikerketa eta leheneratzeak hiri-berroneratzeko prozesuetan biltzea.  

Mugikortasuna eta logistika: 

Garraio multimodal jasangarria erronka moduan planteatzen da. Mugikortasun motorizatu 
gabea (oinezkoena eta bizikletena) egokitu behar da,  seguruagoa eta erakargarriagoa izan 
ditzan. LPPek Eremu Funtzionalaren mailan, EAEko Bizikletentzako Ibilbideei eta 
oinezkoentzako ibilbideei buruzko Plan Zuzentzailea garatu beharko dute,  guneen arteko 
konexio-sarea sortuz. Esan daiteke EAEko errepideen mapa gehienbat amaituta dagoela, 
trazatuen hobekuntza, herriko errepide-saihesbideren baten egikaritzapena eta ezinbesteko 
mantentze-lanak baztertzen baditugu. Euskadiren erronka bezala planteatzen da salgaien 
nazioarteko garraio nodo logistiko bihurtzea, Bilboko eta Pasaiako portuek, Aireportu 
Sistemak eta Jundiz-Foronda, Arasur eta Lezo-Gaintxurizketa guneek osatutako plataforma 
logistikoen sareak osatzen dutelarik. 

LAGen Aurrerapenak mugikortasunaren inguruko jarraibide hauek planteatzen ditu: 

Mugikortasun multimodal eta kolektiboa 

- Garraio publikoko modu berrien konbinazioa sustatzea mugikortasun-kudeaketa 
integraleko ereduak osatzeko, eta horrela EAE osoa lurralde irisgarri egiteko.  

- Garraiobide publiko garbien erabilera sustatzea, hala nola trenak, tranbiak, autobus 
elektrikoak eta bizikletak, elektrikoak barne.  

- Paraleloan dabiltzan garraiobide publikoen arteko lehia saihestea eta zerbitzu publikoa 
hobetzen duten konbinazio multimodalak bilatzea.  

- Lurralde- eta hirigintza-plangintzetan garraio publiko intermodaleko sistema integralak 
lantzea, garraiobide garbiei eta hiri-autobusetako lehentasunezko trafiko-lineek -BRT (Bus 
Rapid Transit) adibidez- eskaintzen dituzten aukerei arreta berezia eskainiz.  

- Autobus-geltokiak intermodalitate-irizpideei jarraikiz sortzea, aldiriko trenbide-geltokiekin 
eta garraio-sarean sartzeko nodo nagusiekin integratuz, abiadura handiko aireportu eta 
geltokiekin adibidez, baita bizikleta-mugikortasunarekin ere, bizikletak alokatzeko sistemak 
barne  
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- Ekobulebarren garapenean, garraio kolektiborako eta oinezko eta bizikletentzako 
erreserbatutako plataformak biltzea, hiri-pieza desberdinak artikulatzeko eta zentralitateko 
gune eta garapen berriak kokatzeko.  

- Landaguneetan eta biztanleria.dentsitate txikiko eremuetan garraio kolektiboko zerbitzu 
egokiak ezartzea, eta teknologia berriak erabiltzea mugikortasuna eraginkorrago 
bihurtzeko aukerak ikertzeko, eskatu ahalako zerbitzuak adibidez.  

- Mugikortasun-planetan genero-ikuspegia biltzea, zaintzaren mugikortasuna kontuan 
hartzeko.  

Oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna 

- Oinezkoen mugikortasuna sustatzea, oinezkoen bide erakargarri, seguru, irisgarri eta 
erosoak ezarriz, eta elementu mekanikoak jarriz, hala nola eskailera eta arrapala 
mekanikoak, pasabide gurpildunak, igogailuak eta funikularrak, oinezkoen joan-etorriak 
errazteko.  

- Bizikleta-sare seguru, koherente, irisgarri eta jarraitua ahalbidetzea, bide-etenik gabea eta 
ulertzeko erraza, bizikletaren erabilera sustatzeko bide laburrenak bilatuko dituena, 
gehiegizko maldak eta ibilgailuen eta oinezkoen trafikoekiko interferentziak saihestuko 
dituena eta muturreko klima-baldintzetatik babespean geratuko dena.  

- Lurralde- eta hiri-plangintzan bizikletaren erabilera aintzat hartzea, elektrikoa barne, 
aparkalekuei eta kargatzeko guneei dagokienez. Ildo horretan, bizikletentzako 
aparkalekuak antolatu eta diseinatzea bizikleta erabiltzea interesgarri izan daitekeen 
guneetatik (lantokiak, ekipamenduak, garraio publikoko geltokiak) hurbil eta segurtasun-
balditzetan, baita ibilgailu elektrikoak kargatzeko guneak ere.  

- Lurralde Plangintzak honako hauek bete beharko ditu:  

· LPPetan, EAEko Bizikletentzako Ibilbideei eta oinezkoentzako ibilbideei buruzko Plan 
Zuzentzailea garatzea Eremu Funtzionalaren mailan, guneen arteko konexio-sarea 
sortuz.  

· Donejakue Bidea, Inaziotar Bidea, Itsasoaren Bidea, Ardoaren eta Arrainaren Bidea, 
Kataluniatik Galiziara doan GR-1 Bidezidor Historikoa, Arabako Artzaintza Naturbidea 
eta Ebroko Bide Naturala eranstea.  

- Hirigintza Plangintzak, tokian toki, oinezko eta bizikleten mugikortasuna behar bezala 
garatu eta antola dezan sustatzea, eta zehazki:  

· Oinezko eta bizikletentzat garapen berrietarako irisgarritasuna ziurtatzea, 
konektibitatea bermatzen duen toki-sare baten bitartez.  

· Oinezko eta bizikletentzako bidea herrietatik igarotzen dela ziurtatzea, hiriarteko 
bilbeari jarraipena emanez eta EAEko Bizikletentzako Ibilbideei buruzko Plan 
Zuzentzailea kontuan hartuz.  

· Bizikleta-bideak seguruago egiteko neurriak hartzea: trafikoa arintzea; trazatua, 
sekzioa edo zoladura fisikoki aldatzea.  

· Oinezko eta bizikletentzako bideak diseinatzean, paisaia integratzeko irizpideak eta 
lurraldeaz eta paisaiaz gozatzea ahalbidetzen duten altzariak (bankuak, begiratokiak) 
aintzat hartzea.  

- Bizikleten alokairua eta/edo aparkatzea erraztea, nola eraikinen barnealdean hala 
aparkaleku eta gune publikoetan, eta bereziki intermodalitateko puntuetan, tren- eta 
autobus-geltokietan adibidez.  

Errepideko mugikortasuna 

- 1997ko LAGetan ezarritako bide-sistemaren antolamendu-eredua sinatzea, bide-konexioak 
honela egituratuz:  

· Euskal Hiriburuen Gune anitzeko Sistemaren kanpoko konexioak  
· Euskal Hiriburuen Gune anitzeko Sistemaren kanpoko konexioak  
· Eremu Funtzionalen interkonexioak  
· Paisaia-interesa duten kostaldeko ibilbideak.  

- Aurrekontu-aurreikuspenetan, lehendik dauden azpiegiturak mantentzeari lehentasuna 
ematea berriak egikaritzearen aurretik.  

- Errepide bidezko salgaien garraioa gutxiago kutsatzen duten beste garraiobide batzuetara 
bideratzea, trenbidera eta itsas garraiora adibidez.  

- Korridore estrategikoetan Ordainpeko Autobideen eta ibilgailu astunetarako 
Lehentasunezko Sarearen arteko bizikidetza berrikustea.  

Trenen mugikortasuna eta logistika  

Hona hemen trenen mugikortasunari eta logistikari dagokionez lurralde-eredua berrikusteko 
proposatzen dituen lurralde-jarraibideak:  

A. Tren-abiadura handia 

- Euskadi lurralde mugakideekin lotzea tren-abiadura handian, Nafarroarekiko, Ebroko 
haranarekiko eta mesetarekiko konexioen bitartez eta Kantauri itsasoarekin eta Frantziako 
hegoaldearekin lotzeko egingo diren konexioen bitartez.  

- Hiriburuetako AHTko geltokiak metropoliko eta aldiriko garraio-sistemekin lotzea.  

- Abiadura handiko geltokiak metropoliko eta eskualdeko irisgarritasun handiko eremuetan 
ezartzea, eta hiri-eraldatzeko eta-berritzeko eragiketetan txertatzea, azpiegitura horren 
haritik datozen eginkizun berriak bere gain hartzeko eta abiadura handiko geltokiak gure 
hiriburuetako bikaintasun-elementu nagusiekin lotzeko.  

- Abiadura handiko geltokiak eskualde-intermodalitaterako nodo handi gisa ulertzea, non, 
kanpo-konexioa eta hiriburuen arteko konexioa ahalbidetzeaz gain, etorkizunean 
garrantzitsuak izango diren konexio- eta zerbitzu-azpiegitura guztiak bilduko diren, hala 
nola aparkalekuak, alokairu-autoak, turismo-informazioko zerbitzuak, hotelak, taxi-
geltokiak, autobus-geltokiak, metroa, tranbiak eta aldiriko trenak, besteak beste, 
mugikortasun-sistema integrala eskainiz.  

- Honako hauek Abiadura Handiko geltokietarako lehentasunezko kokalekutzat jotzea, 
lurraldean eta hirian zenbateraino txertatu diren kontuan hartuta eta EAEko garraio-
sistemaren gainerakoekiko interakzio-aukerak ikusirik. Bilbon, Abandoko geltokia; autobus-
geltokia eta Euskotreneko, metroko eta tranbiako lineekiko sarbidea erantsiz. Loiuko 
aireporturaino tarteko geltoki gisa eratzeko aukerak aztertuko dira.  
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B. Aldiriko trena 

- Trenbide-geltokiak funtsezkotzat jotzea, garraiobide hori erabiliz mugikortasuna erraztu eta 
bultzatzen den heinean, eta lurraldean zentralitate-eremu berriak sortzea.  

- Lurralde- eta hirigintza-plangintza koordinatzea, trenbide-geltokiak toki- eta eskualde-
zentralitateko guneetan kokatzeko.  

- Trenbide-geltokien irisgarritasuna, beste garraiobide publiko eta pribatuekiko konbinazioa, 
erabiltzaileentzako aparkalekuak eta eskari handiko ekipamenduen (merkataritzaguneak, 
osasun- eta hezkuntza-hornidurak eta abar) ingurunea sustatzea.  

- Dentsitate handiagoak erraztea garraio kolektiboan sartzeko nodoen ingurunean.  

- Sarea hedatzeko honako jardun hauek abian jartzeko aukera aztertzea:  

· Gaur egun trenbide-azpiegiturarik ez duten eraldaketa-ardatzetako tarteetan, garraio 
kolektiboa egituratzeko ardatzak ezartzea, maiztasun eta edukiera handiko autobus-
zerbitzuen bitartez, trenbide-sareko geltokiekin lotu ahal izateko.  

- Trenbide-korridoreetan garraio kolektiboa egituratzeko ardatz horiek eraldatzeko baldintza 
egokiak noiz ematen diren eta zerbitzu berriak ezartzeko modu zehatza zein den zehaztea 
plangintza sektorialean.  

- Euskotrenen, RENFEren eta Renfe metrikoaren egungo sistemen kudeaketa, 
programazioa, tarifak eta zerbitzuak integra daitezen eta zerbitzu horiek Eraldaketa 
Ardatzetako eremu guztietara heda daitezen sustatzea.  

C. Tranbia 

- Tranbiaren eta BRT autobus-sistemaren zirkulazioa eta erakargarritasuna erraztea, 
semaforo-lehentasuna ezarriz ibilgailu pribatuen zirkulazioaren aurrean.  

- Tranbia-geltokien eta beste garraiobide batzuen arteko konexio intermodala sustatzea, 
bizikleta-mugikortasuna barne.  

- Tranbia-geltokien irisgarritasuna bermatzea, eta haien segurtasuna eta erosotasuna 
sustatzea.  

Zeharkako gaiak: 

Genero-ikuspegia 

Lurralde eta hiri planeamenduak zeharkako gai berriak gehitu behar dizkio bere edukiari 
gizartera hurbiltzeko. Lurraldearen Antolamenduan genero-ikuspegia sartzeak aukera ematen 
du gizon eta emakumeek baliabide guztiak baldintza-berdintasunean eskuratzen dituztela 
bermatzeko. Ebazpen hauek ezartzen ditu: 

- Lurraldearen izaera polizentrikoa sustatzea, non hiri ertainen protagonismoa 
berreskuratzea funtsezkotzat jotzen den zerbitzuak biltzeko eta emateko zentroak diren 
heinean.  

- Lurraldea planifikatzean, erabilera guztiak, eta bereziki eguneroko bizitzarako 
beharrezkoak direnak, hurbil kokatzea, joan-etorriak ibilgailuz egin beharra murrizteko edo 
denborak ahal den neurrian laburtzeko moduan.  

- Garraioaren plangintzan eta kudeaketan genero-ikuspegia sartzea, jarduera horietan 
emakumeen mugikortasun-jarraibideak, bidaiatzeko modua eta joan-etorrien denbora- eta 
ordu-murrizketak kontuan hartzeko moduan, eta emakumeen irisgarritasun-premiak eta 
segurtasuna kontuan hartzeko moduan.  

- Herritarrek parte hartzeko prozesuak garatzea genero-ikuspegia aintzat hartuz 
emakumeen parte-hartzea indartzeko.  

Klima-aldaketa 

Klima-aldaketaren ondoriozko aldaketei aurrea hartzea eta haien inguruan azpiegiturak, 
produkzioa, etxebizitza, nekazaritza eta baliabide berriztagarriak planifikatzea funtsezkoa 
izango da arrisku elkartuak murrizteko. Hurrengo zehaztapenak ezartzen dira: 

- Lurzoruaren okupazioa mugatzea, erabilera-nahasketa ahalbidetuz eta degradatu-tako guneak 
berroneratu eta berrerabiltzeko bidea erraztuz, eta intermodalitatea eta garraiobideak indartzea, 
berotegi-efektuko gasen emisioak murriztuz.  

- Klima-aldaketak lurralde-plangintzan dituen efektuak aintzat hartzea, besteak beste baliabideen eta 
arriskuen kudeaketa kontuan hartuz.  

- Azpiegitura berdea eta naturan oinarritutako soluzioak sustatzea klima-aldaketara eta hiri-
jasangarritasunera egokitzeko neurri gisa, eta ekosistemak berroneratu eta naturalizatzea, 
lurraldearen erresilientziari eusteko.  

- Baso-kudeaketa hobetzea eta degradatutako eremuak basoberritzea, baso naturalak karbono-
hustubide izateko duen azalera handituz.  

- Itsas mailaren igoerak eta muturreko olatuek eragindako kostaldeko eremuak identifikatzea, eta 
uholde-arriskuen eraginpeko eremuei edo bero-uharteko efektua jasan dezaketen eremuei 
tratamendu egokia ematea.  

- Klima-aldaketarako egokitzapena aintzat hartzea, inpaktuen eta klima-aldaketarekiko 
urrakortasunaren kartografia tematiko baten bitartez.  

Osasuna 

Lurralde eta hiri planeamenduaren erabakiak herritaren osasuna zehazten duten faktoreak dira, 
horregatik bere analisia eta segimendua beharrezkoa da. Hurrengo zehaztapenak ezartzen 
dira: 

- Oroimen kolektiboan garrantzi naturala, historikoa edo kulturala duten edo nortasuna duten 
lekuak zaintzea eta/edo hobetzea.  

- Gune eroso,seguru eta jende guztiarentzat irisgarriak sortzea, herritarren ongizatearen eta 
kohesio sozialaren mesedetan.  

- Ekipamendu-sareetarako berdintasunezko irisgarritasuna bultzatzea, sare horiek orekaz 
banatuz.  

- Agente kutsatzaileen kontzentrazioa murriztea, hiriko zein hiriarteko garraio publikoaren 
erabilera sustatuz.  
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Euskera 

Errealitate soziolinguistikoari lurralde- eta hirigintza-antolamenduko tresnetara ekartzea proposatzen 

da. Hurrengo zehaztapenak ezartzen dira: 

- EAEren errealitate soziolinguistikoari lurralde- eta hirigintza-antolamenduko tresnak ekartzea, 
hizkuntza-ikuspegiari zeregin integratzailea emanez.  

- Lurralde-plangintzan hizkuntza-paisaiaren kontzeptua sartzea.  

- Euskarazko toponimo edo terminoen erabilera sustatzea, haien aldaera normalizatuan, auzo, 
industrialde, osasun-zentro, kultura-etxe eta ikastetxe berriak izendatzeko, besteak beste.  

Irisgarritasun unibertsala 

Irisgarritasuna unibertsala lehentasunezko izaera izan dadin, ebazpen hauek ezartzen ditu: 

- Hiri-garapenari lurzoru berriak eransteko aukera aztertu baino lehen irisgarritasun-sarean 
integratzea, garraio publikoaren eta oinezko eta bizikleten garraioaren bitartez.  

- Lurraldean merkataritza-ekipamenduen banaketa orekatua sustatzea, hiriguneetan 
kokatzeari lehentasuna emanez, haietara iristeko aukera automobilaren erabileraren 
mendean ez jartzeko.  

- Irisgarritasun-alorrean lankidetzako eta elkarri laguntzeko prozesu eta mekanismoak 
bultzatzea, gizarte-sare inklusiboagoa eta atseginagoa lortzeko.  

- Garraiobide publikoaren eta pribatuaren artean (oinezkoak, bizikletak eta motorizatuak) 
intermodalitatea indartzea, batzuen eta besteen arteko trantsizioa erraztuz irisgarritasun 
unibertsaleko baldintzetan.  

Lurralde-elkarrekintza 

Europa osoko lurralde-garapeneko estrategia berrien diseinua EAEko lurraldea eta aldameneko 
eskualdeak biltzen dituen eremu zabalago batean. Hurrengo zehaztapenak ezartzen dira: 

- Lurralde-antolamenduaren alorrean lankidetza-eremuak identifikatzeko lana errazten duten 
lankidetza-esparruak ezartzea.  

- Lurralde-antolamenduaren alorrean, koordinaziorako edo lurralde-erlazioetarako irizpideak 
aplikatzeko baterako plan edo estrategiak egitea.  

- Lurralde Plan Partzialetan barneko lurralde-erlazioen ikuspegia biltzea, baita kanpo-
interrelazioaren ikuspegia ere, EAEko lurraldeekin mugakideak diren Eremu Funtzionaletan 
bereziki.  

Gobernantza: 

Antolaketa eta kudeaketa 

Nahitaez bete beharreko gidalerro edo zehaztapenak zein diren eta proposatzekoak zein diren 
argi eta garbi bereizi eta ezartzea.  

- LPPen formatu erkide horretan Eremu Funtzionalaz gaindiko dimentsioa biltzea, eta beste 
Eremu Funtzional batzuekiko -eta bereziki mugakideekiko- interrelazioa aztertzea  

- LPP eta LPSetan, lehentasunari dagokionez sor litezkeen gatazken soluzioak azaltzea.  

- Lurralde-antolamenduko tresnen izapidetzea kalkulatzeko kronograma publikoak ezartzea, 
prozedura-mugarrien denbora markatzeko.  

- Lurralde- eta hirigintza-plangintzako berrikuspenen justifikazio-memorian, goi-mailako 
Lurralde Antolamenduko tresnetara egokitzeko atal espezifiko bat txertatzea.  

- Lurralde-antolamenduko tresna guztien garapena eta eraginkortasuna ebaluatzea, 
bakoitzerako ezarritako ebaluazio-sistemen bitartez.  

- Lurralde- eta hirigintza-plangintza onartzeko izapidetzeak Ingurumen Ebaluazio 
Estrategikoarekin integratzeko protokoloak artikulatzea.  

Partaidetza 

Lurralde-antolamenduko tresna guztietan (LAG, LPP, LPS) parte hartzeko mekanismoak 
txertatzea proposatzen da.  

- Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Batzordean zein Lurralde 
Politikarako Aholku Batzordean, lurralde-antolamenduko tresnak hartzeko eta haien 
jarraipena egiteko ponentzia tekniko espezifikoak sortzea.  

- Lurralde-antolamenduko tresna guztiak hartzean eta haien jarraipena egitean gizartearen 
zein erakundeen parte-hartzerako prozesu eta planak txertatzea.  

- Lurralde-plangintzako tresnen ezarpenean eta jarraipenean parte-hartze presentziala eta 
digitala bermatzeko behar diren bitartekoak gaitzea.  

- Parte hartzeko prozesuaren gardentasuna bermatzea, ekarpen guztiak jendaurrean jarriz 
eta jasotako ekarpenei eta haiek aintzat hartzeari buruzko informazioa emanez.  

- Garrantzizko informazio interesgarri guztia Interneten argitaratzea.  

Segimendua, ebaluazioa eta adierazleak 

Lurralde-antolamenduko tresna guztietan jarraipen- eta ebaluazio-sistemak ezarri behar dira, 
adierazle egokien multzoa eta guzti.  
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C.1. BILBO METROPOLITARREKO LPP-RAKO LURRALDE-
GIDALERROAK 

Atal honetan LPP idazterakoan eragin gehien izan dezaketen irizpideak bildu ditugu, salbu oso 
tokikoak edo hirikoak direnak eta irizpide orokorragoak, alegia sektorialak.  

 Hiri-habitata 

- Hiri-garapeneko ekintza nagusiak hiri-trinkotze eta -berrikuntzako ekimenetan zentratzea, 
Bilbo Metropolitarraren LPPak xedatutakoaren ildoari jarraikiz. Zentzu horretan, honako 
hauek jotzen dira lehentasunezkotzat:  

· Bilbotik kanpoko Abrarantz itsasadarrean zehar garatutako berritze-prozesuei 
jarraipena ematea.  

· Metropoli-eremuan dauden abandonatutako lurzoru industrialen eremu handietan lan 
egitea, erabilera nahasiko espazio berriak hartzeko xedez.  

· Hiri-berrikuntzako ekimenak garatzea ibaiaren Ezkerraldeko udalerrietan, espazio 
publikoen eta hiri-irudiaren erakargarritasuna eta etxebizitza-parkearen kalitatea 
hobetuz. Aldi berean, bizitegi-eremuekin bateragarriak diren hirugarren sektoreko eta 
industriako ekonomia-jarduera berrien kokapena sustatuko da.  

· Garapen berrienak finkatzera zuzendutako trinkotze-ekintzak garatzea, bereziki 
metropoli-eremuaren iparraldean, eta integrazio funtzionala eta paisaia-integrazioa 
hobetuko dira eta bizitegi- eta zuzkidura-eremu berriak sortzea bideratuko da 
udalburuen eta irisgarritasun handieneko hiri-garapenen inguruan garraio kolektiboko 
sistemen bitartez.  

- Bilbo ekonomia berriko jarduerak erakartzeko gune berezi gisa finkatzen jarraitzea Nerbioi 
itsasadarrak egituratutako erdiguneko eta nortasun handiko espazioen inguruan (Bilbo 
Zaharra, Alde Zaharra, Zabalgunea, Deustu).  

- Txorierriko Berrikuntza Ardatza Eraldaketa Ardatz gisa artikulatzea, Aireportua, Euskal 
Herriko Unibertsitatearen campusa eta Zamudioko Teknologia Parkea barnean hartuta.  

- Bilboko Hegoko Saihesbide Metropolitarraren (Supersur) erabilera sustatzea progresiboki 
libratzeko A-8 autobideak gaur egun jasaten du paseko trafikoaren zati handi bat, 
etorkizunari begira autobidearen beraren trazatua eta lotura egokitzea ahalbidetuz, hiriko 
bide-sarearekin duten lotune hobetuz, eta hori guztia mugikortasun jasangarriko estrategia 
baten arabera.  

- Intermodalitate handiena bilatzea abiadura handiaren, aireportuaren eta garraio 
metropolitarreko eta eskualde-hiri osoaren sistemen artean, abiadura handiko geltokiaren 
ezarpena Abandon hiri-berrikuntzako eragiketa zabal baten esparruan garatuz, eta horrek 
aukera emango du tren-eremu berria behar den bezala integratzeko eta bere ingurunean 
goi-mailako jarduerak eta ekipamenduak garatzeko.  

- Metropoli-eremuko garraio kolektiboko sistemen bidez sustatzea integrazio fisikoa eta 
funtzionala eta eremu funtzional mugakideekiko eta Kantabriako ekialdean aritzen 
direnekiko konexio intermodalen garapena.  

- Trena bultzatzea garraio metropolitarraren funtsezko elementu gisa, eta trenbide-sistema 
desberdinen (ADIFen aldiriko trena, Euskotren, FEVE, metroa eta tranbien) arteko 

interkonexioa eta funtzionamendu integratua, eta haien eta garraio kolektiboko gainerako 
sistemen arteko ahalik eta intermodalitate handiena ahalbidetzea.  

- Etxebarri-Basauri-Galdakao korridore definitzea Eraldaketa Ardatz gisa, azpiegitura- eta 
hiri-jardun garrantzitsuen euskarria denez. Lurralde hori eraginpean hartzen duten 
problematikak konpondu beharko lirateke: ibai-ibilgua babestea eta berroneratzea, 
uholdeak izateko arriskuaren problematika konponduta, hiri-birgaitzea eta industria-
eremuak berritzea, baita azpiegituren integrazioa ere.  

 Mugikortasuna eta logistika 

- Portu-azpiegitura: 

· Bilboko portua eta Pasaiako portua merkataritza-portu nagusi gisa bultzatzea, haien 
konektibitatea hobetuz ohiko zabalerako eta nazioarteko zabalerako trenbide-konexio 
berri batzuen bitartez, gune logistiko lehiakorrekin lotuz eta portuaren eta hiriaren 
arteko interakzioa ahalbidetuz, portuguneetan erabilera mistoak bateragarri egiteko 
irizpideari jarraikiz.  

· Lurralde-, hirigintza- eta portu-plangintza egiterakoan, EAEko itsasbazterrean 
banatzen diren arrantza-portu guztiak balio handiko azpiegiturak direla aintzat hartzea, 
hiriguneetako erdi-erdian egonik turismorako, bizitegitarako eta jarduera ekonomiko 
berrietarako erakargarri diren heinean.  

- Aireportu sistema 

· Bilboko aireportuko erabiltzaileak biltzeko merkatua zabaltzea, haren irisgarritasuna 
hobetuz eta garraiobideen arteko erlazio eraginkorrak ahalbidetuz, hegazkina, 
autobusa, automobila, abiadura handiko trena eta aldiriko trena integratuz.  

I  2.3. LURRALDE PLAN SEKTORIALAK 

Atal honetan eremu funtzionalean eragina duten Lurralde Plan Sektorialak (LPS) aztertu ditugu, 
eta baita plan horiek indarrean dagoen BM LPPrekin zer erlazio duten ere.  

I  2.3.A. EAE-KO NEKAZARITZA ETA BASOZAINTZAKO LPS-A 

Nekazaritza eta Basozaintzako LPSak 177/2014 Dekretuaren bitartez (2014ko irailaren 16koa) 
behin-betiko onartu zen.  

Nekazaritza eta Basozaintzako LPSak, Lurzoru Urbanizaezinerako LAGen lurralde-ereduaren 
gainean hurrengo kategorizazioa egiten du, nahiz eta antolamendu kategoria guztiak jasotzen 
ez dituen eta hauetako batzuk zehazten edo banatzen ditu. Hala ere, Balio Estrategiko Handiko 
azpikategoria eta Herri Onurako Mendiak eta Mendi Babesgarriak garapen plangintzarako 
lotesleak izango dira: 
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Neekazaritza- eta abeltzaintza- 

eremua eta landazabala 

Balio Estrategiko Handia 

Trantsiziozko Landa Paisaia 

Mendia

Basoa  

Baso Urria  

Larre Menditarrak  

Larre Menditarrak - Harkaiztiak  

 Ingurumen Hobekuntza  

Bestalde, LPS-ak gainjarritako baldintzak ere zehazten ditu: 

- Akuiferoen kutsadurarekiko eremu kalteberak 

- Eremu higagarriak 

- Herri Onurako Mendiak eta Mendi Babesgarriak 

- Natura-intereseko eremuak 

- Korridore ekologikoak 

- Gutxi aldatu diren paisaiak dituzten eremuak  

Desaktualizazioa:  

LPSak erabilera-matrizearen aldaketak sartzen ditu, BMaren LPParen 27. eta 28. artikuluetan 
garatzen diren arauetan eragina dauzkatenak.  

Azkenik, LPSaren Araudiaren 4. Artikuluak, Planaren eta Lurralde Plan Partzialen arteko 
koordinazioa  hurengo moduan arautzen du: 

“1. Behin betiko onartutako LPPak gailendu egingo zaizkio LPS honi, lurraldea antolatzeko 
indarreko legeriak esaten duen moduan. 

2. Tramitazioan dauden LPPek plan honetako Balio Estrategiko Handiko Eremuei buruz 
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSan xedatutakoak jaso beharko dituzte, eta baita Onura 
Publikoko Mendiak eta Mendi Babesleak izeneko gainjarritako baldintza ere. 

3. Behin betiko onartutako LPPetan geroago egiten diren aldaketek eta berrikuspenek kontuan 
hartu beharko dute zer xedatzen duen Nekazaritza eta Basozaintzako LPSak balio estrategiko 
handiko eremuei eta Onura Publikoko 

I  2.3.B. EAE-KO HEZEGUNEEN LPS 

Hezeguneen LPSa behin betiko onartu zen uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuaren bitartez. 
Geroago, urriaren 30eko 231/2012 Dekretuak aldatu zuen. 

Hezeguneen LPSak, inbentariatutako hezegune desberdinak hiru taldetan banatzen ditu, 
garrantzia ekologikoaren arabera: 

- I. Taldea: Babestutako naturgune, Parke Natural edo Biotopo eta Urdaibaiko Biosfera 
Erreserba izendapenaren eragina dauzkaten hezeguneak sartzen dira. Talde honetan ere, 

etorkizunean babes-onarpena izango duten eremuak sartuko dira (16/1994 Legea, 
Euskadiko Natura Babestekoa), betiere, Baliabide Naturalen Antolarakuntzarako 
Egitasmoa onartuta daukatenean. 

- II. Taldea: Bi zona bereizten dira; LPS hau onartu aurretik hiri-plangintza bereziak 
babestutakoak, eta LPS honek antolatutako eremuak. 

- III. Taldea: Hezeguneen LPSak inbentariatutako eta aurreko kategorietan jasotzen ez diren 
gainerako hezeguneak dira. 

 Hezeguneak babesteko eremuak 

LPPrekin egokitzea: 

Hezeguneen LPSren aldaketak Barbaduneko itsasadarrarekin zerikusia duen aldaketa txiki bat 
du 14. artikuluan. Aldaketa horrek ez dio eremuaren mugaketari eragiten eta, beraz, ezta 
adierazpen grafikoari ere. 

BM LPP indarrean dagoen Hezeguneen LPSri lotzen zaionez, LPS horren aldaketak, 
deskribaturiko helmenarekin, ez die eragiten indarrean dagoen BM LPPren edukiei eta 
helmenari. 

Deseguneratzea:  

LPPren deseguneratzea konpontzeko, LPS berriari lotu behar zaio, hezeguneen inbentarioaren 
berrikuspena jasotzen baitu. 

Hezeguneen zerrenda eguneratua: 

- I. Taldea: Ez dago Eremu Funtzional osoan talde honetako hezegunerik. 

- II. Taldea: 5 hezegune daude Eremu Funtzionalean, Hezeguneen LPSan zonifikazioa eta 
araudia daukatenak: 

- A1B1, Barbadun ibaiaren Itsasadarra 
- A1B2, Butroe ibaiaren Itsasadarra (Plentzia) 
- B10B1, Astrabuduko Ibarreko Alde Hezea 
- B10B3, Bolue Ibarreko urmaelak 
- DB4, Etxerreko urmaelak (Basauri) 

- III. Taldea: Eremu Funtzionalean, talde honetako 75 hezegune daude. A1B motatako 3 
hezegune (Gorrondatxeko putzuak eta Lamiakoko ibarreko aldea), DB motatako 48 
hezegune (urmaelak eta meategietako aintzira) eta EB motatako 24 hezegune (presak, 
urtegiak eta urmaelak). 
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I  2.3.C. EAE-KO ITSASERTZA BABESTU ETA ANTOLATZEKO LPS 

Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LPSa behin betiko martxoaren 13ko 43/2007 Dekretuaren 
bitartez onartu zen. Geroago, 32/2016 Dekretuak, martxoaren 1ekoak, EAEko Itsasertza 
Babestu eta Antolatzeko LPSaren behin betiko aldaketa onartzen du, Barrikako udalerriko 
Barrikabaso aldeari lotuta, Itsasertzeko LPSak. 

 LAGek Lurzoru Urbanizaezinean xedatutako antolamendu-kategoriak hartzen ditu, baten bat 
zehaztuz eta berri bat jasotzen: 

- Babes Zorrotz Berezia (EPE).  

- Babes Bateragarri Berezia (EPC).  

- Ekosistemak Hobetzeko Eremuak (MA1).  

- Berreskuratzeko Eremu Narriatuak (MA2). 

- Basoko antolamendu-kategoria (F). 

- Nekazaritza eta Abeltzaintzako eta Landazabaleko antolamendu-kategoria (MA). 

- Erabilera Bereziko Zonak. Hiri-hondartzak (UE).  

Antolamendu-kategoriek harrera-gaitasunaren arabera definitutako sektoreetan zonakatzen 
dute lurraldea, kontserbaziorako balioaren arabera, eta horietako bakoitzari lurzoruaren 
erabileren eta jardueren araudi bat aplikatuko zaio bere ezaugarrien arabera, erabilera eta 
aprobetxamendua zehazteko. 

Bestalde, Itsasertzeko LPS-ak ere Baldintzatzaile Gainjarriak zehazten ditu: 

- Akuiferoak kutsatzeko eremu zaurgarriak 

- Eremu higagarriak edo higatzeko arriskua dutenak 

- Eremu urperagarriak  

“Lehorreko inguruneko kostaldearen ertzetako erabileren eta jardueren arautze xehatua” 
LPSaren Araudiaren 29. artikuluan zehazten da hala ere, Araudiaren 4.1. artikuluan dio 
Lurraldearen Zatiko Planak plan honi nagusituko zaizkio babes bereziko eremuak, 
lehentasunezko hirigintza-garapeneko eremuak, espazio libreak, ekipamenduak edo 
azpiegiturak definitzeari dagokionez. 

 Itsasertza babesteko eremuak  

LPPrekin egokitzea: 

Egiaztatu dugu Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko LPSn honela mugatutako eremuak ez 
datozela bat BM LPPn garapen berrietarako jarritako eremuekin: babes berezia (BB), 
ingurumenaren hobekuntza (IH) eta erabilera bereziko eremuak, hiri-hondartzak (HH). 

Deseguneratzea:  

Egiaztatu dugu Itsasertzeko LPSk zehaztutako eremuen mugaketak gainditu eta zabaldu egiten 
dituela Itsasertza Babesteko Eremu gisa zehaztutako eremuaren mugak. 

BM LPPren hurrengo berrikuspenean Itsasertza Babesteko Eremuaren mugak berriz aztertu 
behar dira, Itsasertzeko LPSren arabera egokitzeko eta, horrez gain, lur horien zonifikazioa 
baloratzeko, Itsasertzeko LPSk zehaztu ditzakeen azpikategorietara egokitze aldera. 

Era horretan, babes bereziko (BB) eta ingurumenaren hobekuntzako (IH) eremuak eta hiri-
hondartzak (HH, erabilera-bereziko eremuak), mugaketa eginez gero, BM LPPren hurrengo 
berrikuspenean ingurune fisikoaren antolamendu-kategoria gisa sar daitezke. 

Orobat, BM LPPren hurrengo berrikuspenean itsaso eta lehorraren arteko jabari publikoko 
mugaketa eguneratuak hartu beharko dira kontuan, onartutakoak zein behin-behinekoak, eta 
baita indarrean dagoen itsasbazterraren inguruko legeria ere. Gaur egun, itsasbazterra 
arautzen dute, batetik, 22/1988 Legeak; eta bestetik, maiatzaren 29ko 22013 Legean sartutako 
aldaketak (Lege hori itsasbazterraren babesari eta erabilera jasangarriari buruzkoa da, eta 
Itsasbazterrari buruzko uztailaren 28ko 22/1988 Legea aldatzen du). 

I  2.3.D. PTS DE ORDENACIÓN DE LOS RÍOS Y ARROYOS DE LA CAPV 

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSa, abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren 
bitartez onartu zen. Geroago, azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuak aldaketak egin zituen. 

LPS honek, ibaien eta erreken ibilguak hurrengo moduan banatzen eta tartekatzen ditu: 

- Ertzen Zonakapena Ingurugiro Aldearen Arabera (Lehentasunezko Interes Naturalistikoko 
guneen ertzak, Landaretza Egoera Onean duten ertzak, Higadura, Lerradura edota 
Akuiferoen Zaurgarritasuna duten eremuak eta Birjaso Beharreko ertzak).  

- Ibai-ibilguak Hidraulikaren arabera (8 maila daude: 00, 0, I, II, III, IV, V y VI) 

- Ertzen Zonakapena Hirigintza Osagarriaren arabera (Landa-eremuko ertzak, Hiriarteko 
Komunikabideen Azpiegiturek hartutako ertzak, Eremu Garatuetan dauden ertzak eta 
Hirigintza Garapen Berriak izan ditzateken ertzak).  

Osagai bakoitzari dagokion araudia batera aplikatzearen emaitzazkoa izango da LAP honen 
esparruko puntu bakoitzean aplikatu beharreko araudia. Arau batzuk, beste batzuei gainjartzen 
zaizkien kasuetan, ingurumen baloreen babes maila handiena dakarren araudia aplikatuko da.  

Bestalde, uholde lautadaren barruan, LPSak Lehentasunezko fluxu-gunea eta uholde arrisku-
gunea bereizten ditu, RD 9/2008 EDan, Uren Erregelamendu Publikoaren aldaketarena eta 
903/2010 EDan, Uholde Arriskuak Ebaluatzeko eta Kudeatzekoan ezartzen denaren arabera. 
Bereizketa honen arabera, lurzoruen erabileren eta urpean gera daitezkeen eremuetako 
jarduera hidrauliko eta hirigintzako esku-hartzeen erregulazioa egiten da:  

- Lurzoruaren erregimen orokorra eta jarduerak urak har ditzakeen eremuetan.  

- Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak lehentasunezko fluxu-eremuan sartuta 
dauden urak har ditzakeen eremuetan.  
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- Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak 100 urteko errepika-denboran uholdeek 
har ditzaketen eta lehentasunezko fluxu-eremutik kanpo dauden eremuetan.  

- Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak, 100 eta 500 urte bitarteko errepika-
denborako uholdeek har ditzaketen eremuetan.  

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana, 2015-
2021 zikloari dagokiona, 20/2016 Errege Dekretuaren bitartez onartu zen, urtarrilaren 20koa. 
Plan honek, uholde arrisku handia dagoela edo arrisku hori gauzatzeko aukera gertagarria izan 
litekeela ondorioztatu du, 2007/60/CE Zuzentarauean xedatutakoaren arabera, eta arrisku 
handiko mailak mugatu ostean, Uholde Arrisku Handiko Eremuak (ARPSI) identifikatu dira. 

Bilbo Metropolitarrean 8 Uholde Arrisku Handiko Eremu (ARPSI) daude: 

ARPSI Herrigunea Ibai-ibilgua 

ES017- BIZ- BAR- 01 San Juan de Muskiz Barbadun 

ES017- BIZ- IBA- 01 Bilbo/ Erandio Bilboko itsasadarra 

ES017- BIZ- IBA- 02 Ortuella/ Trapagaran - Trapagaran/ Barakaldo/ Sestao Galindo 

ES017- BIZ- IBA- 03 Getxo Gobelas 

ES017- BIZ- IBA- 04 Leioa Udondo 

ES017- BIZ- IBA- 05 Sondika/ Erandio Asua 

ES017- BIZ- BUT- 01 Plentzia Butroe 

ES017- BIZ- BUT- 02 Gatika/ Maruri-Jatabe/ Mungia Butroe, Errotatxu, Mungia 

 Urak har ditzakeen eremuak  

Deseguneratzea:  

LPPren hurrengo berrikuspenean Ingurune Fisikoaren Antolamenduko O.1 planoan agertzen 
diren uholde-azalerak eguneratu beharko lirateke, Uraren Euskal Agentziaren (URA) uholde-
arriskuaren kartografia berriarekin. Eta eguneratu beharko litzateke, halaber, lehentasunezko 
fluxu-eremuaren lerroa, zeina URAk egindako arriskugarritasuneko eta uholde-arriskuko 
mapetan zehaztua dagoen. 

Orobat, uholde-arriskuaren mailaren araberako lurzoruaren erabilera-erregimena jaso behar da, 
lurralde-ereduaren garapen berriak ezartze aldera; erregimen hori Ibai eta Erreken Ertzak 
Antolatzeko LPSren 1. aldaketan dago jasoa. 

Ibai eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSren 1. aldaketaren araudiko E.2.1 artikuluari jarraikiz, 
lurzoruaren erabilera, jarduera hidraulikoak eta hirigintzako esku-hartzeak maila hauen arabera 
arautzen dira:   

• Lurzoruaren erregimen orokorra eta jarduerak urak har ditzakeen eremuetan (E.2.2.). 

• Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak lehentasunezko fluxu-eremuan sartuta 
dauden eta urak har ditzakeen eremuetan (E.2.3). 

• Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak 100 urteko errepika-denboran uholdeek 
har ditzaketen eta lehentasunezko fluxu-eremutik kanpo dauden eremuetan (E.2.4). 

• Lurzoruaren berariazko erregimena eta jarduerak, 100 eta 500 urte bitarteko errepika-
denborako uholdeek har ditzaketen eremuetan (E.2.5). 

Uholde-azaleren mugaketa berria dela eta, LPPk muga-eremuak eguneratu behar ditu, agiri 
hau idaztean egiaztatu baitugu eguneratuta dauden uholde-azalerek mugatutako eremuek BM 
LPPn mugatutako esku-hartze eremuetan eragina dutela, neurri batean. 

I  2.3.E. ETXEBIZITZEN SUSTAPEN PUBLIKORAKO LURZORUA ANTOLATZEKO 
LPS 

EAEn etxebizitzen sustapen publikorako aukerako lurzorua antolatzeko lurralde-estrategia eta 
analisia egin zen, besteak beste, Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko 
Lurralde Plan Partziala izapidetzen jarraitzeko. Kasu honetan, oso segurua ez den arren, agiri 
hau izapidetzeko moduko dokumentu berri bat sortzeko aurreko fasea izango litzateke. 

Azterlanaren beste helburu bat litzateke Eusko Jaurlaritzan etxebizitza-arloan eskumena duen 
sailak etxebizitza-politikako helburuak lortzeko tresna gisa erabiltzea, lurralde-orekarekin bat: 
lurzorua erostea, lehentasunezko jarduerak gauzatzea eta abar. Gaur egun etxebizitza 
babestuen arloan jarduera publikoak gauzatzeko zailtasunak daudenez, azterlan hori nekez 
erabili ahal izango da epe motz eta ertainera. 

I  2.3.F. BIZKAIKO ERREPIDEEN LPS 

Bizkaiko Errepideen LPS 1999ko azaroaren 23ko 8/99 Foru Araua medio onartu zen behin 
betiko. Gero hiru aldiz aldatu dute: 

- 2005eko martxoaren 10eko 4/2005 Foru Arauaren bitartez Bizkaiko 2003ko 
Irisgarritasun Plan Berezia egokitu zen. Plan horretan hegoaldeko saihesbide 
metropolitarra egitea zegoen aurreikusia, besteak beste.  

- 2007ko azaroaren 20ko 208/2007 Foru Dekretuaren bitartez, Zorrotzaurreko penintsula 
garatzeko premia berrietara egokitze aldera, eredua aldatu zen. Zehazki, kendu zituzten 
“itsasadarraren ardatza” luzetarako bide nagusia, “Olabeaga-Zorrotzaurre-Deustuko 
beheko ingurabidea” zeharkako lotura eta Bilbora sartzeko barruko zati batzuk. Era 
horretan, foru-sarearen funtzionaltasuna mugatu zen ahalmen handiko saretik (Txorierri, 
hegoaldeko konponbidea) udal-errepideetarako sarerako loturetara. 

- 2009ko apirilaren 28ko 47/2009 Foru Dekretuaren bitartez, Sakoniko eremuaren 
antolamendua orekatu zen.  

Herrilan eta Garraio Sailak Bizkaiko Errepideen LPS berrikusteko prozesua hasi du.  

I  2.3.G. EAE-KO GARRAIOAREN SARE INTERMODAL ETA LOGISTIKOAREN LPS  

Azterlan honen esparruan LPS hori aztertu dugu; idaztez amaituta eta izapidetzeko zegoen. 
Duela gutxi, Eusko Jaurlaritzako Garraio Plangintzaren Zuzendaritzak LPS ez izapidetzen 
jarraitzea erabaki du, baina egindako diagnostikoak aurrerantzean plangintza estrategikoko 
agiriak egiteko balioko du.  
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I  2.3.H. EAE-KO PORTUEN LPS 

Orain arte agiririk argitaratu ez dutenez, ezin izan dugu aztertu BM LPPrekin zer erlazio duen. 
Agiria aipatu dugu aurrerago BM LPP berrikusi nahi izanez gero nola bilakatzen den kontuan 
hartu beharko delako. 

I  2.3.I. EAE-KO TRENBIDE SAREAREN LPS  

EAEko Trenbide Sarearen LPS 2001eko otsailean onartu zuten behin betiko, 41/2001 
Dekretuaren bidez.  

2005ean, 34/2005 Dekretua medio, LPS Bilbo Metropolitarrean eta beste udalerri batzuetan 
trenbidearen antolamendua aldatzea onartu zuten behin betiko. Aldaketa hori egin zuten, 
batetik, sareen eskumena duten administrazioen jarduera-programen berrikuspenen ondorioz; 
eta bestetik, lurzorua antolatzeko proposamen eta ebazpenen zehaztapen- eta lotura-maila 
handitu beharra zegoelako.  

I  2.3.J. EAE-N JARDUERA EKONOMIKOETARAKO ETA MERKATARITZA 
EKIPAMENDUETARAKO LURZORU PUBLIKOA SORTZEKO LPS 

Jarduera Ekonomikoetarako eta Merkataritza Ekipamenduetarako Lurzoru Publikoa Sortzeko 
LPS 2004ko abenduan onartu zuten behin betiko, 262/2004 Dekretuaren bitartez.  

EAEANek, 2016eko irailaren 3ko epaian, merkataritza-ekipamenduetarako azalera handienak 
mugatzen dituen LPSko ebazpenak erabat deusez zirela adierazi zuen. Ebazpen horiek 
merkataritza-ekipamendu handien lurralde-arauketari buruzko 14. artikuluko 2. ataleko c) eta d) 
letrak dira. 

Gauzak horrela, 2016ko martxoaren 16an, EAELABek LPSren interpretazio-irizpideak 
onartzeko hitzarmena adostu zuen. Hitzarmen horretan baliogabetutako atalak eta 
merkataritza-ekipamendu handien lurralde-antolamendurako proposamenei buruzko 7. puntua 
berrikusi zituzten. Alde horretatik, epaiak azalera handiena mugatzen duten ebazpenak bakarrik 
baliogabetu zituenez, horiek kendu ondoren LPS indarrean dago. 
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II   INFORMAZIOA 
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II  1. GIZARTEA ETA EKONOMIA 

II  1.1. BIZTANLERIAREN ANALISI DEMOGRAFIKOA, EGITURA ETA 
BANAKETA 

Kapitulu honetan erabili ditugun datu guztiak Estatistikako Institutu Nazionaletik hartu ditugu. 

Bilboko metropoli-eremuko bilakaera demografikoan biztanleriaren zahartzeak eragin handia 
izan du; demografia aldetik helduak diren gizarteen bereizgarrietako bat da biztanleriaren 
zahartzea. Orokorrean, azterketa-eremuak era horretako gizarteen berezko ezaugarriak ditu, 
baina udalerrien bilakaera askotarikoa izan da, batez ere migrazio-prozesuak direla eta; izan 
ere, gazte batzuek, hainbat arrazoirengatik, emantzipatzen direnean beste udalerri batera 
bizitzera joatea erabakitzen dute. 

Metropoli-eremuko eta udalerrietako 1991, 2001 eta 2011. urteetako biztanleriaren grafikoetan 
ikusten da aldaketa demografiko handiak gertatu direla. 
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Biztanle-kopuruari dagokionez, ia ez da aldatu: aztertutako sail guztian 900.000 biztanle inguru 
daude. 

 

2001eko datuak generoaren arabera bereiziz gero, ikusten da emakumeak % 2 gehiago direla. 
Analisi hori bera udalerrika eginez gero, ikusten da Getxon eta Bilbon aldea handiagoa dela: 
biztanleen % 53 emakumezkoa da. Zierbenan eta Lemoizen alderantziz gertatzen da: 
biztanleen % 53 gizonezkoa da.  

 

Kodea Udalerria Biztanleria, 
guztira Gizonak Emakumeak 

48002 Abanto 9.772 4.828 % 49 4.944 % 51 
48912 Alonsotegi 2.861 1.394 % 49 1.467 % 51 
48009 Arrankudiaga 977 485 % 50 492 % 50 
48011 Arrigorriaga 12.334 6.036 % 49 6.298 % 51 
48013 Barakaldo 99.526 48.215 % 48 51.311 % 52 
48014 Barrika 1.530 751 % 49 779 % 51 
48015 Basauri 41.987 20.432 % 49 21.555 % 51 
48016 Berango 6.970 3.391 % 49 3.579 % 51 
48020 Bilbo 350.558 165.603 % 47 184.955 % 53 
48901 Derio 5.934 2.911 % 49 3.023 % 51 
48902 Erandio 24.175 11.808 % 49 12.367 % 51 
48029 Etxebarri 10.284 5.168 % 50 5.116 % 50 
48036 Galdakao 29.078 14.338 % 49 14.740 % 51 
48044 Getxo 79.815 37.446 % 47 42.369 % 53 
48043 Gorliz 5.512 2.720 % 49 2.792 % 51 
48052 Larrabetzu 1.980 973 % 49 1.007 % 51 
48054 Leioa 30.447 14.830 % 49 15.617 % 51 
48056 Lemoiz 1.081 574 % 53 507 % 47 
48081 Lezama 2.446 1.189 % 49 1.257 % 51 
48903 Loiu 2.424 1.227 % 51 1.197 % 49 
48071 Muskiz 7.449 3.702 % 50 3.747 % 50 
48083 Ortuella 8.417 4.068 % 48 4.349 % 52 
48077 Plentzia 4.407 2.121 % 48 2.286 % 52 
48078 Portugalete 47.631 22.832 % 48 24.799 % 52 
48082 Santurtzi 46.948 22.760 % 48 24.188 % 52 
48084 Sestao 28.548 13.841 % 48 14.707 % 52 
8904 Sondika 4.494 2.155 % 48 2.339 % 52 
48085 Sopela 12.191 6.035 % 50 6.156 % 50 
48065 Ugao 4.046 2.042 % 50 2.004 % 50 
48089 Urduliz 3.630 1.809 % 50 1.821 % 50 

48080 Trapagaran 12.126 5.923 % 49 6.203 % 51 
48905 Zamudio 3.214 1.602 % 50 1.612 % 50 
48097 Zaratamo 1.662 820 % 49 842 % 51 
48025 Zeberio 1.059 521 % 49 538 % 51 
48913 Zierbena 1.460 780 % 53 680 % 47 
Bilbo Metropolitarreko EF 906.973 435.330 % 49 471.643 % 51 
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Aztertutako urteetan biztanleria adin-tarteka aztertuz gero, aldaketa demografikoak 
nabarmenagoak dira. 

 

Eremu funtzionala osatzen duten udalerrietako 2011ko datuetan ikusten da Berangon dagoela 
biztanle gazte (0-19 urte) gehien (% 22), eta haren atzetik datozela Arrigorriaga, Etxebarri, 
Gorliz, Loiu eta Sopela (% 21). Aldiz, 20 eta 64 urte arteko biztanleei dagokienez, Zierbena da 
nagusi (% 69), eta gero Sopela (% 68) eta Etxebarri (% 67).  

Azkenik, Basauri eta Portugalete dira udalerri zaharrenak, alegia 64 urtetik gorako biztanle-
ehuneko handiena dutenak (% 24, Bilbo Metropolitarreko batezbestekoa baino handiagoa), eta 
haien atzetik datoz Sestao eta Zeberio (% 23).  

Kodea Udalerria Biztanleria, 
guztira 

Adinak 
0-19  20-64  >64 

48002 Abanto 9.772 1.796 % 18 6.429 % 66 1.547 % 16 
48912 Alonsotegi 2.861 476 % 17 1.800 % 63 585 % 20 
48009 Arrankudiaga 977 198 % 20 604 % 62 175 % 18 
48011 Arrigorriaga 12.334 2.566 % 21 7.946 % 64 1.822 % 15 
48013 Barakaldo 99.526 15.276 % 15 63.261 % 64 20.989 % 21 
48014 Barrika 1.530 295 % 19 963 % 63 272 % 18 
48015 Basauri 41.987 6.290 % 15 25.702 % 61 9.995 % 24 
48016 Berango 6.970 1.536 % 22 4.496 % 65 938 % 13 
48020 Bilbo 350.558 56.025 % 16 216.082 % 62 78.451 % 22 
48901 Derio 5.934 1.122 % 19 3.660 % 62 1.152 % 19 
48902 Erandio 24.175 4.174 % 17 15.491 % 64 4.510 % 19 
48029 Etxebarri 10.284 2.130 % 21 6.938 % 67 1.216 % 12 
48036 Galdakao 29.078 5.031 % 17 19.038 % 65 5.009 % 17 
48044 Getxo 79.815 13.927 % 17 50.442 % 63 15.446 % 19 
48043 Gorliz 5.512 1.131 % 21 3.547 % 64 834 % 15 
48052 Larrabetzu 1.980 405 % 20 1.221 % 62 354 % 18 
48054 Leioa 30.447 5.978 % 20 20.077 % 66 4.392 % 14 
48056 Lemoiz 1.081 207 % 19 676 % 63 198 % 18 
48081 Lezama 2.446 497 % 20 1.548 % 63 401 % 16 
48903 Loiu 2.424 505 % 21 1.408 % 58 511 % 21 
48071 Muskiz 7.449 1.348 % 18 4.836 % 65 1.265 % 17 
48083 Ortuella 8.417 1.389 % 17 5.430 % 65 1.598 % 19 
48077 Plentzia 4.407 876 % 20 2.857 % 65 674 % 15 
48078 Portugalete 47.631 6.999 % 15 29.321 % 62 11.311 % 24 
48082 Santurtzi 46.948 7.634 % 16 29.552 % 63 9.762 % 21 
48084 Sestao 28.548 4.376 % 15 17.510 % 61 6.662 % 23 
48904 Sondika 4.494 899 % 20 2.620 % 58 975 % 22 
48085 Sopela 12.191 2.534 % 21 8.231 % 68 1.426 % 12 
48065 Ugao 4.046 681 % 17 2.602 % 64 763 % 19 
48089 Urduliz 3.630 680 % 19 2.393 % 66 557 % 15 
48080 Trapagaran 12.126 2.050 % 17 7.632 % 63 2.444 % 20 
48905 Zamudio 3.214 548 % 17 2.037 % 63 629 % 20 
48097 Zaratamo 1.662 296 % 18 1.061 % 64 305 % 18 
48025 Zeberio 1.059 181 % 17 635 % 60 243 % 23 
48913 Zierbena 1.460 205 % 14 1.011 % 69 244 % 17 
Bilbo Metropolitarreko EF 906.973 150.261 % 18 569.057 % 63 187.655 % 18 

2011. urtean haur-kopuruak gora egin zuen aldi horretan seme-alabak izatea erabaki zuten 30 
eta 39 urte arteko biztanle asko zeudelako. 

Alde horretatik, 80ko hamarkadan jaiotza-tasaren beheraldia finkatzen hasi zen eta, ondorioz, 
haur oso gutxi daude. Halaber, biztanleen bizi-itxaropenak gora egin duenez, adindu gehiago 
daude. Emankortasun-tasaren, gizon eta emakumeen bizi-itxaropenaren eta zahartze-
indizearen bilakaeraren gaineko adierazleek ematen dute hori aditzera. Emankortasun-tasari 
dagokionez, 1975etik datuak ez dira aldatu, gaur egungo egitura demografikoan eraginak epe 
luzerakoak baitira. 
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Emankortasunaren eta bizi-itxaropenaren adierazleak Bizkaia osokoak dira, horiexek baino ez 
baititugu aztertutako sailean. 

 

Zahartze-indizeak denborarekin aldaketa handiak gertatu direla erakusten du; honela adierazita 
dago: (65 urtetik gorakoak / 15 urtetik beherakoak) X 100. 2001etik 2011ra ia ez da aldatu, 
2011n biztanle gazteen kopuruak gora egin zuelako eta adin emankorrean zeuden biztanleen 
bolumena handiagoa zelako. 

 

Bilboko metropoli-eremuko jaiotza, heriotza, migrazio eta biztanleriari buruzko adierazle 
absolutuei dagokienez, 1998tik 2014ra jaiotza baino heriotza gehiago izan da urtero. Aldi 
horretako urte batzuetan biztanleriak migrazio-saldo positiboengatik egin du gora. Jendea ez da 
eremuko udalerri batzuetatik bestera bakarrik mugitu, asko kanpotik etorri da. Halaber, 
migrazioak barrutik kanpora ere gertatzen dira, eta Castro Urdiales da horren adibide 
nabarmena (aurrerantzean eremu funtzionalaren mugakide den lurraldetik kanpoko eremua), 
kapitulu honetan ikusiko dugun moduan. 

Alde horretatik, azken urteetan migrazio-saldoek behera egin dutenez, aztertutako azkeneko 
aldian biztanleriak ere behera egin du. 

 

Migrazio-saldo horiek askotarikoak dira Bilboko metropoli-eremuko udalerrietan. Hurrengo 
laburpenean adieraziko dugu 1998tik 2014ra biztanleriak zein udalerritan egin duen gora edo 
behera eta horrek zer eragin erlatibo izan duen 1998ko biztanleria erreferentziatzat hartuta; argi 
ikusten da alde handiak daudela batetik bestera. 

 

Biztanleriaren piramideak udalerrika zehatz-mehatz aztertuz gero ikusten dira ondoen alde 
horiek. Orokorrean udalerri batetik besterako migrazio-prozesuek eragiten dituzte, alegia 
udalerri helduenetatik hirigintza aldetik garatzeko aukera gehiago dituzten udalerrietarako 
migrazioek. 

Bilboko metropoli-eremuko eta Castro Urdialeseko migrazio-saldoak alderatuz gero, ikusten da 
aldea dagoela eta alde hori Kantabriako udalerriak eremu funtzionaleko jendea erakarri izanak 
eragin duela. 
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Eranskinean bildu ditugu 1991, 2001 eta 2008. urteetako udalerrietako biztanleriaren 
piramideak eta 1998-2014 aldiko adierazle geografikoak, lehen Bilbo Metropolitar osorako 
azaldutakoak. 

Orain, analisi hori egiteko erabili dugun Udalaren informazioarekin mapak egingo ditugu. 

Alde horretatik, Bilbo Metropolitarretik kanpoko bost udalerri sartu ditugu: Gamiz-Fika, Gatika, 
Mungia, Laukiz eta Castro Urdiales. Bilboko metropoli-eremuko mugak urdinez margotu ditugu. 

Udalerriak 
1998 2014 2015 

Guztira Gizonak Emaku
meak Guztira Gizonak Emaku

meak Guztira Gizonak Emaku
meak 

48002 Abanto 8.812 4.364 4.448 9.688 4.782 4.906 9.635 4.754 4.881 
48912 Alonsotegi 2.829 1.376 1.453 2.843 1.397 1.446 2.856 1.402 1.454 
48009 Arrankudiaga 740 356 384 974 483 491 973 478 495 
48011 Arrigorriaga 10.502 5.167 5.335 12.374 6.010 6.364 12.339 6.008 6.331 
48013 Barakaldo 98.649 48.261 50.388 100.080 48.414 51.666 100.228 48.446 51.782 
48014 Barrika 1.076 546 530 1.537 753 784 1.539 758 781 
48015 Basauri 48.107 23.824 24.283 41.624 20.275 21.349 41.304 20.073 21.231 
48016 Berango 4.690 2.329 2.361 6.925 3.411 3.514 6.961 3.399 3.562 
48020 Bilbo 358.467 170.187 188.280 346.574 163.377 183.197 345.141 162.564 182.577 
48901 Derio 4.666 2.306 2.360 5.940 2.900 3.040 6.022 2.936 3.086 
48902 Erandio 23.207 11.405 11.802 24.311 11.927 12.384 24.234 11.873 12.361 
48029 Etxebarri 6.438 3.259 3.179 10.754 5.376 5.378 10.881 5.440 5.441 
48036 Galdakao 29.418 14.594 14.824 29.351 14.489 14.862 29.344 14.461 14.883 
48044 Getxo 82.974 39.706 43.268 79.544 37.411 42.133 78.846 37.043 41.803 
48043 Gorliz 3.808 1.899 1.909 5.664 2.811 2.853 5.670 2.827 2.843 
48052 Larrabetzu 1.552 779 773 2.023 987 1.036 2.046 990 1.056 
48053 Laukiz 919 474 445 1.129 561 568 1.145 571 574 
48054 Leioa 27.308 13.499 13.809 30.685 14.961 15.724 30.715 14.973 15.742 
48056 Lemoiz 877 458 419 1.182 622 560 1.215 641 574 
48081 Lezama 2.053 1.030 1.023 2.432 1.195 1.237 2.406 1.189 1.217 
48903 Loiu 1.661 854 807 2.388 1.199 1.189 2.392 1.175 1.217 
48071 Muskiz 6.123 3.003 3.120 7.612 3.775 3.837 7.601 3.767 3.834 
48083 Ortuella 8.778 4.286 4.492 8.410 4.098 4.312 8.415 4.116 4.299 
48077 Plentzia 3.286 1.585 1.701 4.344 2.109 2.235 4.338 2.117 2.221 
48078 Portugalete 53.498 26.196 27.302 47.117 22.606 24.511 46.718 22.337 24.381 
48082 Santurtzi 48.962 24.033 24.929 46.651 22.615 24.036 46.284 22.415 23.869 
48084 Sestao 33.732 16.435 17.297 28.288 13.724 14.564 28.052 13.598 14.454 
48904 Sondika 3.694 1.773 1.921 4.589 2.208 2.381 4.535 2.186 2.349 
48085 Sopela 9.815 4.885 4.930 13.061 6.417 6.644 13.211 6.486 6.725 
48065 Ugao 4.150 2.084 2.066 4.085 2.056 2.029 4.122 2.065 2.057 
48089  Urduliz 2.825 1.403 1.422 3.930 1.939 1.991 4.070 2.022 2.048 
48080 Trapagaran 12.673 6.239 6.434 12.129 5.904 6.225 12.093 5.916 6.177 
48905 Zamudio 2.953 1.482 1.471 3.263 1.607 1.656 3.244 1.586 1.658 
48097 Zaratamo 1.614 820 794 1.652 820 832 1.613 800 813 
48025 Zeberio 929 482 447 1.085 542 543 1.081 537 544 
48913 Zierbena 1.170 617 553 1.498 800 698 1.493 793 700 

Bilbo Metropolitarra 912.955 441.996 470.959 905.736 434.561 471.175 902.762 432.742 470.020 
Biztanleriaren bilakaera 1998-2015 
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A.1. ETORKIZUNERAKO OHARRAK 

Etorkizuna irudikatzeko Estatistikako Institutu Nazionalak biztanleriaren iragarpenak egiteko 
eskaintzen dituen tresnak erabili ditugu. Proiekzio horiek duela gutxi berrikusi dituzte (2016ko 
urrian) eta probintzietako datuak dira. 

Bizkaiko datuak oinarri hartuta, Bilboko metropoli-eremurako aurreikuspenak egin eta 2031. 
urtera arteko grafiko hauetan adierazi ditugu. 

 

 

II  1.2. ANALISI SOZIOEKONOMIKOA 

Kapitulu honetan Eustat, EIN eta COTRABIko datuak erabili ditugu. 

Egitura sozioekonomikoak eta egitura horren banaketak Bilboko metropoli-eremuko esparruen 
arteko eta kanpoko harremanak baldintzatzen dituzte. 

Analisi ekonomikoak bost ardatz ditu: biztanleriaren prestakuntza, sektore ekonomikoak, 
familien eta pertsonen errenta-mailak, langabezia-maila eta haren bilakaera eta enplegu 
eskaintza eta haren bilakaera. Hori guztia geografikoki kokatua, aipaturiko arrazoiengatik. 
Horrez gain, mugikortasunari buruzko kapituluan motorizazio-maila ere aztertu dugu. 

A.1. BIZTANLERIAREN PRESTAKUNTZA-MAILA 

2011n, 10 urtetik gorako biztanleen prestakuntza-mailari dagokionez, analfabeto oso gutxi dago 
(% 0,47). Analfabetismo-indize handienak Abanto (% 1,11), Ortuella (% 1,06) eta Barakaldon 
(% 0,95) dituzte. Eremu funtzionalean biztanleen % 2,12k ez du ikasketarik. Alde horretatik, 
Sestao (% 4,94), Arrigorriaga (% 4,10) eta Barakaldon (% 4,02) dituzte indize handienak. 

Biztanle gehienek (% 34,90) eskolaurreko eta Lehen Hezkuntzako prestakuntza dute. Ehuneko 
handienak Alonsotegi (% 45,03), Sestao (% 44,57) eta Erandion (% 44,18) dituzte.  

Eremu funtzionalean biztanleen % 17,20k egin ditu ikasketa profesionalak, eta indize handienak 
Muskiz (% 24,10), Abanto (% 22,65) eta Zierbenakoak (% 22,16) dira.  

Bilbo Metropolitarreko bigarren prestakuntza-multzo handiena Bigarren Hezkuntzakoa da 
(% 20,45), eta udalerri hauek dira nagusi: Sopela (% 24,77), Getxo (% 24,54) eta Plentzia 
(% 24,24).  

Biztanleen % 8,49k maila ertaineko eta goi-mailako ikasketak ditu, eta Gorlizen dute indize 
handiena (% 11,98). 

Azkenik, eremu funtzionalean biztanleen % 16,37k ditu goi-mailako ikasketak. Multzo horretan 
Getxo (% 32,70), Barrika (% 26,93) eta Plentzia (% 26,06) dira nagusi. 
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Kodea  Udalerria 
10 URTE ETA 
GEHIAGOKO 
BIZTANLEAK 

Analfabetoak  Ikasketarik 
gabeak 

Eskolaurrea eta 
Lehen Hezkuntza  Profesionalak  Bigarren 

Hezkuntza 
Maila ertaina‐Goi‐

maila  Goi‐maila 

48002  Abanto  8.839  98  % 1,11  196  % 2,22 3.475 % 39,31 2.002 % 22,65 1.607 % 18,18 578  % 6,54  883  % 9,99
48912  Alonsotegi  2.578  19  % 0,74  33  % 1,28 1.161 % 45,03 441 % 17,11 470 % 18,23 192  % 7,45  262  % 10,16
48009  Arrankudiaga  862  0  % 0,00  2  % 0,23 318 % 36,89 150 % 17,40 166 % 19,26 83  % 9,63  143  % 16,59
48011  Arrigorriaga  10.987  56  % 0,51  450  % 4,10 3.875 % 35,27 1.887 % 17,17 2.357 % 21,45 862  % 7,85  1.500  % 13,65
48013  Barakaldo  90.911  864  % 0,95  3.653  % 4,02 36.770 % 40,45 15.635 % 17,20 17.107 % 18,82 6.286  % 6,91  10.596  % 11,66
48014  Barrika  1.370  10  % 0,73  13  % 0,95 321 % 23,43 195 % 14,23 305 % 22,26 157  % 11,46  369  % 26,93
48015  Basauri  38.679  239  % 0,62  1.431  % 3,70 15.881 % 41,06 4.959 % 12,82 7.890 % 20,40 4.502  % 11,64  3.777  % 9,76
48016  Berango  6.037  32  % 0,53  197  % 3,26 1.474 % 24,42 873 % 14,46 1.342 % 22,23 571  % 9,46  1.548  % 25,64
48020  Bilbo  321.908  1.589  % 0,49  10.960  % 3,40 103.709 % 32,22 43.368 % 13,47 71.985 % 22,36 26.658  % 8,28  63.639  % 19,77
48901  Derio  5.259  17  % 0,32  79  % 1,50 2.112 % 40,16 1.050 % 19,97 987 % 18,77 328  % 6,24  686  % 13,04
48902  Erandio  21.789  128  % 0,59  320  % 1,47 9.626 % 44,18 3.856 % 17,70 4.319 % 19,82 1.269  % 5,82  2.271  % 10,42
48029  Etxebarri  8.863  74  % 0,83  269  % 3,04 3.239 % 36,55 1.617 % 18,24 1.706 % 19,25 757  % 8,54  1.201  % 13,55
48036  Galdakao  26.655  123  % 0,46  513  % 1,92 9.960 % 37,37 4.689 % 17,59 5.329 % 19,99 2.231  % 8,37  3.810  % 14,29
48044  Getxo  73.186  85  % 0,12  523  % 0,71 13.483 % 18,42 8.674 % 11,85 17.961 % 24,54 8.526  % 11,65  23.934  % 32,70
48043  Gorliz  4.900  5  % 0,10  40  % 0,82 1.124 % 22,94 788 % 16,08 1.141 % 23,29 587  % 11,98  1.215  % 24,80
48052  Larrabetzu  1.721  4  % 0,23  35  % 2,03 523 % 30,39 254 % 14,76 341 % 19,81 198  % 11,50  366  % 21,27
48054  Leioa  27.286  76  % 0,28  490  % 1,80 7.900 % 28,95 4.306 % 15,78 6.232 % 22,84 2.491  % 9,13  5.791  % 21,22
48056  Lemoiz  958  1  % 0,10  17  % 1,77 263 % 27,45 164 % 17,12 209 % 21,82 98  % 10,23  206  % 21,50
48081  Lezama  2.187  5  % 0,23  10  % 0,46 751 % 34,34 347 % 15,87 445 % 20,35 210  % 9,60  419  % 19,16
48903  Loiu  2.187  6  % 0,27  33  % 1,51 651 % 29,77 295 % 13,49 495 % 22,63 216  % 9,88  491  % 22,45
48071  Muskiz  6.686  25  % 0,37  70  % 1,05 2.441 % 36,51 1.611 % 24,10 1.363 % 20,39 476  % 7,12  700  % 10,47
48083  Ortuella  7.715  82  % 1,06  307  % 3,98 3.107 % 40,27 1.702 % 22,06 1.448 % 18,77 437  % 5,66  632  % 8,19
48077  Plentzia  3.960  8  % 0,20  23  % 0,58 906 % 22,88 571 % 14,42 960 % 24,24 460  % 11,62  1.032  % 26,06
48078  Portugalete  44.026  229  % 0,52  1.290  % 2,93 18.017 % 40,92 7.821 % 17,76 7.769 % 17,65 3.152  % 7,16  5.748  % 13,06
48082  Santurtzi  42.879  294  % 0,69  1.355  % 3,16 18.122 % 42,26 7.576 % 17,67 7.984 % 18,62 2.800  % 6,53  4.748  % 11,07
48084  Sestao  26.251  211  % 0,80  1.298  % 4,94 11.699 % 44,57 4.463 % 17,00 4.889 % 18,62 1.507  % 5,74  2.184  % 8,32
48904  Sondika  4.007  8  % 0,20  37  % 0,92 1.437 % 35,86 658 % 16,42 880 % 21,96 328  % 8,19  659  % 16,45
48085  Sopela  10.770  13  % 0,12  147  % 1,36 2.366 % 21,97 1.695 % 15,74 2.668 % 24,77 1.206  % 11,20  2.675  % 24,84
48080  Trapagaran  3.702  21  % 0,57  71  % 1,92 1.581 % 42,71 632 % 17,07 747 % 20,18 242  % 6,54  408  % 11,02
48065  Ugao  3.253  9  % 0,28  78  % 2,40 1.015 % 31,20 581 % 17,86 638 % 19,61 294  % 9,04  638  % 19,61
48089  Urduliz  11.043  56  % 0,51  249  % 2,25 4.477 % 40,54 2.281 % 20,66 2.119 % 19,19 734  % 6,65  1.127  % 10,21
48905  Zamudio  2.861  10  % 0,35  67  % 2,34 1.102 % 38,52 531 % 18,56 556 % 19,43 216  % 7,55  379  % 13,25
48097  Zaratamo  1.518  14  % 0,92  52  % 3,43 643 % 42,36 259 % 17,06 279 % 18,38 101  % 6,65  170  % 11,20
48025  Zeberio  960  5  % 0,52  24  % 2,50 369 % 38,44 176 % 18,33  166 % 17,29 65  % 6,77  155  % 16,15
48913  Zierbena  1.358  3  % 0,22  3  % 0,22 461 % 33,95 301 % 22,16 277 % 20,40 115  % 8,47  198  % 14,58
Bilbo Metropolitarreko EF  828.151  4.419  % 0,47  24.335  % 2,12 284.359 % 34,90 126.408 % 17,20 175.137 % 20,45 68.933  % 8,49  144.560  % 16,37
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A.1. SEKTORE EKONOMIKOAK 

Sektore ekonomiko guztien Balio Erantsi Gordinari buruzko 2012ko datuak aztertuz gero, 
ikusten da nekazaritza-, abeltzaintza- eta arrantza-sektoreak duela eremu funtzionalean pisu 
gutxien (% 1).  Zeberio eta Lemoiz batezbestekoaren oso gainetik daude (% 10 eta % 6,8, 
hurrenez hurren). Aitzitik, eremuko 21 udalerritan (guztira 35 dira) indize hori % 0,5 baino 
txikiagoa da.  

Industriaren eta energiaren sektoreko indizea % 24,5 da, bigarren sektore garrantzitsuena 
baita. Arlo horretan honako hauek dira nagusi: Zierbena (% 81,6), Arrankudiaga (% 52,4), 
Muskiz (% 49,2) eta Zamudio (% 48,9). 

Bilbo Metropolitarreko eraikuntza-sektoreari BEGd-ren % 13,1 dagokio. Sektore horrek 
Ortuellan (% 22,5), Gorlizen (% 20,1) eta Urdulizen (% 18,8) du pisu gehien. 

Azkenik, zerbitzu-sektorea da garrantzitsuena (% 65,2), eta honako udalerri hauetan da nagusi: 
Plentzia (% 88,9), Getxo (% 88,9) eta Bilbo (% 87,6). 

 

Kodea  Udalerria 
NEKAZARITZA, 

ABELTZAINTZA ETA 
ARRANTZA 

INDUSTRIA 
ETA ENERGIA  ERAIKUNTZA  ZERBITZU

AK 

48002  Abanto % 0,4  % 34,8  % 9,6 % 55,3
48912  Alonsotegi  % 0,4  % 45,1  % 18,3 % 36,1
48009  Arrankudiaga  % 2,3  % 52,4  % 5,8 % 39,5
48011  Arrigorriaga  % 0,2  % 31,9  % 7,4 % 60,6
48013  Barakaldo  % 0,0  % 7,7  % 12,8 % 79,5

48014  Barrika  % 1,2  % 7,6  % 9,4 % 81,7
48015  Basauri  % 0,1  % 27,9  % 6,3 % 65,7
48016  Berango  % 1,0  % 30,3  % 8,9 % 59,8
48020  Bilbo  % 0,1  % 6,9  % 5,4 % 87,6
48901  Derio  % 0,2  % 17,4  % 5,3 % 77,2
48902  Erandio  % 0,1  % 19,1  % 10,7 % 70,1
48029  Etxebarri  % 0,1  % 26,5  % 10,9 % 62,5
48036  Galdakao  % 0,2  % 24,3  % 8,2 % 67,3
48044  Getxo  % 0,1  % 4,2  % 6,8 % 88,9
48043  Gorliz  % 1,3  % 3,1  % 20,1 % 75,5
48052  Larrabetzu  % 2,5  % 13,3  % 4,2 % 80,1
48054  Leioa  % 0,0  % 13,2  % 10,5 % 76,3
48056  Lemoiz  % 6,8  % 2,5  % 9,1 % 81,7
48081  Lezama  % 1,0  % 26,8  % 3,2 % 69,0
48903  Loiu  % 0,2  % 20,4  % 3,4 % 76,0
48071  Muskiz  % 0,7  % 49,2  % 4,6 % 45,5
48083  Ortuella  % 0,1  % 23,5  % 22,5 % 53,9
48077  Plentzia  % 1,6  % 3,4  % 6,1 % 88,9
48078  Portugalete  % 0,0  % 5,7  % 10,0 % 84,3
48082  Santurtzi  % 0,2  % 6,8  % 7,0 % 86,0
48084  Sestao  % 0,0  % 24,1  % 6,9 % 68,9
48904  Sondika  % 0,1  % 36,3  % 6,8 % 56,9
48085  Sopela  % 0,8  % 12,9  % 15,0 % 71,3
48065  Ugao  % 0,2  % 21,7  % 17,7 % 60,3
48089  Urduliz  % 0,3  % 40,4  % 18,8 % 40,4
48080  Trapagaran  % 0,0  % 40,5  % 5,5 % 53,9
48905  Zamudio  % 0,1  % 48,9  % 2,5 % 48,5
48097  Zaratamo  % 1,4  % 35,8  % 8,3 % 54,5
48025  Zeberio  % 10,0  % 11,4  % 18,7 % 60,0
48913  Zierbena  % 0,6  % 81,6  % 1,2 % 16,6
Bilbo Metropolitarreko EF  % 1,0  % 24,5  % 13,1 % 65,2
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A.1. FAMILIEN ETA PERTSONEN ERRENTAK 

Bilboko metropoli-eremuko etxebizitzetako errentari dagokionez, Eustaten 2001eko eta 2009ko 
datuak dauzkagu. 

Hurrengo grafikoan ikusten den moduan, aztertutako aldian urte batetik bestera familia-errentak 
zein errenta pertsonalak gora egin dute. Balioak 2001eko eurotan daude (aztertutako aldiko 
inflazioa kendu dugu, emaitzak alderatu ahal izateko). 

 

Aztertutako aldian familiako kide-kopuruak behera egin duenez, errenta pertsonala familia-
errenta baino gehiago igo da. Zehazki, errenta pertsonalak % 29 egin du gora eta familia-
errentak % 13 soilik. 

Daukagun informazioaren arabera, errenta pertsonalaren 2009ko datua 2011ko familietakoa da; 
beraz, datu hori balio erreala baino pixka bat handiagoa izan daiteke. 

Balio absolutuetan ere Bilboko metropoli-eremuko biztanleen errenta orokorrak gora egin du. 
Aurreko grafikoan bezala, 2009ko datua 2011ko familiei dagokie. 

 

2011n udalerri hauetan zituzten familia-errenta handienak: Getxo (63.381€), Berango (60.271€) 
eta Barrika (58.778€). Eta txikienak, berriz, honako hauetan: Sestao (31.275€), Alonsotegi 
(33.727€) eta Erandio (33.732 €).  

Urte berean, Bilbo Metropolitarreko batez besteko errenta pertsonala 19.715€ zen. Datuak 
zehatzago aztertuz gero, ikusten da errenta pertsonal handienak Getxon (26.893€), Berangon 
(25.584€) eta Loiun (24.655€) zituztela. Eta errenta pertsonal txikienak, berriz, Sestaon 
(14.883€), Erandion (15.312€) eta Ortuellan (16.023€).  

Analisi hori bera generoaren arabera eginez gero, ikusten da 2011n gizonen eta emakumeen 
ordainsarien arteko aldea % 59 zela (11.550€). Ordainsarien arteko alde handienak udalerri 
hauetan daude: Muskiz (% 74), Ortuella (% 74), Trapagaran (% 71) eta Alonsotegi (% 71). Eta 
alde txikienak, berriz, Larrabetzu (% 36), Zeberio (% 36) eta Plentzian (% 42).  
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Kodea  Udalerria 

Batez 
besteko 
errenta 

pertsonala 
(€) guztira 

Gizonen 
batez 

besteko 
errenta 

pertsonala (€) 

Emakumee
n batez 
besteko 
errenta 

pertsonala 
(€) 

Gizon eta 
emakumeen 
ordainsarien 
arteko aldea  

Batez 
besteko 
familia‐

errenta (€)
€  % 

48002  Abanto  16.916  22.633  11.436  11.197 66 36.295
48912  Alonsotegi  16.301  22.319  10.694  11.625 71 33.727
48009  Arrankudiaga  20.536  27.025  14.334  12.691 62 45.789
48011  Arrigorriaga  18.294  23.945  13.031  10.914 60 39.183
48013  Barakaldo  16.560  21.818  11.704  10.114 61 34.870
48014  Barrika  23.975  30.911  17.434  13.477 56 58.778
48015  Basauri  16.437  22.230  11.021  11.209 68 35.231
48016  Berango  25.584  34.595  17.088  17.507 68 60.271
48020  Bilbo  19.787  25.093  15.169  9.924 50 41.920
48901  Derio  18.281  23.381  13.452  9.929 54 39.645
48902  Erandio  15.312  20.414  10.537  9.877 65 33.732
48029  Etxebarri  18.781  24.414  13.243  11.171 59 39.686
48036  Galdakao  19.830  26.132  13.868  12.264 62 43.805
48044  Getxo  26.893  36.151  18.955  17.196 64 63.381
48043  Gorliz  22.000  27.502  16.659  10.843 49 45.608
48052  Larrabetzu  22.496  26.690  18.517  8.173 36 45.821
48054  Leioa  20.949  27.201  15.113  12.088 58 46.928
48056  Lemoiz  22.296  27.738  15.909  11.829 53 42.550
48081  Lezama  23.757  30.544  17.443  13.101 55 57.152
48903  Loiu  24.655  31.131  18.244  12.887 52 57.361
48071  Muskiz  17.962  24.686  11.434  13.252 74 38.699
48083  Ortuella  16.023  22.231  10.427  11.804 74 34.776
48077  Plentzia  22.891  27.880  18.305  9.575 42 48.806
48078  Portugalete  17.043  23.129  11.540  11.589 68 36.489
48082  Santurtzi  16.235  21.979  10.909  11.070 68 34.759
48084  Sestao  14.883  20.196  9.970  10.226 69 31.275
48904  Sondika  20.839  27.213  15.151  12.062 58 45.233
48085  Sopela  22.147  28.101  16.402  11.699 53 48.605
48065  Ugao  17.647  22.856  12.421  10.435 59 36.578
48089  Urduliz  20.219  25.761  14.607  11.154 55 44.600
48080  Trapagaran  16.660  22.763  10.953  11.810 71 35.653
48905  Zamudio  18.819  23.776  13.956  9.820 52 42.058
48097  Zaratamo  18.158  23.641  12.912  10.729 59 40.019
48025  Zeberio  19.368  22.862  15.967  6.895 36 41.495
48913  Zierbena  21.482  28.046  13.941  14.105 66 49.861
Bilbo Metropolitarreko EF  19.715  25.628  14.078  11.550 59 43.161
 

 

 

A.1. LANGABEZIA-MAILA ETA LANGABEZIAREN BILAKAERA 

Azken urteetako errentaren bilakaeraren analisiari eutsiz gero, ikusten da aztertutako urteetan 
biztanleria aktiboak gora egin ez duen arren errenta igo egon dela (oraingoan 2011ko datuak 
hartuko ditugu aintzat), hurrengo grafikoan aztertuko dugun moduan. 

 

Beraz, produktibitateak gora egin du, lan-merkatuan jende gehiago dagoelako, jende horren 
errendimendua handiagoa delako edo bi arrazoi horiengatik. 

Alde horretatik, 1991-2011 aldian lan-merkatuko emakume-kopuruak gora egin du pixkanaka; 
gizonen kopurua, berriz, ez da aldatu. 
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A.1. LAN-ESKAINTZA ETA HAREN BILAKAERA 

Bilboko metropoli-eremuko enplegu-eskaintzaren bilakaerari dagokionez, ikusten da, lehen 
esan bezala, 2003. urtearekin alderatuta 2009an igoera lineala izan zela (50.000 lanpostu 
inguru) eta maximora heldu zela. 

 

Hurrengo sei hilabeteetan, 2008an hasitako krisiaren ondorioz, enplegu-eskaintzak behera egin 
zuen eta azken bi urteetan hasi da suspertzen (2013tik); dena den, ez da eredutzat hartutako 
2009. urteko mailari iritsi. 

Lan-eskaintzak behera egin duenez, Bilboko metropoli-eremuan langabeziak gora egin du. 

 

2006tik aurrerako datuak baino ez ditugu, eta ikusten da langabeziak enplegu-eskaintzaren 
kontrako bilakaera izan duela. 2006tik 2015era gizonen eta emakumeen langabezia-mailak 
parekatu egin ziren; aztertutako aldiaren hasieran emakumeena handiagoa zen. Ordea, 
aztertutako azken urteetan, emakumeen langabezia-maila gora egiten ari da. 

Biztanleria landuna udalerrika eta enplegu-eskaintza kontuan hartuta aztertuz gero, aldeak 
daude eta hurrengo grafikoan ikusiko ditugu. 

 

Zamudio, Loiu eta Derio nabarmentzen dira, ez enplegu-eskaintza osoagatik, baizik eta udalerri 
horietako biztanle landunen eta eskaintzaren arteko aldeagatik; horrek esan nahi du langileak 
beste leku batzuetatik joaten direla hara lanera. 
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Udalerrietako egoera sozioekonomikoa aztertzeko beste alderdi bat motorizazio-indizea da 
(mila biztanleko ibilgailu-kopurua); hurrengo grafikoan motorizazioari buruzko 2014ko datuak 
azalduko ditugu. Metropoli-eremu osoan motorizazio-indize hori 419 ibilgailu/1.000 biztanle 
zen. 

 

Udalerrien artean alde handiak daude, aldagai askok baldintzatzen baitute adierazle hori: maila 
sozioekonomikoa (esan bezala), aukerako garraiobideen eskuragarritasuna eta ibilgailua 
gehien erabiltzen den adineko biztanleen proportzioa. Zaratamoko kasua deigarria da, 
beharbada biztanle gutxi dituelako eta enpresa garrantzitsu batzuek han dituztelako ibilgailuak 
helbideratuta. 

 

Bigarren aldagaia, hautazko garraiobideen eskuragarritasuna, mugikortasunari buruzko atalean 
jorratuko dugu. 

Ibilgailua gehien erabiltzen den adineko biztanleriari dagokionez, 2008ko mugikortasunari 
buruzko galdeketako grafiko honetan ikusten da argi eta garbi zer eragin duen (galdeketa 
Bizkaiko Garraio Partzuergoak (BGP) egin zuen). 

Automobila 20 urtetik 59 urtera erabiltzen da gehien. Beraz, aztertu behar da zer erlazio dagoen 
adin-tarte horretako biztanleen bolumenaren eta automobila edukitzearen artean, eta udalerri 
batetik bestera zer alde dauden. 

Bilboko metropoli-eremuari dagokionez, adin-talde horretako ehunekoen udalerrien arteko 
aldeak txikiak dira eta, beraz, aldagai hori ez da bereizlea. 

 

Adierazle horiek ere udalerrika aztertu ditugu, eta hauek dira emaitzak, geografikoki adierazita. 
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II  2. HIRIGINTZA 

II  2.1. INDARREAN DAGOEN UDAL PLANGINTZA ETA HAREN BILAKAERA 

Udal Plangintza desberdin egokitu zaio legeria berriari eta LPP berari. 

Taula honetan Plangintza zenbateraino egokitu den azaldu dugu: 

Izena Egokitzapena Urtea 
Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana Behin betiko onartuta 2013 
Alonsotegi Egokitu gabe --- 
Arrankudiaga Egokitu gabe --- 
Arrigorriaga Egokitu gabe --- 
Barakaldo Egokitu gabe --- 
Barrika Aurrerapena 2012 
Basauri Aurrerapena 2016 
Berango Behin betiko onartuta 2011 
Bilbao Kontratatuta --- 
Derio Egokitu gabe --- 
Erandio Kontratatuta --- 
Etxebarri Egokitu gabe --- 
Galdakao Aurrerapena 2012 
Getxo Aurrerapena 2014 
Gorliz Aurrerapena 2016 
Larrabetzu Behin-behinekoz onartuta 2015 
Leioa Kontratatuta --- 
Lemoiz Egokitu gabe --- 
Lezama Behin betiko onartuta 2015 
Loiu Behin betiko onartuta --- 
Muskiz Aurrerapena --- 
Ortuella Egokitu gabe --- 
Plentzia Hasierako onarpena 2014 
Portugalete Behin betiko onartuta 2011 
Santurtzi Egokitu gabe --- 
Sestao Egokitu gabe --- 
Sondika Behin-behinekoz onartuta 2013 
Sopela Egokitu gabe --- 
Trapagaran / Valle de Trápaga Behin-behinekoz onartuta 2013 
Ugao-Miraballes Egokitu gabe --- 
Urduliz Aurrerapena 2012 
Zamudio Egokitu gabe --- 
Zaratamo Behin betiko onartuta 2013 
Zeberio Kontratatuta 2013 
Zierbena Egokitu gabe --- 

 

Bestalde, indarrean dagoen Plangintza LPP idatzi zenetik nola bilakatu den aztertu dugu. 

Hurrengo mapetan adierazi dugu indarrean dagoen Plangintza zertan den eta Bilbo 
Metropolitarreko LPP idatzi zenetik nola bilakatu den. 

Mapetan honako hauek bildu ditugu: 

Indarrean dagoen Plangintza (2006ko ekaina): 

- Sailkapena. 

- Lurzoruaren erabileren kalifikazioa. 

Plangintzaren bilakaera: 

- LPP idatzi zeneko kalifikazioa (2004). 

- Plangintzaren bilakaera. 2004 – 2016 aldiko kalifikazioa. 

- Plangintzaren bilakaera erabilera garrantzitsuenen arabera: 

· Lurzoru urbanizaezinaren mailak. 
· Landa-guneak. 
. Bide-komunikazioak. 
· Trenbide-komunikazioak. 
· Espazio libreak. 
· Gizarte-ekipamenduak. 
· Bizitegiak. 
· Jarduera ekonomikoak. 
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 Plangintzaren egokitzapena eta izapidetzearen egoera 
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II  2.1.A. INDARREAN DAGOEN PLANGINTZA 

 Lurzoruaren sailkapena: 

Bilbo Metropolitarreko lurzoruaren bostena hiritarra eta urbanizagarria da. Bi lurzoru-moten 
baturak, guztira, artifizializatuta, urbanizatuta edo plangintzan artifizializatzeko aurreikusita 
daude.  

Indize hori handia da, eta udalerri batzuetan oso handia: Sestaon, adibidez, lurzoru osoa (hiri-
lurzorua gehi lurzoru urbanizagarria) da hiritarra, ez dago lurzoru urbanizaezinik. Eremu 
funtzionalean hori da kasu nabarmenena, baina beste udalerri batzuetan ere lurzoru hiritarraren 
ehunekoa oso handia da, besteak beste Portugaleten (% 71,01), Getxon (% 69,85) eta Leioan 
(% 62,72).  

Beste muturrean Zeberio dago, han lurzoruaren % 99,60 (4.747 hektarea inguru) baita 
urbanizaezina. Udalerri hauetan ere lurzoru urbanizaezinaren ehunekoa oso handia da: 
Larrabetzu (% 98,01), Alonsotegi (% 97,44) eta Arrankudiaga (% 96,97).  

Hurrengo taulan jaso ditugu, batetik, aipaturiko artifizialtze-indizea (hiri-lurzorua gehi lurzoru 
urbanizagarria udalerriko lurzoru osoaren aldean); eta bestetik, lurzoru urbanizagarriaren 
proportzioa haren eta hiri-lurzoruaren arteko baturaren aldean. Azken horrek plangintzetan 
proposatutako hirigintza-eraldaketaren aurreikuspena adierazten du, hau da, “Hiri-eredu” 
izeneko adierazlea da. 

Alde horretatik, Barrikak du indize handiena (% 81,87), eta haren atzetik datoz Derio (% 68,13) 
eta Plentzia (% 64,93). Sestao da, berriz, lurzorua eraldatzeko ahalmen gutxien duen udalerria 
(% 0,15), lurzoru artifizializatu asko baitago (% 99,85). Arrankudiaga, Bilbo eta Etxebarrin ere 
indizea txikia da (% 5,40, % 6,77 eta % 8,12, hurrenez hurren), lurzoru artifizializatuaren 
ehunekoa ez baita oso handia (% 2,64, % 38,04 eta % 39,45, hurrenez hurren).  

Eustat Udalerria  Hiri‐
lurzorua 

Urbanizagar
ria 

Urbanizaezi
na 

Bertan 
behera utzia

Hiri‐
lurzorua 

+ 
Urbaniza
garria / 
Guztira 

Hiri‐
eredua 
LUG / 

LUG + HL 

48002 Abanto  180,73 143,11  1.249,71  47,26 % 20,58 % 44,19
48912 Alonsotegi  44,65 6,91  1.965,05  0,00 % 2,56 % 13,40
48009 Arrankudiaga  59,99 3,43  2.198,72  5,19 % 2,80 % 5,40
48011 Arrigorriaga  112,20 52,64  1.464,62  0,00 % 10,12 % 31,93
48013 Barakaldo  662,95 81,65  1.748,13  6,60 % 29,87 % 10,97
48014 Barrika  9,46 42,74  711,14  0,00 % 6,84 % 81,87
48015 Basauri  369,22 46,33  278,95  0,00 % 59,83 % 11,15
48016 Berango  128,13 40,44  706,82  0,00 % 19,26 % 23,99
48020 Bilbo  1.545,86 112,19  2.405,61  0,00 % 40,80 % 6,77
48901 Derio  152,59 326,13  536,06  0,00 % 47,17 % 68,13
48902 Erandio  204,36 105,92  1.568,46  0,00 % 16,52 % 34,14
48029 Etxebarri  133,71 11,81  193,35  0,00 % 42,94 % 8,12
48036 Galdakao  439,95 107,94  2.579,62  0,00 % 17,52 % 19,70
48044 Getxo  584,54 250,27  360,36  0,00 % 69,85 % 29,98
48043 Gorliz  101,90 56,83  856,59  0,00 % 15,63 % 35,80
48052 Larrabetzu  22,13 20,65  2.107,84  0,00 % 1,99 % 48,27
48054 Leioa  360,30 159,24  308,86  0,00 % 62,72 % 30,65
48056 Lemoiz  81,60 20,31  1.766,27  0,00 % 5,45 % 19,93
48081 Lezama  46,61 62,91  1.520,68  0,00 % 6,72 % 57,44
48903 Loiu  81,04 28,47  1.330,91  60,31 % 7,60 % 26,00
48071 Muskiz  249,63 27,75  1.818,81  0,00 % 13,23 % 10,01
48083 Ortuella  82,07 78,95  637,96  0,00 % 20,15 % 49,03
48077 Plentzia  42,72 79,08  467,39  0,00 % 20,67 % 64,93
48078 Portugalete  195,40 30,50  92,24  0,00 % 71,01 % 13,50
48082 Santurtzi  169,83 37,25  637,88  0,00 % 24,51 % 17,99
48084 Sestao  361,38 0,54  0,00  0,00 % 100,00 % 0,15
48904 Sondika  90,31 32,29  562,16  0,00 % 17,90 % 26,34
48085 Sopela  126,53 101,22  607,46  0,00 % 27,27 % 44,44
48080 Trapagaran  256,01 65,31  963,94  0,00 % 25,00 % 20,33
48065 Ugao  44,75 6,76  472,95  0,00 % 9,82 % 13,13
48089 Urduliz  68,17 32,95  677,94  0,00 % 12,98 % 32,59
48905 Zamudio  225,27 95,17  1.494,60  0,00 % 17,65 % 29,70
48097 Zaratamo  53,91 8,57  954,90  0,00 % 6,14 % 13,72
48025 Zeberio  9,84 9,45  4.747,17  0,00 % 0,40 % 48,99
48913 Zierbena  63,41 27,11  1.061,25  0,00 % 7,86 % 29,95
   Guztira  7.361,16 2.312,81  41.054,40  119,36 % 19,07 % 23,91
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Sailkapena. Indarrean dagoen Plangintza 
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 Kalifikazioa 

Hona hemen erabileren banaketa udalerrika: 

ERABILERAK 
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Abanto  1,19  6,64  4,13     0,97  14,16  0,62 4,01 4,60 7,89 0,29 21,13 86,70  4,57        4,73 0,44
Alonsotegi  0,71  0,67  1,19     1,15  2,18  0,03 0,67 0,48 4,68 0,40 101,49 72,81  11,82  1,40     2,00
Arrankudiaga  0,12  0,16  3,59     0,67  1,43  0,07 0,13 0,25 0,30 8,49 0,22 54,07 133,15  21,41        0,52 2,13
Arrigorriaga  2,83  2,48  1,25     0,90  7,16  2,76 1,87 21,67 9,06 2,99 4,11 96,02  2,50        6,21 1,14
Barakaldo  21,91  4,05  3,97        7,61  4,95 2,10 6,13 16,01 17,92 0,65 0,27 67,80 81,34  5,56  3,34     0,66 5,65
Barrika  0,11  0,38  4,05     1,61  0,63  1,72 0,13 2,23 0,08 29,05 28,82  7,24        0,28
Basauri  8,56  3,00  1,40     1,25  15,49  2,97 0,35 2,94 11,71 4,94 3,76 4,83 6,11  0,32        1,82
Berango  0,58  6,68  4,19        2,35  0,54 0,13 1,04 0,93 3,50 0,14 10,53 52,49  4,23        0,20
Bilbo  81,35  27,13  8,31  5,06  2,36  7,15  0,52 17,73 10,86 49,23 43,09 3,98 71,73 65,04  2,95     0,00 9,87
Derio  1,03  3,22  17,65        6,24  0,78 5,46 0,01 6,28 0,81 8,84 0,10 7,26 24,01 16,87  2,64        0,27
Erandio  4,22  2,87  2,72     3,13  13,43  4,31 0,27 11,60 1,87 14,33 0,74 0,92 10,15 107,78  2,00     2,24 5,29
Etxebarri  2,51  3,22  0,21        5,84  0,44 0,22 0,85 1,30 1,00 0,35 15,48  1,26        1,20
Galdakao  6,34  7,42  9,29     5,74  16,85  0,57 2,96 0,24 8,45 5,31 6,83 6,04 21,82 204,64  6,74        3,51
Getxo  5,98  19,41  37,78        0,31  0,12 0,29 5,13 14,57 7,65 0,26 14,89 10,82  0,62        1,68
Gorliz  0,20  4,82  8,62           0,32 0,36 1,51 2,93 2,15 60,46 17,33  2,33        0,50
Larrabetzu  0,22  0,48  1,16  0,12  2,24  1,76  0,05 2,65 0,20 5,29 12,65 180,40  4,96  0,08  2,57 0,26
Leioa  8,28  8,52  5,06        5,57  3,79 3,11 1,76 7,15 5,20 7,72 0,60 12,86 9,95  1,01        2,26
Lemoiz  0,03  0,79  4,61        4,30  0,14 0,08 0,13 2,31 0,22 85,93 83,42  2,99     1,01 0,85
Lezama  0,13  1,38  0,73     0,98  6,85  0,00 1,94 0,68 6,67 0,30 137,96  4,92        0,47
Loiu  0,05  0,73  3,47        3,83  0,61 7,29 0,60 7,34 0,41 22,92 10,25 82,60  3,66        6,03 0,27
Muskiz  0,65  3,83  2,49     0,46  18,14  0,30 1,53 0,88 10,02 0,10 34,00 117,97  9,17  8,26     1,85
Ortuella  1,50  1,95  3,23        6,31  0,59 9,26 4,30 5,76 0,63 18,74 11,61  0,57  1,65  2,42 11,36 0,03
Plentzia  1,62  0,07  9,16           0,01 0,04 0,91 0,40 0,80 0,10 0,02 10,47 29,67  2,05        3,61
Portugalete  8,55  2,33     0,46     1,54  0,32 0,79 0,07 3,73 5,60 5,21 0,09 0,06             3,04
Santurtzi  12,49  1,92  0,59        2,52  3,57 2,04 6,27 4,44 0,11 21,33 8,84 19,31  1,03        0,03
Sestao  7,58  0,18     0,15     10,86  3,41 1,91 1,31 3,02 2,43 0,72 0,41             4,21
Sondika  0,70  1,28  3,01     1,36  5,83  1,36 0,83 6,15 0,32 8,07 4,42 29,06  2,48  1,63  1,62 0,36
Sopela  3,27  5,42  9,89        1,15  0,15 1,73 1,21 3,82 1,00 6,48 47,77  1,47        0,14
Trapagaran  2,77  2,48  1,10        14,00  2,31 0,08 2,12 1,05 14,86 1,26 5,48 70,00  8,03        2,97
Ugao  1,29  0,46  0,55     0,32  1,72  0,03 0,62 0,35 3,27 0,37 5,85 33,37  3,43        0,82
Urduliz  1,06  4,00  1,35        2,26  0,33 0,01 0,58 0,74 4,36 0,17 9,53 46,17  7,19        0,16
Zamudio  0,73  1,57  0,28     0,23  26,16  1,84 0,11 3,45 0,72 8,09 0,39 1,27 21,84 109,05  4,56        1,20
Zaratamo  0,01  1,53  0,98     0,32  2,82  0,06 0,47 0,18 4,50 2,51 21,78 63,03  3,06        0,47
Zeberio  0,01  0,15  1,20     4,79  0,38              0,22 2,06 1,71       60,18 393,25  12,03              0,66
Zierbena  0,15     7,24        0,61           0,20 0,45 1,60 3,39 0,07 31,67 13,99 53,49  2,22              0,08
Guztira  188,72  131,22  164,46  5,78  28,48  217,44  25,26 10,16 5,46 33,99 112,21 167,83 250,75 29,18 94,42 839,36 2.513,49  151,05  16,36  9,86 17,57 11,94 59,74
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Kalifikazioa. (2016ko ekaina) 
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II  2.1.B. PLANGINTZAREN BILAKAERA 

Hurrengo taulan azalduko dugu Plangintza nola bilakatu den LPPn jasotakoaren aldean 
(berrikuspena agiri honekin hasi dugu) eta abenduan indarrean zegoenaren aldean (indarrean 
dagoena BFAk azkena egindakoa da). 

Gai batzuk azpimarratu nahi ditugu, oso garrantzitsuak ez diren arren: 

Plangintzaren bi egoerak grafikoki gainjarriz gero, ikusten da bi eremuak ez direla berdinak, 
baina alde horiek ez dute eraginik zenbaketa orokorrean. 

Gainera, 2004ko plangintzan ez zituzten landa-bideak eta ibilguak bereizten (ez zuten kategoria 
zehatzik) eta, beraz, plangintzak alderatu ahal izateko, biekin multzo bat egin dugu. 

Itsasertzaren muga ere desberdina da: azkenak 2004koak baino azalera handiagoa hartzen du. 
Taula honetan “itsasertz” gisa adierazi dugu:  

Erabilera 2004 
Guztira 

(%) 2016 
Guztira 

(%) Aldea 2004 % 
Etxebizitza kolektibo intentsiboa > 75 
etxeb/ha 1.696,68 3,34 1.887,24 3,71 190,55 11,23
Batez besteko etxebizitza kolektiboa > 30 
eta < 75 etxeb/ha 1.114,97 2,19 1.312,18 2,58 197,21 17,69
Aleko etxebizitza  < 30 etxeb/ha 1.797,77 3,54 1.644,56 3,23 -153,20 -8,52
Hirigunea historikoa, BIA mugatuta 84,16 0,17 57,78 0,11 -26,38 -31,35
Landa-gunea 379,37 0,75 284,79 0,56 -94,58 -24,93
Industria 1.931,91 3,80 2.174,42 4,28 242,51 12,55
Hirugarren sektorea 228,27 0,45 252,64 0,50 24,37 10,68
Merkataritza 97,79 0,19 101,59 0,20 3,80 3,89
Parke teknologikoa 117,47 0,23 54,62 0,11 -62,85 -53,50
Zerbitzu-azpiegiturak 318,18 0,63 339,86 0,67 21,67 6,81
Gizarte-ekipamenduak 1.081,98 2,13 1.122,13 2,21 40,16 3,71
Espazio libreak 1.740,21 3,42 1.678,35 3,30 -61,86 -3,55
Bide-komunikazioa 2.014,49 3,96 2.507,53 4,93 493,04 24,47
Trenbide-komunikazioa 274,04 0,54 291,77 0,57 17,74 6,47
Garraio-azpiegitura handiak 858,09 1,69 944,24 1,86 86,15 10,04
Balio berezien babesa 8.902,87 17,51 8.393,64 16,51 -509,23 -5,72
Natura-baliabideen babesa 25.092,14 49,35 25.134,88 49,43 42,74 0,17
Azaleko uren babesa 1.345,37 2,65 1.510,45 2,97 165,08 12,27
Askotariko landa-erabilerak 196,68 0,39 163,65 0,32 -33,03 -16,80
Zabortegiak 0,00 0,00 98,59 0,19 98,59   
Erauzketa-eremuak 0,00 0,00 175,72 0,35 175,72   
Plangintza bertan behera utzia 776,85 1,53 119,36 0,23 -657,49 -84,64
Ibai-ibilguak 57,44 0,11 597,40 1,17 539,97 940,08
Ibilgu eta bideak 553,84 1,09 0,00 0,00 -553,84 -100,00
Itsasertza 186,83 0,37 0,00 0,00 -186,83 -100,00
GUZTIRA 50.847,40 100,00 50.847,40 100,00 0,00 0,00

Hona hemen Plangintzan erabilera garrantzitsuenak nola aldatu diren: 

Lurzoru urbanizaezina. Kategoriak eta landa-guneak 

Aldakuntza Ha. 

Ez da aldatu 31.448,82 
% 85,2

4 
Hiritartzeko lurzoruak 1.405,32 % 3,81 
Kategorizazio-proposamena 1.170,01 % 3,17 

Balio berezien babesa 144,78 % 0,39 
Natura-baliabideen babesa 870,51 % 2,36 
Azaleko uren babesa 150,60 % 0,41 
Askotariko landa-erabilerak 3,43 % 0,01 

Babes handiagoa 945,08 % 2,56 
Antzeko babesa 733,28 % 1,99 
Babes txikiagoa 1.193,22 % 3,23 

Alderaketa horretan hainbat gauza daude azpimarratzeko. 

Bertan behera utzita zeuden 1.170,01 hektarea (bereziki Trapagaranen) lurzoru 
urbanizaezineko kategoriaren batean daude. 945,08 hektareak orain babes handiagoa dute. 

733,28 hektareak antzeko babesa dute, bi Plangintzetakoren batean azaleko urak babesteko 
eremu gisa sailkatua baitaude. 

Azkenik, 1.193 hektareak orain babes txikiagoa dute, balio bereziko mailatik askotariko landa-
erabilerara edo natura-baliabideen babes-mailara pasa baitira. Atentzioa ematen du Lezaman 
gaur egun basozaintzako 550 hektarea daudela, baina ez dakigula 2004ko Plangintzan nola 
sailkatuta zeuden. 

Landa-guneak honela bilakatu dira: 

Landa-gunea Ha. 
Ez da aldatu 250,05 
Landa-gunea berriz mugatu 
da 

Handitu egin da 34,75 
Txikitu egin da 128,82 
Aldea -94,07 

Mugen handitze eta txikitzeak, azalera handia den arren, ez dira oso kontuan hartu behar, iturri 
desberdinak erabili ditugulako eta landa-guneen mugaketan egindako doitzeen ondorio 
direlako. Datu garrantzitsuena da 95 hektarea inguru galdu direla, gune batzuk kendu edo 
txikitu ondoren.  
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Komunikazio-sistema orokorrak, espazio libreak eta gizarte-ekipamenduak 

Bide-komunikazioa Ha. 

Ez da aldatu 
1.567,3

3 
Bide-komunikazioen 
handitzea 940,15 
Bide-komunikazioen 
txikitzea 429,88 
Aldea 510,27 

 

Trenbide-komunikazioa Ha. 

Ez da aldatu 
203,8

4 
Trenbide-komunikazioen 
handitzea 87,93 
Trenbide-komunikazioen 
txikitzea 69,28 
Aldea 18,65 

 

Bide-komunikazioak handitu dira gehien: bide-mugikortasunari 510 hektarea gehitu dizkiote, 
% 25 inguru. Azalera hori errepide-jarduera garrantzitsuenei dagokie: Bilboko hegoaldeko 
saihesbide metropolitarra, Unbeko igarobidea eta aireportuaren eta Loiuren arteko lotura, 
besteak beste. 

Trenbide-azpiegituren azalera ere handitu da, baina ez hainbeste: 18,65 hektarea, % 6,47, hain 
zuzen ere. Igoera hori AHTri dagokio. 

Espazio libreen sistema orokorretako azalera asko handitu da, nahiz eta hiri-lurzoruen 
kalifikazioa gehiago zehaztu delako izan, kokatuta zeuden lurzoruetatik bereizi baitituzte; 
gizarte-ekipamenduekin ere gauza bera gertatu da. Trapagaraneko Zuhaiztia hiri-parkeak galdu 
du azalera gehien, parkearen parte handi bat ingurumena hobetzeko eremu gisa kalifikatu 
baitute. 

Azkenik, gizarte-ekipamenduen azalerak gora egin du (18,65 hektarea), halaber, hiri-lurzoruen 
sailkapen zehatzagoa egin dutelako, neurri handi batean 

Bizitegirako eta jarduera ekonomikoetarako lurzorua 

Bizitegi-lurzorua Ha. 
Ez da aldatu 3.808,21 
BIAko erabilerak berriz 
zehaztea 25,23 
Dentsitate handiagoa 400,57 

 ha.-ko 0-30 etxeb.-tik 
30-75 etxeb.-ra 198,56 

 ha.-ko 0-30 etxeb.-tik > 
75 etxeb.-ra 16,67 

 ha.-ko 30-75 etxeb.-tik 
> 75 etxeb.-ra 185,34 

Dentsitate txikiagoa 146,15 
ha.-ko 30-75 etxeb.-tik 

0-30 etxeb.-ra 32,47 
ha.-ko > 75 etxeb.-tik 0-

30 etxeb.-ra 14,12 
ha.-ko > 75 etxeb.-tik 

30-75 etxeb.-ra 99,55 
Bizitegi-lurzorua 
handitzea 521,39 
Bizitegi-lurzorua 
txikitzea 298,23 
Aldea 223,17 

Etxebizitzarako lurzorua 200 hektarea baino gehiago handitu da; hau da, 2004an kalifikatutako 
bizitegi-lurzoruak % 4 baino gehiago egin du gora. 

Bizitegi-lurzoruak behera egin du, gehienbat, espazio libreen sistema orokorrak zehaztu 
direlako: Leioandi eta Pinosolo Leioan; El Cerro parkea eta beste batzuk Abanton; Repelega, 
La Benedicta eta La Florida Portugaleten; eta Ramón y Cajal eta Los Hoyos Santurtzin.  

Barrika basoa ere babestu dute (lehen aleko etxebizitza gisa kalifikatua zegoen). 

Plentziako BIAn eremuko bizitegi-lurzorua gehiago zehaztea proposatu dute.  

400 hektarea berriz dentsifikatu dira, bizitegi-azaleraren % 8 inguru. Esan dezakegu 
dentsitatearen handitze hori “maila bakarrekoa” izan dela; izan ere, 198 hektarea 30 etxeb./ha. 
baino gutxiagoko multzotik 30 eta 75 etxeb./ha. bitarteko tartera pasa direlako eta 185 hektarea 
30 eta 75 etxeb./ha. tartetik 75 etxeb./ha. tartera. 

Azkenik, 2004ko eta 2016ko Plangintzak gainjarriz gero ikusten da 146 hektareak orain 
dentsitate txikiagoa dutela. Dena den, berrikuspenaren hurrengo faseetan informazio hori 
aztertu egin beharko da, kontzeptu horren barruan eremu finkatuak agertzen direlako, adibidez: 
Basauriko Kalero, egikaritze-unitate ugari (nekez gerta daiteke hori) eta Amezolako jarduera.  

Jarduera ekonomikoak Ha. 
Ez da aldatu 1.955,54 
Merkataritza -> Industria 4,27 
Merkataritza -> Hirugarren 
sektorea 0,52 
Hirugarren sektorea -> Industria 23,42 
Hirugarren sektorea -> 
Merkataritza 0,07 
Industria -> Merkataritza 7,39 
Industria -> Hirugarren sektorea 44,33 
Parke teknologikoa -> Industria 56,26 
Jarduera ekonomikoen igoera 489,60 
Jarduera ekonomikoen jaitsiera 271,43 
Aldea 218,16 

Jarduera ekonomikoetarako lurzorua 218 hektarea handitu da; hau da, 2004an horrela 
kalifikatutako lurzoruaren % 10 inguru. 

Azalera Trapagaranen handitu da gehien, aurreko Plangintzan bertan behera utzita zeuden 
lurzoru batzuk jarduera ekonomikoetarako jarri dituztelako (Salcedillo, Ibarzaharra, Arkotxa, 
Ugarte, Elguera eta Zaballa). 

Udalerri hauetan ere jarduera ekonomikoetarako lurzoru gehiago dago: Muskiz (Petronila 
meatzea) eta Abanto (parke teknologikoa); Galdakao (Itzaga) eta Arrigorriaga (Eroskiren 
Logistika); Lezama (Ugarteko sektorizatu gabeko lurzoruak eta La Cruzen handitzea), Zamudio 
(Uxinalde eta Aresti-San Mames), Derio (Geldos), Sondika (SAPUI1) eta Berango (Landaida 
Goikoa). 

Murrizketei dagokienez, honako hauek azpimarratu behar ditugu, besteak beste: Abanton 
bertan behera utzi duten Petronorren hiri-lurzorua eta berriz mugatutako Campillo; Barakaldon 
Ibarreta Zuloko eta Serralta parkea; Portugaleten La Antigua; eta Bilbon Abandoibarra eta 
Bolueta. 
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Jarduera ekonomikoetarako erabilera orokorrari eutsi dioten lurzoruen multzoan, industria-
erabileratik hirugarren sektoreko erabilerara pasa dira Barakaldoko Lutxana Burtzeña BEPB eta 
Asua Erandioko AA24. 

Portugaleten, Antigua orain merkataritza-eremu denez, industria-lurzorua gutxitu egin da. 

Aitzitik, Sestaoko Ibarzaharran eta Derioko Aztikenen industria-erabilera zuten lurzoru batzuk 
orain hirugarren sektoreko erabilera dute. 

Azkenik, parke teknologikoko UIC3ren kalifikazioa aldatu da: lehen parke teknologiko gisa ageri 
zen, baina 2016ko plangintzan industria-lurzoru gisa jasoa dago. Zona horretan jarduerak 
aldatu ez direnez, erabilera industrialagoekin permisiboagoak direla dirudi. 
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Plangintzaren bilakaera: LPP idazterakoan zegoen kalifikazioa (2004) 
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 Plangintzaren bilakaera. 2004 – 2016 arteko aldaketa 
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 Plangintzaren bilakaera erabilerengatik: Lurzoru urbanizaezinan kategoriak 
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 Plangintzaren bilakaera erabilerengatik: Landaguneak 
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Evolución del Planeamiento por Usos: Comunicaciones Viarias 
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 Plangintzaren bilakaera erabilerengatik: Trenbide-komunikazioak 
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 Plangintzaren bilakaera erabilerengatik: Espazio libreak 
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 Plangintzaren bilakaera erabilerengatik: Ekipamendu komunitarioak 
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 Plangintzaren bilakaera erabilerengatik: Etxebizitzak 
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 Plangintzaren bilakaera erabilerengatik: Jarduera Ekonomikoak 
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II  2.2. PLANGINTZAK BATERATZEA 

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroei buruzko puntuan esan bezala, agiri horretako 22. 
kapituluak honako hau dio BM LPPren gainean: “itsasadarraren inguruko udalerri-multzoaren 
plangintza bateragarri egin beharko du”.  

Gauzak horrela, BM LPPren PLANGINTZAK BATERATZEARI buruzko VIII. tituluan (98. 
artikulua eta hurrengoak) hiru koordinazio-mekanismo daude zehaztuta: 

a) Plangintzak orokorrean bateratzeko sistema, plangintzak berrikusi edo aldatu behar 
direnerako. 

b) Plangintzen bateratze zehatzak egiteko sistema, plangintza orokorreko zehaztapenak 
bateratu behar direnerako (garapen berrien eremuak, berritzeko eremuak eta abar). 
Horretarako, bateratze-eremuak eta bateratzea aztertzeko eremuak zehaztuko dira, 
honako hauen bitartez: bateratze-proiektuak, sistema prestatzeko modu gisa, udal-
ekimeneko proiektuak eta plangintza orokorreko tresnak onartzeko eskumena duen 
administrazioak subsidiarioki onartzekoak, plan bereziak onartzeko prozeduraren bitartez.  

 c) Itsasadarrari dagokionez, "itsasadarraren ingurua harmonizatzeko proiektua" (IIHP) dago 
jasoa. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren 2009ko irailaren 4ko epaia 

Epai horren bitartez, BM LPPko artikulu hauek BALIOGABETU zituzten: 98, 99, 100, 101, 102, 
105etik 108ra, 110.3, 112tik 120ra. 

Epaiko “ratio decidendi” atalean arrazoi hauek daude jasota: 

- 22.2.2.IV.b) kapituluak dio BM LPPrako loteslea dela itsasadarren inguruko udalerri 
guztien plangintza bateratzea. 

 Plangintzak XIX. kapituluko 6.2 atalean aurreikusitako sistemaren bitartez bateratu behar 
dira: “Dagokion Lurraldearen Antolamendurako Zatiko Planak inplikatuta dauden 
udalerrietako plangintza orokorrean beren hirigintza-estrategien integrazio eraginkorra 
lortzeko jarraitu behar diren irizpideei buruzko proposamena egitea”. 

- LAGen XIX.6 kapituluan aukerako hiru sistema daude zehaztuta, baina 6.4 atalak dio, 
Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionalari dagokionez, ez dagoela beste aukerarik, baizik 
eta udal-plangintzak LPPren bitartez koordinatu behar direla. Hau da, 6.2 atalean 
zehaztutako sistemaren bidez: “Dagokion Lurraldearen Antolamendurako Zatiko Planak 
inplikatuta dauden udalerrietako plangintza orokorrean beren hirigintza-estrategien 
integrazio eraginkorra lortzeko jarraitu behar diren irizpideei buruzko proposamena 
egitea”. 

Gainera, “irizpide espezifikoen” gainean dio BM LPPk berariaz ezarri behar dituela bateratze-
eremuko funtsezko zehaztapenak. 

II  2.3. ERAIKITA DAGOEN ETXEBIZITZA-PARKEA BERRITZEKO ESKU-
HARTZE PREMIAK 

Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailak, 2012. urtearen hasieran, “Esku-hartze premien 
diagnostikoa Euskadin eraikita dagoen etxebizitza-parkea berritzeko” agiria aurkeztu zuen.  

Inbentario horren asmoa zen birgaitzeko estrategiak zehaztea eta esku hartzeko lehentasun 
eta estrategiak ezartzea. 

Diagnostiko horren arabera, esku hartzeko premia handia duten 60 auzo inguru daude: 
hiruzpalau analisi-parametrotan (egonkortasuna, bizigarritasuna, irisgarritasuna eta 
eraginkortasun energetikoa) kalteberak dira eta, halaber, behar duten birgaitzeari aurre egiteko 
gizarte-kalteberatasun handia dute. 

60 auzo horietatik 5 antolamendutik kanpo daude eta ez daude Eremu Hondatu edo Birgaitze 
Integratuko Area izendatuta. Beraz, 35 auzok ez dute izendapenik eta esku hartzeko premia 
handia dute.  

Alde horretatik, Bizkaikoak Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionalean daude. Hona hemen zer 
auzo diren: 
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Probintzia Udalerria Zk. Auzoa 
Kalteberatasun-

mota (kluster 
analisia) 

BIZKAIA 

ABANTO 
2 Sta Juliana 1 
3 Las Carreras 1 

BARAKALDO 
4 Pormetxeta 1 
5 Grupo-Mendia 1 
6 Kadagua-Camino de Zubileta 1 

BASAURI 
7 Kalero 2 
8 Bloque de la Basconia 2 
9 Bloques de Gernikako Arbola 6 

BILBAO 

10 Uribarri bajo-Matiko-Castaños 1, 2 
11 Felipa de Zuricalday 1 
12 Cantalojas 1 
13 La Casilla, Autonomía, Carmelo Gil 2,4 
14 Torre Urizar 1 
15 Camino Peñaskal 1 
16 Grupo Zazpilanda 1 
17 Olabeaga 1 

ERANDIO 
18 Altzaga 1,2,6,7 
19 Lutxana 1 

SANTURTZI 

20 Grupo Nafarroa 1 
21 Aurora Vildosola 1 
22 Mendialde 1 
23 San Juan 1 

VALLE DE 
TRAPAGA 

24 Zaballa 1 
25 La Reineta 1 
26 Barrionuevo 1 

Eraikita dagoen etxebizitza-parkea berritzeko esku-hartze premiak. Eremu funtzionaleko auzoak. 
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II  3. LURRALDEA 

II  3.1. INGURUNE FISIKOA ETA AZPIEGITURA BERDEA 

II  3.1.A. EZAUGARRI OROKORRAK 

Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionala, Ibaizabal ibaiaren behe-ibilguari dagokio. Bere 
mugak naturalak hurrengoak dira: mendebaldetik Triano Mendiak;  ekialdetik Bizkargi mendia 
eta mendebaldetik Gorbeiako Parke Naturala. Eremu Funtzional hau, gutxiago antropizatuta 
dauden eta nekazaritza-paisaia nagusi den zenbait udalerrietan izan ezik; etxebizitza- eta hiri-
ezaugarriak dauzkaten eta Bilbo inguruetan jarduera ekonomikoak dauzkaten udalerriak 
nabarmentzen dira.  

Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionala, 510 km2-ko azalera inguru daukana, hurrengo 
Eremu Funtzionalekin egiten du muga: mendebaldean Balmaseda-Zalla; ekialdean Mungia, 
Gernika-Markina eta Durango eta hegoaldean Igorre eta Aiara. Inguruko Eremu Funtzionalek, 
paisaia naturalen eta nekazaritza-bizimoduaren nagusitasun gehiago daukate, nahiz eta 
industria- eta hiri-ezaugarriko eremuak ere bereizten diren.  

Hala ere, Bilbo Metropolitarrean nagusi den hiri-egituraren barruan, paisaia eta natura 
interesekoak diren zonalde batzuk irauten dute. Hauek, itsasertzeko eremuak eta landa-
eremuak (Uribe-Kostako udalerri batzuk, Zeberio, etab.) eta meatzaldea dira, non XIX. 
mendeaz geroztik egindako mineralaren erauzketa jarduerak paisaia aparta osatu duen. 

Eskualdean, babestutako edo babeserako interesekoak diren zenbait naturgune daude, 
besteak beste: Gorbeiako Parke Naturalaren ixkina bat, Barbadungo itsasadarra, Astondoko 
Dunak, Zierbenako Eremua eta Armintza-Bakio zonaldea.  

Eremu Funtzionalaren landaredia potentziala (artadi kantauriarra, harizti azidofiloa – harizti-
baso misto atlantikoa, eta pagadiak leku garaienetan), gaur egungoaren desberdina da. Eremu 
Funtzionalaren azaleraren ia % 50a basoek osatzen dute (25.300 hektarea), basoen azaleraren 
% 30a Pinus radiata landaketak dira, % 14a koniferoen landaketa gazteak eta % 11a 
eukaliptoen landaketak. Bertako basoak Eremuaren % 10a dira bakarrik 5.300 hektarea inguru 
(2010eko Baso Inbentarioa). 

Euskal Autonomi Erkidegoan, Urbanizaezina den Lurzorua, azalera osoaren %91 da eta 
Bizkaian %86; Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean, aldiz, txikiagoa da, 71% (2016ko 
Udalplana)

II  3.1.B. AZPIEGITURA BERDEA 

LAGen Aurrerapen dokumentuak, erkidego mailan “Azpiegitura berdea” deritzon sarearen 
proposamena egiten du; alde batetik, sare berdea, naturgune babestuak, interes naturala duten 
beste espazio batzuk eta hauek lotzen dituzten korridore ekologikoak, eta bestetik, sare urdina, 
ibilguak eta gainazaleko uren babeseko eremua, Ramsar hezeguneak eta Hezeguneen LPSean 
inbentariatutako ur-masa guztiak. 

Europako Batzordearen arabera, Azpiegitura Berdea hurrengoa da, “Gune naturalen, 
erdinaturalen eta beste ingurune-elementu batzuen sarea, estrategikoki planifikatuta, zerbitzu 
ekosistemikoen sorta zabal bat emateko diseinatuta eta kudeatuta (ur-garbiketa eta airearen 
kalitatea, aisialdirako eremuak eta aldaketa klimatikoa arindu eta moldatzeko eremuak) Espazio 
berdeak (edo urdinak ur-ekosistemen kasuan) eta lehorreko espazioetako beste elementu fisiko 
batzuk biltzen ditu (kostaldeko eremuak barne) eta itsasokoak. Lehorreko espazioetan, landa- 
eta hiri-inguruetan ageri da azpiegitura berdea. 

Espazio-sare honek ingurumen-baldintzak, biztanleen osasuna eta bizi-kalitatea hobetu ditzake, 
ingurumen, ekonomia eta gizarte onuraz hornituz. 

Hurrengo ataletan Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko Azpiegitura Berdea osatuko 
lituzkeen elementuak aipatzen dira. 

Azpiegitura hauetan, populazioaren aisiarako eta sakabanaketako beharrezkotzat hartzen diren 
eta ingurune fisikoarekin erlazionatuta dauden eremuak eta elementuak sartu dira. 

 Naturgune Babestuak eta Natura 2000 Sarea 

Gorbeiako Parke Naturala, Zeberion dagoena, duela gutxi Kontserbazio Bereziko Eremua 
izendatua izan da, 40/2016 Dekretuaren, martxoaren 8koa, arabera. Dekretu honetan Parke 
Naturalaren EKZPan sartu beharreko kontserbazio-neurriak jasotzen ditu. 

Barbadungo itsasadarra eta Astondoko Dunak urriaren 16ko  215/2012 Dekretuaren bitartez 
Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) izendatuak izan ziren, Mundakako itsasadarra eta 
Ogoño lurmuturreko Itsas Eremua Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak (BBE) izendatua 
izan da uztailaren 9ko AAA/1260/2014 Aginduaren bitartez. Gainera, helburu eta jarduera 
zehatzekin. 

Eremu hauei buruzko informazio gehiago IEArako Ingurumen Diagnostikoaren 4.7. atalean 
dago. 
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 Interes Naturalistikoko Eremuak 

Eremu Funtzionalean, LAGetan agertzen diren Interes Naturalistikoko 4 eremu daude: 

- Gorliz Armintza 
- Gorliz Armintza 
- Armintza-Bakio 
- Área de Zierbena 
- Marismas de Pobeña y Playa de la Arena (ZEC del Barbadún y PTS de Zonas 

Húmedas) 

Por otra parte, el Catálogo Abierto de Espacios Naturales Relevantes de la CAPV incluye 
además de éstas, los siguientes 4 ámbitos: 

- Río Mayor- Las Tobas- Akirtza 
- Monte Ganekogorta 
- Punta Galea- Barrika 
- Ría de Plentzia (Ordenada por el PTS de Zonas Húmedas) 

Gaur egun, Uribe-Kosta-Butroe inguruan babestutako eremu bat izendatzea ikertzen ari da. 
Eusko Jaurlaritzak, 2012ko irailaren 3an Agindu bat argitaratu zuen, NBAP prestatzeko lanei 
ekiten ziona (EHAA 187. zk. 2012ko irailaren 25ekoa).  

Itsasertzeko LPSean jasotako hiri-hondartzak eta Babes Bereziko eremuak ere, zalantzarik 
gabe, interes naturalistikoa duten eremuak dira. Babes Bereziko eremuak, kostaldearen bi 
eremu dira: Kobarongo Muturretik Luzero Muturreraino eta Getxotik Portuna-Aldearaino 
(Lemoiz). 

Hiri-hondartzak, nahiz eta balio altuko eremuak izan, nabarmen finkatutako atseden-
intentsiboko erabilerak mantentzen dituzte. Eremu Funtzionalean zazpi daude: La Arena 
(Muskiz-Zierbena), Areeta (Getxo), Ereaga (Getxo), Arrigunaga (Getxo), Barinatxe (Sopela), 
Arrietara (Sopela), Astondo (Plentzia-Gorliz).  

Besteak beste, eremu hauek guztiak, 02-1 Ingurune Fisikoa eta Azpiegitura berdea planoan 
agertzen dira. 

Azkenik, Eremu Funtzionalean, tokiko mailan interes naturalistiko handia duten beste eremu 
natural batzuk daude:  

- Pagasarri-Bolintxu zonaldea (Pagasarriko antolatzeko Plan Berezia). 
- Serantes-Luzero-Mallo 
- Saratxuko hariztiak 
- Arraiz Mendiko artelatzak 
- Santa Marinako Haitzak, Urdulizen 
- Larrainazubiko ibarra 
- Ramos tontorra-Montaño Mendia 
- Txarrotako ibarra 
- Zaratamoko hegoaldean gadoen hariztia 

 Ibai-ibilguak eta Azaleko Ur Babestuak 

Eremu Funtzionalaren sare hidrografikoak hiru Unitate Hidrologiko desberdinetan banatzen da: 
Butroe iparraldean, Ibaizabal erdialdean eta Barbadun hegoaldean. Bestalde, Cantabria- 
Matxitxakoko itsasbazterreko ur-masa eta trantsiziozko lau ur-masa: Barbadun, Butroe, Nerbioi 
kanpoaldea eta Nerbioi barnealdea.  

Butroe y Barbadungo lurrazaleko eta trantsizioko ur-masak egoera naturalekoak direla esan 
daiteke, Ibaizabal unitateko ur-masak, aldiz, asko eraldatu dira. 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoak 2015-2021, 2013 urterako 
ur-masen egoera orokorra jasotzen du, urte hau erreferentziatzat hartuz. Emaitzak hurrengoak 
dira: 

- Cantabria-Matxitxakoko itsasbazterreko ur-masaren egoera orokorra ona da. 
- trantsiziozko lau ur-masen egoera orokorra ona baino txarragoa da. 
- Orokorrean, lurrazaleko ur-masen egoera orokorra ona baino txarragoa da. Eremu 

Funtzionalean, hurrenho ur-masak nabarmentzen dira egoera ona izateagatik: 
Larrainazubi, Barbadun-A (goi-ibilgua) eta Zeberio. 

 

Era berean, Plan Hidrologikoak Gune Babestuen Erregistro bat jasotzen du, urarekin 
erlazionatutako gune babestuak biltzen dituena, bakoitzak bere babes-helburu zehatzak izanik. 
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean, Gune Babestuen Erregistroaren eremu hauen 
agertzen dira: 
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- Hiri-hornidurarako ur-harguneak: ura hartzeko 29 puntu daude, 9 lurrazalekoak eta 

20 lurrazpikoak. 
- Ekonomiaren ikuspuntutik garrantzitsutzat hartzen diren ur-espezieen eremuak: 

Plentziako itsasadarra moluskuak eta bestelako ornogabeak ekoizteko eremutzat 
hartzen da. 

- Aisialdirako ur-masak: bainurako eremuak Areeta, Ereaga, Plentzia, La Arena, 
Arrigunaga, Azkorri, Solandotes (Barinatxe), Atxabiribil-Arietarra, Gorliz, Muriola eta 
Armintza hondartzak dira.  

- Eremu sentiberak: Butroe itsasadarra eutrofizazio arriskuagatik. 
- Habitaten edo espezieen babes-eremuak: Gorbeia (KBE), Barbadungo itsasadarra 

(KBE) eta Mundakako itsasadarra eta Ogoño lurmuturreko Itsas Eremua (BBE). 
- Hezeguneak: guztira 16 dira, 5 hezeguneen inbentario nazionalekoak (Etxerreko 

urmaela, Barbadungo itsasadarra, Butroeko itsasadarra, Astrabuduko ibarreko alde 
hezea eta Bolue ibarreko urmaelak) eta beste 9 hezegune (San Benito urmaela, 
Butzako urmaela, “La Concha” urmaela, hilerriko urmaelak, Ortuellako urmaelak, 
Trianoko putzua, Arana putzua, Redondo putzua, “El Sol” putzua, “Gerente” putzua 
eta “La Bomba” putzua).  

- Plan hidrologikoetan izendatutako babes bereziko eremuak: Alde batetik natura- 
eta ingurumen-interesa duten bi tarte: Pikon 2 interes naturalarekin eta Barbadun 
1-2 ingurumen interesarekin. Bestalde, mehatxatutako espezieen interes bereziko 
guneak jasotzen dira: arrain hiruarantza, bisoi europarra, ubarroi mottoduna, 
ekaitz-txoria. 

 Hezeguneak 

Eremu Funtzionalean II. Taldeko 5 hezegune daude, EAEko Hezeguneen LPSean araudia eta 
eremu zehatza daukatenak: Butroe ibaiaren Itsasadarra (A1B2 kodea), Barbadungoa (A1B1 
kodea), Astrabuduko ibarreko alde hezea (B10B1), Bolue Ibarreko urmaelak (B10B3) eta 
Etxerreko urmaelak (DB4). 

III. Taldeko 75 hezegune daude: 3 itsasadar-padura sistemakoak, meategietako 48 putzu eta 
aintzirak eta 24 urtegi.  

 Geologia Interesdun Lekuak 

EAEko Geodibertsitatearen Estrategia 2020aren alorrean, 2014ko ekainaren 26an agindu bidez 
onartutakoa, “EAEko Geologia Interesdun Lekuen Inbentarioa (GIL)” egin da. Inbentario 
honetan, Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean 19 GIL identifikatu dira. Hauen artean 
Barrika-Galeako paleozabalgunea, daukan zabaleragatik eta K-T muga Sopelan, nazioarte 
mailan ikerketarako daukan interesagatik, nabarmentzen dira: 

24,  Armintzako flysch beltza 
26,  Gaztelutxoko zehar-ebakia (Uztrikotze punta) 
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,  La Arena hondartza eta dunak 
96,  Gorrondatxe eta Tunelbokako hondartza zementatua 
117,  Galea lurmuturreko tolestura sinklinala 
118,  Barrikako tolesturak, Txitarropunta-Kurtzio 
125,  Billano lurmuturreko multzoa 
132,  Galea lurmuturra – Tunelbokako nummuliteak 
133,  San Rokeko ammoniteak eta koralak 
140,  Bodovalle meatzea (barnekoa eta aire zabalekoa) 
148,  Malaspera aire zabaleko ustiategia eta lur azpiko meategia 
149,  La Reineta-La Arboledako aire zabaleko ustiategia 

IEErako Ingurumen Diagnostikoa 19 GILak identifikatzen ditu eta bakoitzaren azalpen laburra 
egiten du.  

 Mehatxatutako flora eta fauna espezieak kontserbatzeko interes bereziko arloak 

Zerrenda Gorriaren eta Mehatxatutako Espezieen Euskal Katalogoaren (MEEK) Kartografiaren 
arabera, Eremu Funtzionalean, mehatxatutako 51 flora espezie eta mehatxatutako fauna 
espezieen beste horrenbeste (saguzarrak gehienak) daude, baita Kudeaketa Planak dituzten 
fauna eta flora espezieen Interes Bereziko Eremuak. Hauek hurrengoak dira: 

- Elorria (Genista legionensis): EAE osoan populazio bakarra ezagutzen da, Lucero 
mendian (Zierbena) zehazki. 

- Bisoi europarra (Mustela lutreola): Gobeia, Asua, Galindo, Udondo Kadagua, 
Azordoiaga, Lekubaso, Aretxabalgane, Butroe, Zeberio ibaiak eta hauen ibaiadarrak, 
galtzeko zorian dagoen espeziea kontserbatzeko interes bereziko arloak dira. 

- Ubarroi mottoduna (Phalacrocorax aristotelis): Barrika eta Lemoiz arteko itsasertza da 
espezie honen Interes Bereziko Gunea. 

- Arrain hiruarantza (Gasterosteus aculeatus): Galindo, Gobela, Udondo y Asua ibaiak 
Interes Bereziko Gunetzat hartzen dira. 

Bestalde, EAEan batasunaren intereseko hegazti nekrofagoak Kudeatzeko Baterako Planak, 
Gorbeiako Parke Naturala Interes Bereziko Eremutzat eta espezie hauen (Bizkaian sai zuria, 
eta sai arrea) Elikatzeko Babesgunetzat hartzen du. Meatzaldea ere hegazti nekrofagoentzako 
intereseko eremua da, Eremu Funtzionalaren barruan egon ez arre, gertutasunagatik aipatu 
beharrekoa dena. 

IEErako Ingurumen Diagnostikoa aipatutako intereseko eremuak identifikatzen ditu. 
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 Bertako Basoak 

Euskal Autonomi Erkidegoko habitaten, egungo landarediaren eta lurzoruaren erabileren 
Kartografiaren arabera, 1:10.000 eskalan dagoena, Eremu Funtzionalean dauden bertako 
basoak, hartzen duten azalerarekin eta lurraldean duten portzentaiarekin hurrengo taulan 
agertzen dira, hariztiak nagusi direlarik: 

EUNIS Kodea Izena Azalera (Ha) EFan % 

G1.21(Z) Ibaiertzeko haltzadi erurosiberiarra 253 0,50 

G1.62 Pagadi azidofilo atlantiarra 39 0,08 

G1.71 Quercus gr. Pubescens-en basoa 9 0,02 

G1.7B1 Amezti eurosiberiarra 5 0,01 

G1.7D Gaztainadiak edo gaztain-landaketa zaharrak 19 0,04 

G1.86 Quercus robur nagusitzen deneko baso azidofiloa 2.542 5,00 

G1.91 Urkidiak 34 0,07 

G1.A1 Hostozabalen baso mistoa 10 0,02 

G1.A1(X) Harizti mesotrofo atlantiarra  3 0,01 

G2.121 Artadi kantauriarra 360 0,70 

G4(V) Quercus faginea eta Quercus rotundifolia-ren baso mistoa 1 0,00 

G4(Z) Quercus robur eta Quercus ilex-en baso mistoa 125 0,25 

G5.61 Zuhaitz hostozabalen baso gazteak 1.461 2,87 

GUZTIRA 4.861 9,55 

Azken urteetan zehar, EAEko landaredia eta habitaten kartografia berria egin da. Bertako 
basoen azpikategoriaren eta BMLPParen kartografian Babes Bereziko kategoriaren mugaketak 
egiaztatu ondoren; EUNIS eta BMLPParen bertako basoen orbanak, nahiz eta gehiengoan bat 
egin, kartografien artean desberdintasun handiak daudela ondorioztatzen da. Orokorrean, 
EUNIS mapa errealitatea hobeto islatzen du. 

Eremu Funtzionalean, besteak beste, hurrengo eremu basotsuak nabarmentzen dira: 

Gangurengo urkidiak Galdakao, Lezama 
Arrobillako haltzadia Zaratamo 
Bolintxuko haltzadia Bilbo 
Iturrietako artadia  Sopela 
Montañoko artadia Muskiz 
Uzkorta, Antsola eta San Rokeko artadiak Bilbo 
Ganekogortako pagadia Alonsotegi 
Upo Mendiko pagadia Galdakao, Zeberio 
Gongedako hariztia Alonsotegi 
Uxinaseko hariztia Zamudio 

Bertako basoen kokapena eta batasunaren lehentasunezko habitatak 02-1 Ingurune Fisikoa eta 
Azpiegitura berdea planoan ikus daitezke. 

 Batasunaren Lehentasunezko Interesa duten Habitatak 

Eremu Funtzionalaren barruan, 27 batasunaren intereseko habitat kartografiatzen dira eta 
hauetatik 6 lehentasunezkoak dira: 

- Duna gris finkatuak (2130) 
- Urmael iragankorrak landaredi anfibiodunak (3170) 
- Kostaldeko txilardi lehorrak (4040) 
- Larre mesofiloak Brachypodium pinnatum-dunak (6210) 
- Mendialdeko larreak (6230) 
- Haltzadi eta lizardiak (91E0) 

Hauetatik, 6210 habitata da azalera gehien hartzen duena (755 ha). Hala ere, kontutan hartu 
behar da, orkidea ugari agertzen direnean bakarrik dela lehentasunezkoa. 

 Korridore Ekologikoak 

Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean hurrengo EAEko Korridore Ekologikoen Sareko 
eremuak agertzen dira: 

- Nukleo Guneak: Gorbeiako Parke Naturala eta Ganekogorta Mendia 

- Lotura Interes Bereziko Ibai Tarteak: Mayor Ibaia eta Las Tobas, Muskiz eta Abanto 
Zierbena udalerrien arteko mugan.  

- Lotura korridoreak: Eremu Funtzionalaren hegoaldean daude, Gorbeia, Ganekogorta eta 
Armañon lotuz, azken eremu hau Bilbo Metropolitarretik kanpo dago. 

- Indargetze eremuak: Nukleo gune, lotura korridore eta lotura eremuen inguruan mugatzen 
dira, lurralde-matrizearen balizko inpaktu negatiboen indargetze eremu gisa (“ertz 
efektuak”). 

LAGen Aurrerakin dokumentuan, “Azpiegitura berdea” deritzon erkidegoko sarea proposatzen 
da, Ganekogorta eta Urdaibai artean korridore bat eginez; batetik, Bilbo Metropolitarraren 
Eremu Funtzionala ekialdetik zeharkatuko lukeena eta bestetik, hegoaldetik mugatuko lukeena, 
Ganekogorta eta Gorbeia lotuz.  

Halaber, LAGen Aurrerapenean proposatutako sarean, korridoreen funtzionaltasuna saihesten 
edo arriskuan jartzen duten oztopo kritikoak eta gatazka-zonak identifikatu dira. Hauetako puntu 
batzuk Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean daude, bi Bilbo-Gasteiz korridorean Ugao-
Miraballes eta Arrankudiaga artean eta beste bi Galdakaon, Usansolon eta Erletxen. 

Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundiko Jasangarritasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Sailaren 
Ingurumen Zuzendaritzak, lotura sarean Mendikosolo – Pagasarri – Kobeta - Santa Ageda – 
Gorostiza - El Regato - La Arboleda/ Triano – Gallarta - La Arena sartzea proposatzen du. 
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 Zonaldeen Sistema Orokorra  

Zonalde Berdeen Sistema Orokorren Sarea, ingurune fisikoaren eta nekazaritza-inguruaren 
arteko lotura izan litzateke. Orokorrean, eremu hauek atsedenerako ahalmen handia daukate 
eta populaziorako atseden-gune beharrezkoak dira. 

II  3.1.C. INGURUMEN HOBEKUNTZA 

Ingurumen plangintzaren figura desberdinek ingurumen hobekuntza eremuak ezartzen dituzte. 
LAGen arabera, baso degradatuak, sastrakaguneak eta bazterretako lurrak dira, betiere 
barrualdean edo balio handiagoko inguruen aldamenean duten kokalekua dela-eta kalitate-
maila handiagoetara garatzea onuragarritzat jotzen bada. Irizpide orokorra, eremu hauetan 
bilakaera eragitea izan behar da, egoera ekologiko aldekoagoak diren egoetarantz bideratuta 
eta ekosistemaren birsorkuntza eta kontserbazioa erraztuz. 

Itsasertza Babestu eta Antolatzeko LPSak Ingurumen Hobekuntza kategoriaren barruan bi 
azpikategoria ezartzen ditu: ekosistemak hobetzeko eremuak eta leheneratu beharreko eremu 
narriatuak. Eremu Funtzionalean, leku hauek, gehienbat Getxo eta Lemoiz artean, Muskizen 
eta  Serantes mendian (Zierbena eta Santurtzi) daude. 

Hezeguneen LPSak hurrengo hezeguneak Ingurumen Hobekuntzat definitzen ditu: Barbadungo 
itsasadarrean (Muskiz eta Zierbena), Astrabuduko Ibarreko Aldea (Erandio), Bolue ibarreko 
urmaelak (Getxo eta Berango) eta Butroeko itsasadarra (Barrika, Plentzia, Gorliz eta Lemoiz). 

Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren Ingurumen Hobekuntza kategorian hurrengoa sarten 
da: eremu narriatuak, lur gutxirekin edo higadura handia erakusgai dagoenean eta 
baliabidearen galera ez izateko, ekosistemaren hobekuntza eta berriztapena ahalik eta 
lasterren egin beharko da. Eremu Funtzionalean, kategoria honetako eremu nahiko daude, 
azalera handia hartzeagatik, nabarmenak dira Punta Luzero eta Serantes eta meatzaldea 

(Abanto-Zierbena, Ortuella eta Trapagaran). Eremu Funtzionalean jarduerarik gabeko zenbait 

harrobi eta zabortegi sartzen dira, baita Lemoizko zentralaren inguruak ere. 

EAEko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSaren Ingurugiro Alderdiak, Leheneratu 
Beharreko Ertzak bereizten ditu, hau da, zabortegiak, hondakindegiak, hondeaketak, betelanak, 
ubideratze-lanak eta antzekoak agertzeagatik degradatuta dauden ertzak eta ibaiertzak. 
Edozein kausagatik kalitate ekologikoa galdu duten eta aktiboki birsortzea gomendatzen diren 
zonak ere barneratzen dira. Eremu Funtzionalean mota honetako ertzak hurrengo ibaietan 
agertzen dira: Gobeia, Asua, Erletxeta, Ibaizabal, Nerbioi, Kadagua, Galindo, Ballonti, Molino, 
Pikon eta Barbadun. 

Azkenik, EAEko Korridore Ekologikoen Sarearen barruan, berreskuratze ekologikorako 
eremuak sarearen elementu estrukturaletan dauden narriatutako elementuekin bat datoz 
(korridoreak, lotura guneak, etab.). Larrabetzuko iparraldean, ezaugarri hauek dituen Eremu 
Funtzionaleko leku bakarra dago, zabortegi bat hain zuzen; Nekazaritza eta Basozaintzako 
LPSak, Ingurumen Hobekuntza kategoriarekin mugatzen duena. 

Lurraldearen antolamendurako tresna desberdinek hautemandako eremu hauetan, narriatuta 
dauden beste eremu batzuk gehitu litezke edo paisaia-inpaktu handikoak (beste harrobi eta 
zabortegi batzuk edo flora exotiko inbaditzailea asko dauden lekuak, adibidez).  

Ondoren beste eremu batzuk jasotzen dira, diagnostiko fase honetan hautemandakoak, 
BMaren LPPean Ingurumen Hobekuntzako eremutzat hartu daitezkeenak:  

- AHTaren obrek sortutako lurren mugimenduak izan dituzten eremuak, flora exotiko 
inbaditzaileak diren Cortaderia selloana espezieaz kolonizatuak (Galdakao adb.) 

-  Goikogana, Derion paisaia-inpaktu altuarekin  

-  Artigas eta Lemoizko zabortegiak. 

-  Lamiakoko ibarreko aldea, itsasadarra-padura ingurua berriztatzeko eremua izan liteke. 

- Etxerreko urmaelak eta ingurua, eta Txarrota presaren ibarra, Zaratamo-Basaurin, hiri-
plangintzatik, natura eta aisialdi aldetik hobetu beharrekoak. 

  

Ingurumen Hobekuntzarako Eremuak 02-1 Ingurune Fisikoa eta Azpiegitura Berdea planoan 
agertzen dira. 
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II  3.1.D. EKOSISTEMEN ZERBITZUAK 

Zerbitzuen ekosistemak bizi kalitatearen eta ongizatea mantentzeko, beharrezko zerbitzuez 
hornitzeko lurralde naturalaren gaitasuna dira. Euskal ekosistemek, gizakion ongizaretako 
hainbat zerbitzuz hornitzen dute (elikagaien ekoizpena, ur gezaren hornikuntza, energia 
berriztagarriak, etab.), erregulazio-zerbitzuak (klima-erregulazioa, airearen kalitatearena, 
hidrikoa, higaduraren kontrola, etab.) eta kultura-zerbitzuak (aisialdirako jarduerak, ingurumen-
hezkuntza, etab.).  

Azken urteetan, ekosistemen zerbitzuei buruzko ezagutza asko aurreratu da eta hauen 
kartografia egin da, besteak beste, karbonoa biltegiratzeko zerbitzuari, EAEko dibertsitate 
naturala kontserbatzeko laguntzari, kultura-zerbitzuei eta ziklo hidrologikoaren erregulazio 
sistemari buruzko informazioa ematen duena. 
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UPV-EHUko Garapen Jasangarriaren eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko UNESCO Katedrak, 
BMaren LPPren berrikuspena dela eta, Eremu Funtzionalean ardaztutako proiektu pilotu bat 
egin du, Ekosistemen Zerbitzuen analisiaren aplikagarritasuna Lurralde Antolamenduaren 
lanabesetan ikertzeko helburuarekin. Honen emaitzak hurrengo txostenak izan dira: 

- Bilbo Metropolitarraren azpiegitura berdearen identifikazioa 

- Bilbo Metropolitarraren azpiegitura berdearen nukleo eta konektore nagusiak 

- Bilbo Metropolitarraren nekazaritza- eta abeltzaintza- eremu estrategikoen identifikazioa  

- Bilbo Metropolitarrean hiri-baratzak kokatzeko leku egokienak 

Lehenengo txostenean, BMaren azpiegitura berdearen lehentasunezko eremuak ekosistemen 
zerbitzuen kartografiaren arabera identifikatu dira. Elementu multifuntzional hauek, dibertsitate 
naturala kontserbatzeko eta, gutxienez hiru ekosistemen zerbitzuez hornitzeko balio altua edo 
oso altua dauzkaten eremuak dira. 

Unesco Katedrak, bigarren txostenean azpiegitura berdearen lehentasunezko elementuen 
kontzentrazio handiko bederatzi nukleo-gune identifikatzen ditu. Nukleo-gune hauek oinarri 
hartuta, zenbait lokailu mugatzen dira, Eremu Funtzionaletik gertu dauden babesguneekin 
lotura izango duen, eskualdeko sare bat zehazteko. 
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Hirugarren txostenak, nekazaritza- eta abeltzaintza- eremu estrategikoen proposamen bat 
egiten da. Eremu hauek mugatzeko, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren “Nekazaritza- eta 
Abeltzaintza- eremua eta Landazabala: Balio Estrategiko Handia” kategoria kontutan hartu da, 
nekazaritza-eta abeltzaintza ahalmen handia eta oso handia dauzkatenak lehenetsiz, baina, 
eremu trinkoagoak lortzeko asmoz, mugak lausotu dira.  

Azkenik, hiri-baratzen gorakada kontutan izanik, laugarren txostenean, Bilbo Metropolitarrean 
hiri-baratzak kokatu litezkeen 19 eremu identifikatu dira. Eremu hauek zehazteko, hirigunetatik, 
errepidetatik edo eraikinetatik gertu dauden eta nekazaritza- eta abeltzaintza- eremu 
estrategikoak izateko proposatu ez diren nekazaritza-eta abeltzaintza ahalmen handiko eta oso 
handiko eremuak hartu dira kontutan..  

 

II  3.1.E. ARRISKU NATURALAK 

A continuación se mencionan las principales afecciones existentes en el territorio 
describiéndolas someramente. En el documento de Diagnóstico Ambiental para la elaboración 
de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Revisión del PTP de Bilbao Metropolitano se 
analizan estos mismos aspectos en mayor profundidad. 

 Akuiferoen zaurkortasuna 

Eremu Funtzionalean dauden lurrazpiko ur-masak hiru dira, denak Plan Hidrologikoak bigarren 
gradukoak direnak, hau da, iragazkortasun baxuko lekuak eta tokian tokiko akuiferoekin: 

- Getxo Bergara (D.H. Oiz Sinklinorioa/Goi Kretazikoa/Konplexu Bolkaniarra) 

- Jata-Sollube (D.H. Iparraldeko antiklinorioa) 

- Sopuerta (D.H. Hegoaldeko antiklinorioa) 

Ur-masa hauen barruan, iragazkortasun handiagoa duten eremuak identifikatu dira eta 
sektoreka taldekatuta agertzen dira. Sektore hauen gehiengoak akuiferoen zaurkortasun 
mapan, zaurkortasun altuko eta oso altuko eremuak dira, Getxo-Berango-Sopela eta 
meatzaldea (Trapagaran, Ortuella eta Abanto Zierbena) eremuak. 

 Higadura arriskua 

Eremu Funtzionalean higadura jasateko arriskua daukaten zenbait eremu identifikatu dira. 
Batetik, Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LPSa Muskizen dauka eremu txiki bat; bestetik, 
Nekazaritza eta Basozaintzako LPSan, ezaugarri hauek dauzkaten beste eremu batzuk eta 
BMaren LPPan kontutan hartu zirenak, baldintzatzaile gainjarri moduan jasotzen dituzte. 
Azkenik, EAEko lurzoruen higadura hidrikoaren (laminarra zein errekastoetakoa) mailaren mapa 
bat dago, 2005 urtean egindakoa eta kontutan izan behar diren higadura tasa altuak dituzten 
eremuak identifikatzen dituena. 

 Uholde arriskua 

Eremu Funtzionalaren uholde-arriskua handia da, batez ere hurrengo ibai-ibilguetan: Barbadun, 
Ibaizabal, Galindo, Kadagua, Zeberio, Nerbioi, Asua, Udondo eta Gobela. Era berean, 
nabarmentzekoa da Uholde Arrisku Handiko 8 Eremu identifikatu direla, zehazki, Barbadun, 
Ibaizabal, Galindo, Gobela, Udondo, Asua eta Butroe ibaien tarte batzuetan. Uholde orbanak 
02-1 Ingurune Fisikoa eta Azpiegitura Berdea planoan agertzen dira. 

 Sute arriskua 

Sute arriskua batez ere, basoen presentziaren eta mendien kudeaketaren arabera izaten da. 
Hurrengo urteetan, aldaketa klimatikoak direla eta (tenperaturen gorakada edo prezipitaziorik 
gabeko epe luzeagoak adibidez) sute gehiago egon daitezke. Eremu Funtzionalaren azaleraren 
%40a baino gehiago basoak dira, beraz, arrisku hau BMaren LPPak kontutan izan beharko du. 
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II  3.2. LANDA-HABITATA 

II  3.2.A. NEKAZARITZA- ETA ABELTZAINTZA-LURZORUA 

Interesekoa da, lurzoruen erabilerek BMaren LPPa indarrean egon den bitartean (2006-2016) 
izandako aldaketak modu orokor batean aztertzea.  

Hiri-lurzoru berrien sailkapena, bai etxebizitzetarako eta jarduera ekonomikoetarako, baita 
azpiegitura eta ekipamendu berriak ezartzeko, lur berrien okupazioa eragin du (batzuk oraindik 
garatuta ez daudenak). Gehienak nekazaritza-lurrak izan dira (1.000 ha baino gehiago) eta 
neurri txikiago batean, basoak (300 ha inguru). LPPa indarrean egon den bitartean sailkatutako 
lurren heren bat, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren “Nekazaritza- eta Abeltzaintza- 
eremua eta Landazabala: Balio Estrategiko Handia” kategorian sartu daitezke, lurzoru hauen 
nekazaritza ahalmena dela eta. Era berean, birkualifikazio urbanistikoaren eta azpiegitura 
berrien eragina izan duten basoen azaleraren heren bat inguru bertako basoak izan dira.  

Azken baso inbentarioak aztertu ostean (2005 eta 2010), hurrengo datuak nabarmentzen dira:  

 

 
2005eko Baso Inbentarioa 2010eko Baso Inbentarioa 

� (ha)  
Azalera (Ha) % EFean Azalera (Ha) % EFean 

Basoen landaketak 16.470 32,5 16.359 32,2 - 111 

Basoa eta ibar basoa 4.961 9,8 5.314 10,5 + 353 

Sastrakadia 3.793 7,5 3.652 7,2 - 141 

Belardiak/Larreak 13.009 25,7 11.989 23,6 - 1.020 

Laborantzak 930 1,8 898 1,8 - 32 

Baso naturalaren azalera handitu da (bertakoak ez diren espezie batzuen eraketa barne hatze 
dituenak, adibidez, sasiakazia edo haritz amerikarra) eta beste azalerak gutxitu dira, belardiak 
eta larreak  nabarmen egin dute behera. Bestalde, aipatu beharra dago laborantzek Bilbo 
Metropolitarraren Eremu Funtzionalean daukaten adierazgarritasuna, %2a besterik ez baitira. 

 

Lurzoruen erabileren informazio berriena SIGPACarena da, 2016an egindako azken 
eguneratze-kanpainari dagokiona. SIGPACaren eta Baso Inbentarioaren informazioa ezin dira 
konparatu, tresna bakoitzak helburu eta metodologia desberdinetarako diseinatua izan delako 
eta lurzoruen erabilerak desberdinak direlako. Hori dela eta, ezin da bilakaeraren  analisia egin. 
Hala ere, ondoren SIGPACetik ateratako datuak atxikitzen dira. 

 SIGPAC 2016 
 Azalera (Ha) % EFean 
Basoa 20.341,91 40,02 
Fruta-arbola 392,67 0,77 
Berotegiak eta plastiko azpiko laborantzak 45,84 0,09 
Larreak zuhaitzekin 771,52 1,52 
Larreak zuhaixkekin 5.644,79 11,10 
Larreak 7.328,28 14,42 
Goldatu daitekeen lurra 1.039,24 2,04 
Baratza 62,86 0,12 
Mahastia 119,81 0,24 
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02-2 Landa Inguruaren planoak, Nekazaritza eta Basozaintzako LPSaren Nekazaritza eta  Balio 
Estrategiko Handia eta Basoa kategoriak, SIGPACaren nekazaritza lurzoruak (3 kategoria 
orokorretan multzokatuta) eta, Eremu Funtzionalaren landa-guneak jasotzen ditu (dokumentu 
honen II 3.2.D atala ikusi). 

II  3.2.B. NEKAZARITZA JARDUERA 

Nekazaritza jardueran egondako aldaketei dagokienez, ondoren, Nekazaritza-Azalera 
Erabilgarriaren (NAE) eta azkenengo Nekazaritza Erroldetan erregistratutako nekazaritza-
ustiaketen (1999 eta 2009) datuak jasotzen eta konparatzen dira.  

 NAE (Ha) Nekazaritza-ustiategi kop. 
 1999 2009 ∆ 1999 2009 ∆ 
EAE 255.290 190.395 -25% 24.442 16.457 -33% 
Bizkaia 64.468 44.598 -31% 11.055 7.020 -36% 
Bilbo Metropolitarra 13.623 8.656 -36% 2.576 1.593 -38% 

Erkidego mailan, nekazal-sektorearen egoera ez da ona eta azkenengo urteetan atzerakada 
nabarmena izan da. Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean egoera askoz okerragoa da, 
nekazaritza-azalera erabilgarriaren eta erroldatuta dauden ustiategien %35 galdu baita.  

II  3.2.C. HERRI ONURAKO MENDIAK 

Ekainaren 2koa 3/94 Foru Arauaren arabera, mendi eta babestutako naturguneei buruzkoa,  eta 
geroagoko  3/2007 Foru Arauaren arabera, mendiak eta basoak, titularraren arabera, publikoak 
eta pribatuak izan daitezke. 

Bestalde, ezaugarrien arabera, mendi babesleak, babes bereziko mendiak ea bestelako 
mendiak daude. Gaur egun Bizkaia ez dago ez dago mendirik babes bereziko edo mendi 
babesle izendapena duenik. 

Mendi edo baso publikoak, herri onurako mendiak izan daitezke, ezaugarri ekologikoengatik 
edo gizarte-ekonomiarengatik edota degradatzeko eta higadura izateko arriskua izateagatik. 
Gainerako mendi publikoak ondare-mendiak dira, hauen artean, antolamendu libreko mendiak 
deritzonak daude, Tokiko Erakundeenak direnak. Eremu Funtzionalean, antolamendu libre 
bakarra Iturrituxalde mendia da, Zamudion. 

Hurrengo irudian Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean dauden herri onurako mendien 
kokapena agertzen da. 

 

IEArako Ingurumen Diagnostikoaren 4.5.4.atalean, Herri Onurako mendien zerrenda jasotzen 
da. 
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II  3.2.D. LANDA-GUNEAK 

2/2006 Legeko 29.1 artikuluan landa-guneen definizio hau dago jasoa: 

 “Lege honetan ezarritakoetarako, landa-gunea ha izango da: 6tik 25era arteko baserri-
multzoa, izaera ematen dion eremu publiko baten inguruan bildua.” 

Eta 105/2008 Legeko 9.1 artikuluan baserriaren definizio hau:  

 Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen 29.1 eta 30. artikuluetan lurzoru ez-
urbanizagarriaren erregimenari dagokionez xedatutakoaren ondorioetarako, honako 
baldintza hauek guztiak betetzen  dituzten eraikinak hartuko dira baserritzat: 

 a) Eraikin bakanak izatea, eta erabilera nagusia etxebizitza- erabilera izatea. 

 b) Gutxienez etxebizitza bat izatea, Jabetza Erregistroan xedaturikoaren arabera. 

 c) Lehen okupazioko lizentzia, edo eraikinak 1950eko urtarrilaren 1aren aurretik bizitegi-
okupazioa izan duela era sinesgarrian jasoko duen dokumentu bat izatea. 

 d) Udalak bere hirigintza-plangintzan edo dagokion udal-ordenantzan ezartzen dituen 
ezaugarri gehigarriak izatea. 

Gauzak horrela, Bizkaiko Landa-guneen Inbentarioa Bizkaiko Foru Aldundiaren 2016ko 
otsailaren 9ko erabakiaren bidez onartu zen behin betiko, 2/2006 Legeko 29.7 artikuluan 
ezarritako legezko aginduari jarraikiz; lege horrek dio foru-aldundiek beren lurralde historikoetan 
dauden landa-guneen inbentarioak edo zerrendak egingo dituztela. Indarreko legeriak landa-
gunetzat hartzeko ezarritako lege-baldintzak betetzen dituzten kokaguneak jasotzen ditu 
inbentarioak.  

2016ko plangintzaren arabera, eremu funtzionalean 107 landa-gune zeuden, 17 udalerritan 
(guztira 35 udalerri dira). Landa-gune gehien Zeberio (31), Galdakao (15) eta Larrabetzun (11) 
daude.  

Landa-guneen Inbentarioaren arabera, berriz, eremu funtzionalean 30 landa-gune baino ez 
daude, 13 udalerritan. Hala, Zeberion 11 landa-gune daude eta Bilbon 4 (horiek dira era 
horretako kokagune gehien dituzten udalerriak). Halaber, inbentarioaren arabera Galdakaon 
landa-gune bat dago (plangintzaren arabera 15) eta Larrabetzun batere ez (plangintzaren 
arabera 11).  

Agiriari gehitu diogun mapan ikusten dira, batetik, 2016ko ekaineko plangintzan kalifikatutako 
landa-guneak; eta bestetik, inbentariokoak. Alde horretatik, plangintzek inbentarioko landa-
guneak mugatu behar dituzte. 
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 Udal-plangintzetan landa-gune gisa jasota dauden lurzoru urbanizaezinetako auzoak  

Udalerria 
Plangintzako landa-
guneak Etiketa 

  
Abanto 
   

Abanto 01 
Murieta 02 
San Pedro 03 

Arrankudiag
a Aspiunza 01 
  Goizaga 02 
  Labeko 03 
  Ustara 04 
Arrigorriaga Beretxa 01 
  Brisketa 02 
  Larrasko 03 
Barrika Arriaga 01 
  Musurieta 02 
Basauri Atxikorre 01 
  Etxerre 02 
  Finaga 03 
  Irauretxeta 04 
  Lapatza 05 
  Luzarre 06 
  Zabalandi 07 
Bilbo Azkarai 01 
  Buia 02 
  Pagasarriko bidea 03 
  San Justo 04 
  San Roke 05 
  Seberetxe 06 

 

Udalerria 
Plangintzako 
landa-guneak Etiketa 

Zeberio 
Aldeko - 
Dorrea 01 

  Arbildu 02 
  Aresandiaga 03 
  Argiñano 04 
  Arkulanda 05 
  Artiñano 06 
  Bañu - Etxe 07 
  Barañano 08 
  Barbatxano 09 
  Bertzuten 10 
  Egia 11 
  Ereñoza 12 
  Ermitabarri 13 
  Etxazo 14 
  Gezal - Goikoa 15 
  Gezala 16 
  Gorozitu 17 
  Ibarra 18 
  Ibarrondo 19 
  Isasi 20 
  Larrakoetxe 21 
  Olatxu 22 
  Olatzar 23 
  Saldiaran 24 
  Santa Cruz 25 
  Solatxi 26 
  Undurraga 27 
  Uribarri 28 
  Uriondo 29 
  Zabala 30 
  Zeberiogana 31 

 

Udalerria 
Plangintzako 
landa-guneak Etiketa 

Galdakao Altamira 01 
  Aretxabaleta 02 
  Arteta 03 
  Artola 04 
  Azkarri 05 
  Bengoetxe 06 
  Egia 07 
  Ergoien 08 
  Erletxes 09 
  Errekalde 10 
  Lekue 11 
  Martolotxuena 12 
  Olabarri 13 
  Trokarro 14 
  Yugu 15 
Larrabetzu Alaio 01 
  Asilieta 02 
  Belarrinaga Bekoa 03 

  
Belarrinaga 
Goikoa 04 

  Berresonaga 05 
  Erkinko 06 
  Gaztelu 07 
  Goienetxe 08 
  Leguina 09 
  Sarrikolea 10 
  Zarandoa 11 

 

Udalerria 
Plangintzako 
landa-guneak Etiketa 

Ugao Markio 01 
Muskiz Santelices 01 
Lezama Garaioltza 01 
  Goitioltza 02 
Zaratamo Iragorri 01 
Erandio Agarre 01 
  Arriaga 02 
  Degoiene 03 
  Faoeta 04 
  Erandiogoikoa 05 
  Magdalena 06 
  Unbe 07 

Sondika 
1 biztanle-
gunea 01 

  
2 biztanle-
gunea 02 

  
3 biztanle-
gunea 03 

  
4 biztanle-
gunea 04 

  
5 biztanle-
gunea 05 

  
6 biztanle-
gunea 06 

  
7 biztanle-
gunea 07 

  
8 biztanle-
gunea 08 

  
9 biztanle-
gunea 09 

Zamudio Geldo 01 
Alonsotegi Azordoyaga 01 
  Sasia 02 
  Zamundi 03 
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 BFAren Inbentarioko landa-guneak 

Udalerria 
Inbentarioko landa-
guneak Plangintza 

Abanto ABANTO Abanto 
  MURIETA Murieta 
Arrankudiaga ASPIUNTZA Aspiuntza 
Arrigorriaga BRISKETA Brisketa 
Basauri FINAGA Finaga 
Bilbo AZKARAI Azkarai 
  BUIA Buia 
  SAN JUSTO San Justo 
  SEBERETXE Seberetxe 
Zeberio ARKULANDA Arkulanda 
  EGIA Egia 
  EREÑOZA Ereñoza 
  ERMITABARRI Ermitabarri 
  ETXAZO Etxazo 
  IBARRA Ibarra 
  ISASI Isasi 
  OLATZAR Olatzar 
  SALDIARAN Saldiaran 
  URIONDO Uriondo 
  ZUBIBARRIA Zubibarria 
Galdakao ERREKALDE Errekalde 
Ugao MARKIO Markio 
Lezama GARAIOLTZA Garaioltza 
  GOITIOLTZA Goitioltza 
Zaratamo IRAGORRI Iragorri 
Erandio ARRIAGA Arriaga 
  DEGOIENE  Degoiene 
  ERANDIOGOIKOA Erandiogoikoa 
Sondika ARESTI 8 biztanle-gunea 
Alonsotegi AZORDOYAGA Azordoyaga 
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Landaguneak 
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II  3.3. HIRI-HABITATA 

II  3.3.A. ETXEBIZITZA 

A.1. BILAKAERA 

Estatistikako Institutu Nazionalaren (EIN) 2001-2011 aldiko Biztanleria eta Etxebizitza Erroldako 
datuen arabera, Bizkaiko eta Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionaleko etxebizitza-kopuruak 
gora egin du azken urteetan; biztanleria, ordea, ia ez da aldatu: 900.000 biztanle inguru daude. 
Bizkaian, etxebizitza nagusien kopurua % 17,65 igo da, eta eremu funtzionalean pixka bat 
gutxiago, % 15,86, hain zuzen ere. 

Udalerrietako datuak, ordea, askotarikoak dira. Udalerri batzuetan etxebizitza-kopuruak Bilbo 
Metropolitarrean eta Bizkaian batez beste baino gehiago egin du gora: Etxebarrin % 65,55, 
Loiun % 48,76, Arrankudiagan % 44,84 eta Lezaman % 40,06, adibidez. Beste udalerri 
batzuetako ehunekoak, aldiz, batezbestekoa baino txikiagoak dira, eta ehuneko txikienak 
udalerri hauek dituzte: Sestao % 4,71, Basauri % 5,98, Ortuella % 7,06 eta Trapagaran % 8,58.  

 

Etxebizitza nagusien kopurua Etxebizitza nagusien aldakuntza 
1991 2001 

48002 Abanto 2.966 3.288 48002 Abanto 
48912 Alonsotegi 961 963 48912 Alonsotegi 
48009 Arrankudiaga 213 252 48009 Arrankudiaga 
48011 Arrigorriaga 3.040 3.950 48011 Arrigorriaga 
48013 Barakaldo 32.592 34.216 48013 Barakaldo 
48014 Barrika 251 408 48014 Barrika 
48015 Basauri 14.733 16.149 48015 Basauri 
48016 Berango 1.200 1.843 48016 Berango 
48020 Bilbo 116.652 129.285 48020 Bilbo 
48901 Derio 1.352 1.637 48901 Derio 
48902 Erandio 7.345 7.765 48902 Erandio 
48029 Etxebarri 1.762 2.390 48029 Etxebarri 
48036 Galdakao 8.409 10.014 48036 Galdakao 
48044 Getxo 23.011 26.761 48044 Getxo 
48043 Gorliz 900 1.688 48043 Gorliz 
48052 Larrabetzu 459 548 48052 Larrabetzu 
48054 Leioa 7.137 9.425 48054 Leioa 
48056 Lemoiz 262 345 48056 Lemoiz 
48081 Lezama 577 664 48081 Lezama 
48903 Loiu 456 605 48903 Loiu 
48071 Muskiz 1.949 2.248 48071 Muskiz 
48083 Ortuella 2.775 3.101 48083 Ortuella 
48077 Plentzia 827 1.372 48077 Plentzia 
48078 Portugalete 16.572 17.953 48078 Portugalete 
48082 Santurtzi 14.991 16.626 48082 Santurtzi 
48084 Sestao 11.222 11.645 48084 Sestao 
48904 Sondika 1.019 1.404 48904 Sondika 
48085 Sopela 2.512 3.722 48085 Sopela 
48080 Trapagaran 4.049 4.513 48080 Trapagaran 
48065 Ugao 1.251 1.487 48065 Ugao 
48089 Urduliz 761 1.032 48089 Urduliz 
48905 Zamudio 917 1.072 48905 Zamudio 
48097 Zaratamo 462 563 48097 Zaratamo 
48025 Zeberio 309 354 48025 Zeberio 
48913 Zierbena 417 48913 Zierbena 

EFn guztira 283.894 319.705 EFn guztira 
Bizkaian guztira 349.315 397.190 Bizkaian guztira 
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Familia-etxebizitza nagusietan, 2011n, batez beste 2,5 pertsona bizi ziren Bizkaian eta Bilbo 
Metropolitarrean. Alonsotegi, Barakaldo, Basauri, Bilbo, Sestao, Ugao, Santurtzi eta Sondikan 
batezbestekoa 2,31 eta 2,37 artekoa da. Etxebizitzako biztanle gehien Barrikan eta Berangon 
zeuden, batez beste 2,80 inguru. 

EINen 1991-2011 aldiko datuak aztertuz gero, ikusten da familien tamaina % 25 txikitu dela.  

 

 

 

 

 

 

 

Beheko taulan 1991-2011 aldiko familia-etxebizitza nagusiko batez besteko biztanle-kopurua 
aztertu dugu, udalerrika. 

    
Etxebizitzako batez besteko biztanle-

kopurua 
    1991 2001 2011 

48002 Abanto 3,12 2,31 2,46 
48912 Alonsotegi 3,17 2,11 2,31 
48009 Arrankudiaga 3,44 2,37 2,61 
48011 Arrigorriaga 3,25 2,35 2,64 
48013 Barakaldo 3,20 2,44 2,37 
48014 Barrika 2,97 1,97 2,73 
48015 Basauri 3,40 2,51 2,44 
48016 Berango 3,39 2,32 2,82 
48020 Bilbo 3,13 2,38 2,37 
48901 Derio 3,53 2,55 2,57 
48902 Erandio 3,37 2,55 2,51 
48029 Etxebarri 3,65 2,48 2,63 
48036 Galdakao 3,39 2,62 2,54 
48044 Getxo 3,45 2,68 2,65 
48043 Gorliz 3,20 1,17 2,53 
48052 Larrabetzu 3,21 2,06 2,68 
48054 Leioa 3,44 2,63 2,58 
48056 Lemoiz 2,99 1,56 2,35 
48081 Lezama 3,48 2,52 2,66 
48903 Loiu 3,53 2,79 2,50 
48071 Muskiz 3,24 2,43 2,55 
48083 Ortuella 3,23 2,44 2,51 
48077 Plentzia 3,02 1,44 2,56 
48078 Portugalete 3,35 2,59 2,40 
48082 Santurtzi 3,34 2,53 2,46 
48084 Sestao 3,17 2,48 2,35 
48904 Sondika 3,25 2,47 2,52 
48085 Sopela 3,21 2,08 2,74 
48080 Trapagaran 3,26 2,42 2,48 
48065 Ugao 3,27 2,39 2,47 
48089 Urduliz 3,37 2,44 2,70 
48905 Zamudio 3,47 1,99 2,65 
48097 Zaratamo 3,54 2,48 2,64 
48025 Zeberio 3,07 1,74 2,51 
48913 Zierbena   2,11 2,69 

  EFn guztira 3,24 2,45 2,45 
  Bizkaian guztira 3,27 2,39 2,46 
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Etxebizitza-eraikuntzaren bilakaerari dagokionez, EINen 1991-2001 aldiko datuen arabera, 
eskualdea asko garatu zen eta 32.079 etxebizitza eraiki ziren. 2001-2011 aldian are etxebizitza 
gehiago eraiki zituzten, 44.857, hain zuzen.  

2001-2011 aldian Etxebarrin eraiki zituzten etxebizitza gehien: 2001ean 2.839 etxebizitza 
zeuden eta 2011n 4.410, % 55,34 gehiago. Lemoiz, Arrankudiaga eta Loiun ere etxebizitza-
kopuruak asko egin zuen gora: % 46,38, % 43,73 eta % 40,66, hurrenez hurren. 

    Etxebizitzak guztira Igoera 
    1991 2001 2011 2001 - 2011 

48002 Abanto 3.674 3.908 4.440 % 13,61 
48912 Alonsotegi 1.149 1.259 1.445 % 14,77 
48009 Arrankudiaga 292 327 470 % 43,73 
48011 Arrigorriaga 3.717 4.733 5.255 % 11,03 
48013 Barakaldo 36.092 38.700 45.315 % 17,09 
48014 Barrika 526 621 715 % 15,14 
48015 Basauri 16.461 17.956 19.035 % 6,01 
48016 Berango 1.469 2.292 2.760 % 20,42 
48020 Bilbo 137.022 146.619 162.560 % 10,87 
48901 Derio 1.504 1.895 2.565 % 35,36 
48902 Erandio 8.532 8.805 10.560 % 19,93 
48029 Etxebarri 2.025 2.839 4.410 % 55,34 
48036 Galdakao 10.228 11.259 12.860 % 14,22 
48044 Getxo 27.851 30.631 33.060 % 7,93 
48043 Gorliz 3.344 3.843 4.550 % 18,40 
48052 Larrabetzu 598 753 1.005 % 33,47 
48054 Leioa 8.610 10.801 12.305 % 13,92 
48056 Lemoiz 451 567 830 % 46,38 
48081 Lezama 759 838 1.045 % 24,70 
48903 Loiu 532 782 1.100 % 40,66 
48071 Muskiz 2.388 2.692 3.485 % 29,46 
48083 Ortuella 3.188 3.552 3.835 % 7,97 
48077 Plentzia 1.714 2.523 2.765 % 9,59 
48078 Portugalete 18.686 19.689 21.500 % 9,20 
48082 Santurtzi 16.770 18.661 20.925 % 12,13 
48084 Sestao 12.652 12.800 13.185 % 3,01 
48904 Sondika 1.223 1.608 1.965 % 22,20 
48085 Sopela 4.405 5.138 5.910 % 15,03 
48080 Trapagaran 4.789 5.214 5.580 % 7,02 
48065 Ugao 1.552 1.715 1.895 % 10,50 
48089 Urduliz 996 1.288 1.635 % 26,94 
48905 Zamudio 1.075 1.335 1.440 % 7,87 
48097 Zaratamo 588 664 685 % 3,16 
48025 Zeberio 512 571 590 % 3,33 
48913 Zierbena 0 575 630 % 9,57 

  EFn guztira 335.374 367.453 412.310 % 12,21 
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A.1. ETXEBIZITZA-MOTAK 

EINen bilakaerako datuen arabera, Bilbo Metropolitarrean etxebizitzen % 89,84 nagusia da, 
% 2,96 bigarren mailakoa eta % 7,21 hutsik dago. 

Etxebizitza nagusi gehien Leioa (% 95,08), Barakaldo (% 92,65) eta Sestaon (% 92,49) dago. 
Eta bigarren mailako etxebizitza gehien Gorliz (% 38,46), Plentzia (% 23,69) eta Lemoizen 
(% 19,88); hiruak Uribe Kostako udalerriak dira. Azkenik, etxebizitza huts gehien dituzten 
udalerriak Lemoiz (% 25,90), Zeberio (% 20,34) eta Urduliz (% 17,13) dira. 

2001etik 2011ra arteko bilakaerari dagokionez, Bilbo Metropolitarreko etxebizitza nagusien 
kopurua etengabe igo da. Aitzitik, etxebizitza hutsen kopuruak behera egin du eta bigarren 
mailako etxebizitzen bolumena gainerako etxebizitza-motena baino txikiagoa izan da beti. 

Etxebizitza-moten proportzioari dagokionez, etxebizitza nagusien pisua % 15,86 handitu da 
Bilboko metropoli-eremuan, etxebizitza hutsen kontura (-% 14,93). Bigarren mailako 
etxebizitzen pisua % 11,61 igo da.  

Alde horretatik, etxebizitza nagusiek izugarri egin dute gora, batez ere kontuan hartuta biztanle-
kopurua ia ez dela aldatu: 900.000 biztanle inguru. Hori gertatu da familiak orain txikiagoak 
direlako, adierazle demografikoen aldakuntza dela eta: seme-alaba gutxiago eta bizi-itxaropen 
handiagoa.  

 

  
Etxebizitza 
nagusien % 

Bigarren 
mailako 

etxebizitzen % 

Etxebizitza 
hutsen % 

Etxebizitza nagusien 
aldakuntza 2001-
2011 aldian (%) 

48002 Abanto y Ciérvana / Abanto Zierbena 88,51 3,27 8,22 19,53 
48912 Alonsotegi 84,78 1,73 13,15 27,21 
48009 Arrankudiaga 77,66 7,45 14,89 44,84 
48011 Arrigorriaga 89,82 2,19 8,09 19,49 
48013 Barakaldo 92,65 1,41 5,94 22,71 
48014 Barrika 72,73 14,69 12,59 27,45 
48015 Basauri 89,91 1,10 8,98 5,98 
48016 Berango 88,41 1,45 10,33 32,32 
48020 Bilbao 90,83 2,17 7,00 14,21 
48901 Derio 84,02 4,48 11,50 31,64 
48902 Erandio 91,15 1,23 7,62 23,95 
48029 Etxebarri 88,10 2,15 9,75 62,55 
48036 Galdakao 89,15 3,93 6,96 14,49 
48044 Getxo 91,33 3,28 5,38 12,83 
48043 Gorliz 47,91 38,46 13,74 29,15 
48052 Larrabetzu 73,63 10,95 15,42 35,04 
48054 Leioa 95,08 2,23 2,68 24,14 
48056 Lemoiz 54,22 19,88 25,90 30,43 
48081 Lezama 89,00 3,83 7,18 40,06 
48903 Loiu 81,82 9,55 8,64 48,76 
48071 Muskiz 83,93 5,02 11,05 30,12 
48083 Ortuella 86,57 7,30 6,13 7,06 
48077 Plentzia 61,12 23,69 15,37 23,18 
48078 Portugalete 92,21 1,33 6,44 10,43 
48082 Santurtzi 91,37 1,15 7,48 14,99 
48084 Sestao 92,49 1,59 5,92 4,72 
48904 Sondika 91,35 2,54 6,11 27,85 
48085 Sopela 79,10 11,51 9,39 25,60 
48080 Valle de Trápaga / Trapagaran 87,81 3,05 9,14 8,58 
48065 Ugao / Miraballes 86,54 2,11 11,61 10,29 
48089 Urduliz 80,43 2,45 17,13 27,42 
48905 Zamudio 85,76 2,43 11,81 15,21 
48097 Zaratamo 91,24 3,65 5,11 11,01 
48025 Zeberio 72,03 8,47 20,34 20,06 
48913 Zierbena 85,71 4,76 9,52 28,57 

EFn guztira 89,84 2,96 7,21 15,86 
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A.1. ETXEBIZITZEN EZAUGARRIAK: ANTZINATASUNA, AZALERA 
ETA IRISGARRITASUNA 

EUSTATen etxebizitzei buruzko udal-estatistikaren arabera, 2010-2015 aldian etxebizitza-
parkearen adina 40 urtetik 45 urtera igo da; beraz, 5 urte zahartu da. Eremu funtzionaleko 
udalerrietako etxebizitzen batez besteko adina aztertuz gero, ikusten da udalerri batzuetan 
etxebizitza-parkearen hazkundea handiagoa izan dela azken urteetan eta, beraz, batez beste 
ez direla hain zaharrak. Hori gertatu da, adibidez, Etxebarrin (26 urte) eta Urdulizen (29 urte). 
Aitzitik, udalerri hauetan dituzte batez besteko antzinatasun handienak: Sestao (52 urte), 
Zeberio (52 urte) eta Bilbo (50 urte). 

Etxebizitzen batez besteko azalera erabilgarria ez da aldatu 2010etik 2015era: Bizkaian 86 m2 

da eta Bilbo Metropolitarrean 82m2. Eremu funtzionaleko udalerrietan datu hori askotarikoa da. 
Azalera erabilgarriaren koefiziente handienak Barrika (123 m2), Zeberio (122 m2) eta Loiun (122 
m2) dituzte, baserri eta familia bakarreko etxebizitzen ehunekoa oso handia delako, zalantzarik 
gabe. Eta koefiziente txikienak, berriz, Sestao (69 m2), Basauri (73 m2) eta Barakaldon (74 m2).  

Azkenik, irisgarritasun unibertsala asko hobetu da. 2010-2015 aldian, igogailua duten 
etxebizitzen kopurua % 10,63 handitu da Bizkaian; Bilbo Metropolitarrean ehuneko hori pixka 
bat txikiagoa da: % 9,21. Udalerri hauek dituzte ehuneko handienak: Urduliz (% 45), Derio 
(% 34), Zierbena (% 31) eta, bereziki, Lemoiz (%59). Lemoizek du, gainera, eremu 
funtzionaleko hazkunde-ehuneko handiena (% 29,08), eta etxebizitza-parkearen antzinatasuna 
batezbestekoa baino 13 urte txikiagoa da (32 urte). Horregatik, esan dezakegu igogailua duten 
etxebizitzen ehunekoa hain handia dela etxebizitza-kopurua asko igo delako (175 etxebizitza 
berri), eta ez lehendik zeuden etxebizitzetan igogailuak jarri dituztelako (135 etxebizitza gehiago 
igogailuarekin). 

Kodea  Udalerria 
Batez 
besteko 

antzinatasuna

Batez 
besteko 
azalera 

erabilgarria 

Igogailua duten 
etxebizitzen 

bilakaera (2010‐
2015) 

48002  Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana  41,9  78,4  % 1 

48912  Alonsotegi  46,9  77  % 11 

48009  Arrankudiaga  45,9  112,5  ‐% 4 

48011  Arrigorriaga  35  84,9  % 2 

48013  Barakaldo  41,3  74,1  % 12 

48014  Barrika  44,3  123,2  ‐% 14 

48015  Basauri  44,7  73,3  % 6 

48016  Berango  33  103,5  % 7 

48020  Bilbao  49,6  82,1  % 7 

48901  Derio  30,1  85,3  % 34 

48902  Erandio  41,2  77,4  % 10 

48029  Etxebarri  26,1  83,7  % 9 

48036  Galdakao  36,2  85,5  % 13 

48044  Getxo  41  105,8  % 5 

48043  Gorliz  37,9  92,2  % 17 

48052  Larrabetzu  43,8  109,9  % 3 

48054  Leioa  32,2  85  % 8 

48056  Lemoiz  32,3  94,9  % 59 

48081  Lezama  39,9  115,9  ‐% 1 

48903  Loiu  38,9  121,7  % 1 

48071  Muskiz  40,7  84,3  % 9 

48083  Ortuella  42,7  74,8  % 24 

48077  Plentzia  39,6  100,3  % 12 

48078  Portugalete  44,6  75,3  % 11 

48082  Santurtzi  41,2  75,3  % 9 

48084  Sestao  51,6  69,2  % 17 

48904  Sondika  37,9  89,9  % 19 

48085  Sopela  32,1  88,2  % 8 

48080  Trapagaran / Valle de Trápaga  48,2  76,3  % 14 

48065  Ugao‐Miraballes  38,9  82,5  % 18 

48089  Urduliz  28,8  97,1  % 45 

48905  Zamudio  43,1  92,6  % 29 

48097  Zaratamo  45,7  84,4  % 1 

48025  Zeberio  52,1  121,8  % 30 

48913  Zierbena  41,9  93,7  % 31 
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A.1. PLANGINTZAKO ETXEBIZITZA-ESKURAGARRITASUNA 

Bizkaiko Foru Aldundiaren hirigintza-plangintzarako informazio geografikoko sistemako datuen 
arabera, hau da kalifikatutako etxebizitzen eskuragarritasuna: 

  
Guztira, 2015ko udal-

datuen arabera 

Guztira, 
Plangintzare

n arabera 
Daudenak 

Egiteko
ak 

Egiteko
en % 

48002 Abanto 4.445 2.357 125 2.243 95,16 
48912 Alonsotegi 1.476 651 366 285 43,78 
48009 Arrankudiaga 451 234 7 227 97,01 
48011 Arrigorriaga 5.302 1.568 1.207 361 23,02 
48013 Barakaldo 46.007 10.629 7.565 3.064 28,83 
48014 Barrika 735 271 146 125 46,13 
48015 Basauri 18.834 2.440 899 1.541 63,16 
48016 Berango 2.751 2.363 84 2.279 96,45 
48020 Bilbo 161.615 28.376 16.163 12.196 42,98 
48901 Derio 2.763 2.741 1.112 1.629 59,43 
48902 Erandio 10.905 3.650 2.001 1.649 45,18 
48029 Etxebarri 4.553 2.140 1.603 537 25,09 
48036 Galdakao 13.230 5.459 2.726 2.733 50,06 
48044 Getxo 33.200 4.888 1.009 3.879 79,36 
48043 Gorliz 4.426 1.670 889 781 46,77 
48052 Larrabetzu 1.009 376 278 98 26,06 
48054 Leioa 12.880 5.959 4.101 1.858 31,18 
48056 Lemoiz 809 557 215 342 61,40 
48081 Lezama 1.076 604 2 602 99,67 
48903 Loiu 1.016 1.243 204 1.039 83,59 
48071 Muskiz 3.390 1.423 1.199 224 15,74 
48083 Ortuella 4.025 1.081 649 432 39,96 
48077 Plentzia 2.775 923 785 138 14,95 
48078 Portugalete 21.168 1.853 418 1.435 77,44 
48082 Santurtzi 20.744 8.420 4.929 3.491 41,46 
48084 Sestao 13.039 2.230 536 1.694 75,96 
48904 Sondika 2.118 819 390 429 52,38 
48085 Sopela 6.047 4.425 1.573 2.854 64,50 
48080 Trapagaran 5.590 1.992 337 1.655 83,08 
48065 Ugao 2.016 640 291 349 54,53 
48089 Urduliz 1.859 2.889 762 2.129 73,69 
48905 Zamudio 1.495 645 65 580 89,92 
48097 Zaratamo 745 273 2 271 99,27 
48025 Zeberio 660 153 91 62 40,52 
48913 Zierbena 694 415 77 338 81,45 
  Guztira 413.848 106.357 52.806 53.549 50,35 

 
  Ezkerraldea 120.578 31.051 16.201 14.861 47,86 
  Eskuinaldea 65.482 23.945 9.564 14.385 60,08 
  Bilbo 161.615 28.376 16.163 12.196 42,98 
  Nerbioi Behea 45.791 12.907 6.826 6.081 47,11 
  Txorierri 20.382 10.078 4.052 6.026 59,79 
  Guztira 413.848 106.357 52.806 53.549 50,35 

Plangintzako etxebizitza-kopuru osoan ez dira lurzoru finkatuan dauden etxebizitzak aintzat 
hartzen eta, beraz, BFAren inbentarioko irizpideari jarraikiz, udalerriek berek sortzen dituzten 
datuak hartu ditugu aintzat. 

Alde horretatik, kontuan hartu beharko litzateke, halaber, etxebizitza hutsak merkatuan jartzetik, 
birmoldaketetatik eta berriz dentsifikatzetik eratorritako eskaintza. 

Espero genuen bezala, udalerri handienetan etxebizitza gehiago dago. 

Etxebizitza babestuak honela daude banatuta: 

    

Librea
k 

Babes 
ofizialekoa

k 

Beste 
babes-

araubide 
batzuetako

ak 

Libreak Babes 
ofizialekoak 

Beste 
babes-

araubide 
batzuetakoa

k 
48002 Abanto 1.021 972 364 % 43,32 % 41,24 % 15,44 
48912 Alonsotegi 589 62 0 % 90,48 % 9,52 % 0,00 
48009 Arrankudiaga 207 0 27 % 88,46 % 0,00 % 11,54 
48011 Arrigorriaga 1.130 438 0 % 72,07 % 27,93 % 0,00 
48013 Barakaldo 8.274 1.954 401 % 77,84 % 18,38 % 3,77 
48014 Barrika 271 0 0 % 100 % 0,00 % 0,00 
48015 Basauri 1.518 774 148 % 62,21 % 31,72 % 6,07 
48016 Berango 817 1.120 426 % 34,57 % 47,40 % 18,03 
48020 Bilbo 14.906 11.443 2.010 % 52,53 % 40,33 % 7,08 
48901 Derio 1.429 809 503 % 52,13 % 29,51 % 18,35 
48902 Erandio 2.444 1.118 88 % 66,96 % 30,63 % 2,41 
48029 Etxebarri 1.690 410 40 % 78,97 % 19,16 % 1,87 
48036 Galdakao 4.143 1.275 41 % 75,89 % 23,36 % 0,75 
48044 Getxo 3.241 1.384 263 % 66,31 % 28,31 % 5,38 
48043 Gorliz 1.556 42 72 % 93,17 % 2,51 % 4,31 
48052 Larrabetzu 358 18 0 % 95,21 % 4,79 % 0,00 
48054 Leioa 3.724 2.036 199 % 62,49 % 34,17 % 3,34 
48056 Lemoiz 431 0 126 % 77,38 % 0,00 % 22,62 
48081 Lezama 468 100 36 % 77,48 % 16,56 % 5,96 
48903 Loiu 839 404 0 % 67,50 % 32,50 % 0,00 
48071 Muskiz 663 760 0 % 46,59 % 53,41 % 0,00 
48083 Ortuella 323 682 76 % 29,88 % 63,09 % 7,03 
48077 Plentzia 787 38 98 % 85,27 % 4,12 % 10,62 
48078 Portugalete 793 839 221 % 42,80 % 45,28 % 11,93 
48082 Santurtzi 5.370 2.228 822 % 63,78 % 26,46 % 9,76 
48084 Sestao 955 735 540 % 42,83 % 32,96 % 24,22 
48904 Sondika 718 101 0 % 87,67 % 12,33 % 0,00 
48085 Sopela 3.135 1.290 0 % 70,85 % 29,15 % 0,00 
48080 Trapagaran 977 740 275 % 49,05 % 37,15 % 13,81 
48065 Ugao 477 71 92 % 74,53 % 11,09 % 14,38 
48089 Urduliz 2.350 438 101 % 81,34 % 15,16 % 3,50 
48905 Zamudio 437 41 167 % 67,75 % 6,36 % 25,89 
48097 Zaratamo 180 25 68 % 65,93 % 9,16 % 24,91 
48025 Zeberio 109 0 44 % 71,24 % 0,00 % 28,76 
48913 Zierbena 345 70 0 % 83,13 % 16,87 % 0,00 
  Guztira 66.675 32.417 7.248 % 62,69 % 30,48 % 6,81 

 
  Ezkerraldea 19.310 9.042 2.699 % 62,19 % 29,12 % 8,69 
  Eskuinaldea 16.312 6.348 1.285 % 68,12 % 26,51 % 5,37 
  Bilbo 14.906 11.443 2.010 % 52,53 % 40,33 % 7,08 
  Nerbioi Behea 9.454 2.993 460 % 73,25 % 23,19 % 3,56 
  Txorierri 6.693 2.591 794 % 66,41 % 25,71 % 7,88 
  Guztira 66.675 32.417 7.248 % 62,69 % 30,48 % 6,81 

Etxebizitza babestuen eskaintza proportzional handiena Ortuellan eta Muskizen dute, eta 
txikiena Zeberio, Arrankudiaga, Larrabetzu, Barrika, Plentzia, Gorliz eta Lemoizen. Azken 
udalerri horietan (salbu Plentzia eta Gorlizen) biztanle gutxi daudenez, ez dute Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko 2/2006 Legearen araberako babes publikoko etxebizitzarik egin beharrik. 
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Etxebizitzen eskaintza udalerrietako biztanleriarekin alderatzen badugu, ordea, banaketa oso 
desberdina da: 

    
Biztanleria 

Etxebizitz
ak guztira 

1.000 
biztanleko 

Egiteko 
1.000 

biztanleko 
48002 Abanto 9.635 2.357 245 2.243 233 
48912 Alonsotegi 2.856 651 228 285 100 
48009 Arrankudiaga 973 234 240 227 233 
48011 Arrigorriaga 12.339 1.568 127 361 29 
48013 Barakaldo 100.228 10.629 106 3.064 31 
48014 Barrika 1.539 271 176 125 81 
48015 Basauri 41.304 2.440 59 1.541 37 
48016 Berango 6.961 2.363 339 2.279 327 
48020 Bilbo 345.141 28.376 82 12.196 35 
48901 Derio 6.022 2.741 455 1.629 271 
48902 Erandio 24.234 3.650 151 1.649 68 
48029 Etxebarri 10.881 2.140 197 537 49 
48036 Galdakao 29.344 5.459 186 2.733 93 
48044 Getxo 78.846 4.888 62 3.879 49 
48043 Gorliz 5.670 1.670 295 781 138 
48052 Larrabetzu 2.046 376 184 98 48 
48054 Leioa 30.715 5.959 194 1.858 60 
48056 Lemoiz 1.215 557 458 342 281 
48081 Lezama 2.406 604 251 602 250 
48903 Loiu 2.392 1.243 520 1.039 434 
48071 Muskiz 7.601 1.423 187 224 29 
48083 Ortuella 8.415 1.081 128 432 51 
48077 Plentzia 4.338 923 213 138 32 
48078 Portugalete 46.718 1.853 40 1.435 31 
48082 Santurtzi 46.284 8.420 182 3.491 75 
48084 Sestao 28.052 2.230 79 1.694 60 
48904 Sondika 4.535 819 181 429 95 
48085 Sopela 13.211 4.425 335 2.854 216 
48080 Trapagaran 12.093 1.992 165 1.655 137 
48065 Ugao 4.122 640 155 349 85 
48089 Urduliz 4.070 2.889 710 2.129 523 
48905 Zamudio 3.244 645 199 580 179 
48097 Zaratamo 1.613 273 169 271 168 
48025 Zeberio 1.081 153 142 62 57 
48913 Zierbena 1.493 415 278 338 226 
  Guztira 901.617 106.357 118 53.549 59 
              
  Ezkerraldea 263.375 31.051 118 14.861 56 
  Eskuinaldea 146.565 23.945 163 14.385 98 
  Bilbo 345.141 28.376 82 12.196 35 
  Nerbioi Behea 101.657 12.907 127 6.081 60 
  Txorierri 44.879 10.078 225 6.026 134 
  Guztira 901.617 106.357 118 53.549 59 

Egiteko dauden etxebizitzen batezbestekoa 1.000 biztanleko 59 etxebizitza da, eta Loiun eta 
Urdulizen alde handiarekin gainditzen dute kopuru hori: 434 eta 523, hurrenez hurren. 

Arrankudiaga, Lezama, Derio, Abanto, Berango, Lemoiz eta Zierbenan datu hori 
batezbestekoaren lau halako inguru da. 

Eskaintza orokorrean handia den arren (udal-estatistiketan jasotako guztien (413.848 
etxebizitza) % 13), eraginei buruzko kapituluan ikusiko dugu kopuru hori nahikoa gutxitzen dela. 
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A.1. BIZITEGI-KUANTIFIKAZIOA 

Atal honetan, indarrean dagoen Bilbo Metropolitarreko LPPn ezarritako irizpideak aplikatzetik, 
LAGen bizitegi-kuantifikazioaren gaineko aldaketatik eta indarrean dagoen Plangintzako 
eskaintzatik eratorritako etxebizitza-kuantifikazioak alderatuko ditugu. 

Udalerria 

LAG LPP BFAren 
2016ko 

Plangintza 
Maxim

oa 
Minimo

a 
Maxim

oa 
Minimo

a 
2 Abanto 1.340 670 2.022 1.391 2.243 

912 Alonsotegi 170 85 602 322 285 
9 Arrankudiaga 226 113 251 156 227 

11 Arrigorriaga 1.847 924 785 785 361 
13 Barakaldo 4.724 2.362 5.249 5.249 3.064 
14 Barrika 359 180 888 407 125 
15 Basauri 1.796 898 2.845 2.845 1.541 
16 Berango 1.397 699 2.564 1.438 2.279 
20 Bilbo 15.466 7.733 9.709 9.709 12.196 

901 Derio 1.191 596 1.731 1.295 1.629 
902 Erandio 1.420 710 2.455 1.780 1.649 
29 Etxebarri 1.979 990 1.616 1.043 537 
36 Galdakao 1.285 643 4.367 4.046 2.733 
44 Getxo 3.264 1.632 9.479 7.203 3.879 
43 Gorliz 2.018 1.009 1.673 1.299 781 
52 Larrabetzu 486 243 614 264 98 
54 Leioa 3.596 1.798 3.804 3.708 1.858 
56 Lemoiz 360 180 369 266 342 
81 Lezama 420 210 737 344 602 

903 Loiu 436 218 872 601 1.039 
71 Muskiz 1.101 551 1.958 1.149 224 
83 Ortuella 380 190 762 762 432 
77 Plentzia 1.124 562 1.292 837 138 
78 Portugalete 2.075 1.038 2.261 2.261 1.435 
82 Santurtzi 2.234 1.117 1.979 1.979 3.491 
84 Sestao 1.336 668 1.535 1.535 1.694 

904 Sondika 860 430 1.014 665 429 
85 Sopela 2.821 1.411 5.281 3.209 2.854 
80 Trapagaran 585 293 1.298 1.298 1.655 
65 Ugao 186 93 238 238 349 
89 Urduliz 821 411 2.870 869 2.129 

905 Zamudio 286 143 867 377 580 
97 Zaratamo 147 74 155 155 271 
25 Zeberio 217 109 338 189 62 

913 Zierbena 331 166 616 239 338 
  Guztira 58.284 29.149 75.096 59.913 53.549 

 

Taulan indarrean dagoen LPPk eta LAGen aldaketak adierazitako kuantifikazio-balio minimoak 
sartu ditugun arren, gogoratu beharra daukagu LAGen Berrikuspenean, askotariko sektore eta 
udalek eskatutakoaren arabera, balio minimo hori kentzea aurreikusi dutela. 

Eremu funtzionaleko udalerri hauetako plangintzetan aurreikusitako eskaintza LAGetan 
ezarritako maximoa baino askoz handiagoa da: Abanto, Alonsotegi, Arrankudiaga, Berango, 
Derio, Erandio, Galdakao, Getxo, Lezama, Loiu, Ortuella, Santurtzi, Sestao, Sopela, 
Trapagaran, Ugao, Urduliz, Zamudio, Zaratamo eta Zierbena. 

Sei udalerri bakarrik daude LAGen aldaketak ezarritako tartean: Barakaldo, Basauri, Bilbo, 
Leioa, Lemoiz eta Portugalete. 

Eta bederatzi udalerritako etxebizitza-eskaintza LAGetan ezarritako minimoa baino txikiagoa 
da: Arrigorriaga, Barrika, Etxebarri, Gorliz, Larrabetzu, Muskiz, Plentzia, Sondika eta Zeberio. 
Hala eta guztiz ere, minimoa kentzearen aldeko apustua egiten duen partaidetza-prozesuko 
emaitzaren arabera, parametro hori bat etor daiteke berrikuspenarekin. 

BM LPPk bizitegi-lurzoruaren eskaintza kuantifikatu beharko du, zehazki, udalerriak lortu nahi 
duen lurralde-eredua osatzeko betetzen duen egitekoaren araberako eredu-osagaia. 
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Bizitegi kuantifikazioa 
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A.1. ETORKIZUNERAKO OHARRAK 

Etxebizitza-kopuruaren inguruko etorkizuna irudikatzeko, errolda demografikoetako datuak 
hartuko ditugu oinarritzat. Datu horiek etxebizitzetako pertsona nagusien proportzioa adierazten 
dute, biztanleria osoaren aldean, adin-tarteka; beraz, etxebizitza-kopurua eta adin jakin bateko 
pertsonen kopurua erlazionatzen dituzte. Hurrengo grafikoan ikusten da 10 urtean datuak ez 
direla ia batere aldatu eta, beraz, esan dezakegu adierazle hori egonkortu egin dela. 

 

Bilbo Metropolitar osoan, etxebizitza-kopurua honela bilakatu da: 

 

Udalerrietan gaur egungo biztanleriaren arabera aurreikusitako etxebizitza-kopurua baloratuko 
dugu. 
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II  3.3.B. JARDUERA EKONOMIKOAK 

Hirigintza-plangintzarako Informazio Geografikoko Sistemako datuen arabera, hau da jarduera 
ekonomikoetarako libre dagoen ahalmena:  

  
  Mugatua  Finkatua  Libre  Egikaritzeko 

% 

Libre 
dagoen 
hiri‐

lurzorua 

Libre dagoen 
lurzoru 

urbanizagarria 

48002  Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana  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  Bilbao  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 / Valle de Trápaga  181,81 75,44  105,14  57,83%  74,06 31,09
48065  Ugao ‐ Miraballes  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
   Total  2.681,42 1.884,17  796,02  29,69%  237,34 558,68

   
 Ezkerraldea / Margen Izquierda  983,04 620,92  360,90  36,71%  147,93 212,97
 Eskuinaldea / Margen Derecha  253,67 186,26  67,40  26,57%  13,63 53,78
 Bilbo / Bilbao  76,10 50,46  25,64  33,69%  19,33 6,31
 Behe Nerbioi / Bajo Nerbión  581,75 508,21  73,54  12,64%  24,67 48,87
 Txorierri / Txorierri  786,86 518,32  268,54  34,13%  31,79 236,75
 Total  2.681,42 1.884,17  796,02  29,69%  237,34 558,68

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren herena libre dago. 

Eraginen atalean agiri hau egiteko partaidetza-prozesuan adierazitako zailtasunak baloratuko 
ditugu, kasu askotan lurzoruaren bideragarritasuna zalantzan jartzen dutelako. 

Kalifikatutako azalera eta libre dagoena erlazionatuz gero: 

      Biztanleria  Mugatua, 
guztira 

1.000 
biztanleko  Egikaritzeko 1.000 

biztanleko 
48002 Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana 9.635  168,46  17,48  94,89 9,85
48912 Alonsotegi 2.856  21,79  7,63  4,86 1,70
48009 Arrankudiaga 973  15,03  15,44  1,20 1,23
48011 Arrigorriaga 12.339  69,90  5,67  17,85 1,45
48013 Barakaldo 100.228  127,73  1,27  3,98 0,04
48014 Barrika 1.539  7,68  4,99  6,72 4,37
48015 Basauri 41.304  184,02  4,46  0,24 0,01
48016 Berango 6.961  29,26  4,20  12,64 1,82
48020 Bilbao 345.141  76,10  0,22  25,64 0,07
48901 Derio 6.022  126,15  20,95  25,01 4,15
48902 Erandio 24.234  196,12  8,09  73,05 3,01
48029 Etxebarri 10.881  61,86  5,68  0,17 0,02
48036 Galdakao 29.344  203,86  6,95  41,36 1,41
48044 Getxo 78.846  4,21  0,05  1,10 0,01
48043 Gorliz 5.670  3,30  0,58  0,00 0,00
48052 Larrabetzu 2.046  17,87  8,73  6,07 2,97
48054 Leioa 30.715  128,73  4,19  35,65 1,16
48056 Lemoiz 1.215  43,01  35,40  2,52 2,08
48081 Lezama 2.406  68,50  28,47  53,19 22,11
48903 Loiu 2.392  44,72  18,69  23,73 9,92
48071 Muskiz 7.601  181,41  23,87  10,34 1,36
48083 Ortuella 8.415  104,34  12,40  56,00 6,66
48077 Plentzia 4.338  0,09  0,02  0,09 0,02
48078 Portugalete 46.718  25,95  0,56  11,72 0,25
48082 Santurtzi 46.284  26,06  0,56  7,54 0,16
48084 Sestao 28.052  139,41  4,97  66,42 2,37
48904 Sondika 4.535  59,88  13,20  17,66 3,89
48085 Sopelana 13.211  11,62  0,88  2,45 0,19
48080 Trapagaran / Valle de Trápaga 12.093  181,81  15,03  105,14 8,69
48065 Ugao / Miraballes 4.122  17,24  4,18  0,00 0,00
48089 Urduliz 4.070  25,77  6,33  6,22 1,53
48905 Zamudio 3.244  273,62  84,35  69,83 21,53
48097 Zaratamo 1.613  26,05  16,15  8,93 5,54
48025 Zeberio 1.081  3,80  3,51  3,80 3,51
48913 Zierbena 1.493  6,09  4,08  0,00 0,00

Total 901.617  2.681,42  2,97  796,02 0,88
       
Ezkerraldea / Margen Izquierda 263.375  983,04  3,73  360,90 1,37
Eskuinaldea / Margen Derecha 146.565  253,67  1,73  67,40 0,46
Bilbo / Bilbao 345.141  76,10  0,22  25,64 0,07
Behe Nerbioi / Bajo Nerbión 101.657  581,75  5,72  73,54 0,72
Txorierri / Txorierri 44.879  786,86  17,53  268,54 5,98
Total 901.617  2.681,42  2,97  796,02 0,88
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Era horretako ekoizpenerako lurzoru gutxien jartzen duten udalerriak Plentzia, Getxo, Bilbo, 
Portugalete, Santurtzi, Gorliz, Sopela eta Barakaldo dira. 

Gainerako udalerriak batezbestekoaren gainetik daude, eta hauek dituzte balio handienak: 

Ortuella, Sondika, Trapagaran, Arrankudiaga, Zaratamo, Abanto, Loiu, Derio, Muskiz, Lezama 
eta Lemoiz, Zamudioz gain. 

Udalplanen 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). 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). Urte horietan guztietan, 
Bilboko superportuak, handitu egin dela eta, jarduera-azalera handiko enpresa ugari hartu ditu.  

Laugarren zutabean Aldundiaren GISeko datu eguneratuak jarri ditugu, eta ikusten da, bitxia 
bada ere, proportzioa antzekoa dela (% 70 lurzoru okupatua eta % 30 lurzoru librea). 

Udalplan 
1990 

Udalplan 
2002 

Udalplan 
2014 

BFA GIS 
2016 

Kalifikatua, guztira 
(ha) 2.193 (% 100) 2.957 (% 100) 3.490 (% 100) 

2.681 (% 100) 

Lurzoru okupatua 
(ha) 1.553 (% 71) 2.100 (% 71) 2.473 (% 71) 

1.884 (% 70) 

Lurzorua librea 
(ha) 640 (% 29) 857 (% 29) 1.017 (% 29) 

796 (% 30) 

Lurzoru-eskariari dagokionez, 2008. urtera arte aurreko hamarkadatako erritmoa nekez 
errepikatuko da datozen urteetan, ekonomiaren joera dela eta: 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…   

Hala eta guztiz ere, hazkundeari eusten bazaio, datozen 20 urteetarako lurzoru kalifikatu 
nahikoa dagoela dirudi. Dena den, benetan libre dagoen lurzoruaren gainean zalantzak ditugu, 
Udalplaneko datuak ez baitatoz bat BFAko plangintzako GISekoekin eta SPRILURrekoekin. 
Libre dagoen lurzoruaren inbentario zehatza egitea komeni da, zer enpresa itxi dituzten zehatz-
mehatz jakiteko eta lurzoru libreak optimizatzeko eta suspertzeko benetan zer aukera dauden 
aztertzeko.  

Aukera estrategikoko eskaria hartzeko azalera handiko industrialdeak sortzeko aukera gutxi 
dago, lurraldearen harrera-ahalmena mugatua delako. Izan ere, Bizkaiko topografia malkartsua 
da, % 20tik gorako maldak dituzten lurzoruen ehunekoa oso handia da. Gainera, biztanle asko 
dago (520 biz./km2) eta lurzoru artifizializatuaren ehunekoa oso handia da (% 10). Horregatik, 
bailara hondoetan apenas dago urbanizatu gabeko lurrik. 

Gainera, ibarretako lurzoru alubialak balio estrategiko handikotzat hartuta daude Nekazaritzako 
eta Basozaintzako LPSn. Alde horretatik, lehen sektorea bideratzeko eta natura-baliabideak 
zaintzeko, ezinbestekoa da lurzoru naturalak eta nekazaritza-ekoizpena zaintzea (2000tik 
2009ra % 32 gutxitu ziren Bizkaian). 

Ondorioz, giltza da industria-lurzoru zaharkituak suspertzea, nahiz eta kudeatzea motela, 
nekeza eta garestia izan. Horretarako, helburu hori lortzeko jarduera publikoak bateratu behar 
dira eta administrazioek lehentasunezko premia den horretan esku hartu behar dute. 

B.1. MERKATARITZA-EKIPAMENDU HANDIAK 

Atal hau hirugarren sektoreko zerbitzuen ardatz diren hiri inguruko merkataritza-gune handien 
zerrendarekin osatu dugu: 

 Artea (Leioa). 
 Ballonti (Portugalete). 
 Bilbondo (Basauri). 
 Maxcenter (Barakaldo). 
 Megapark (Barakaldo). 
 Bidarte (Bilbo). 
 Zubiarte (Bilbo). 

II  3.3.C. KOKAGUNEEN BALDINTZATZAILEAK 

Bizitegirako eta jarduera ekonomikoetarako kalifikatutako lurzoruak eta indarrean dagoen LPPk 
proposatzen dituenak kudeatzea zaila da edo baldintzatzaileen eraginak dituzte; horrez gain, 
baliabideak mugatuak dira (kudeaketa-tresnak, araudia, legeria eta finantziazioa). Gauzak 
horrela, lurzoru horien bideragarritasuna zalantzagarria da. Erakundeen partaidetza-prozesuan 
egindako bilera sektorialetan gai hori behin eta berriz aipatu dute. 
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Atal honetan baldintzatzaile hauek hartu ditugu aintzat: 

- % 15etik gorako maldak. 

- Jarduera kutsagarriren bat gauzatutako lurzoruak. 

- Uholdeak gertatzeko arriskua. 

- Baldintza geoteknikoak. 

- Nekazaritzako eta Basozaintzako LPStik eratorritako baldintzak: balio estrategiko handiko 
eta ingurumena hobetzeko lurzoruak. 

Baldintzatzaile horiek indarrean dagoen plangintzako eta LPPren proposameneko bizitegirako 
eta jarduera ekonomikoetarako lurzoruarekin gainjarri ditugu (okupazio-eremuen mugak, 
dentsitate berria, suspertzea eta berritzea). 

Baldintzatzaileen eragina baloratzeko, kalkulatu ditugu, batetik, baldintzatzaile bakoitzak 
eragindako azalera; eta bestetik, baldintzatzaile batek ere eragin gabeko azalera. Hori, 
gainjarritako baldintzatzaileak behin baino gehiagoan ez kontatzeko. 

Uholdeak izateko arriskuari dagokion baldintzatzailean 500 urtez behingo aldia bereizi dugu: 
etxebizitza-erabilerako lurzoruetan bakarrik hartu dugu kontuan. 

Baldintzatzaile bakoitzak eragindako azalerak agiri honen V. eranskinean daude zehaztuta. 

Balorazio hori hipotesi kaltegarrienaren erreferentzia gisa hartu beharra dago: 

- Aztertutako eremuen zehaztapenean erabilera eraikiak eraginik gabeko eremuetan koka 
daitezke. 

- Duela gutxiko jardueretan ikusitako moduan, baldintzatzaileek ez dute eragozten 
aurreikuspenak kudeatzea eta gauzatzea, betiere jarduera esku hartzen duten agenteekin 
koordinatzen bada. 

Bi gai horiek oso garrantzitsuak dira kontuan hartzen badugu, gainera, LAGen Berrikuspenaren 
Aurrerapenak hiri-habitatari buruzko 6. kapituluan (111. orrialdea) zer dion:  

 “Lurzoruaren artifizializazio-prozesuari bereziki erreparatu behar diogu EAEko lurralde-
garapenaren prozesuaren barruan. Demografia-dentsitate handiko eta bere konfigurazio 
orografikoaren ondorioz lurraldearen zati handi batean erabilera-murrizketa handiko 
lurralde txiki batek garapen berrietarako egokiak diren espazioak agortzeko eta oinarrizko 
ingurumen zerbitzuak emateko funtsezko espazio libreak aldatu edo desagertzeko 
arriskua planteatzen du. UDALPLAN 2016ko datuen arabera, EAEko lurzoru 
artifizializatua 49.070 ha ingurukoa da, hau da, EAEren azalera osoaren % 6,78. (%10 
Bizkaian).  

Hazkundea nabarmendu beharrean, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen berrikuspenean 
zera proposatu da, kokalekuen dentsitatea berreskuratzea, eraikitako eremuen hedapena 
mugatzea eta eraikitako espazioak berritzeko eta berrerabiltzeko ekimenak etorkizuneko 
jardueren erdigune bihurtzea 
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Afekzioen mapa eta asentamenduen proposamena 
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Maldak 
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Baldintza geoteknikoak 
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Nekazaritza eta basozaintzako LPS  
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Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak 
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Urperagarritasuna 
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Etxebizitza lurzoruaren afekzioak 
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Bizitegi-lurzorua 

Azalera Eragindako azalera   
osoa Uholdeak 

gertatzeko 
arriskua.  
500 urte 

Balio handia eta 
 ingurumenaren 

hobekuntza 
Kutsatuta egon 

daiteke 

Baldintza 
 

geoteknikoa
k Maldak 

Baldintzatzaile
rik gabe 

Indarrean dagoen Plangintza           
  Bizitegi-lurzorua finkatu gabea 2.353,630 248,097 11,681 213,608 448,900 707,349 1.162,278 
    hiri-lurzorua 954,438 156,081 2,290 167,460 283,240 277,211 363,757 
    urbanizagarria 1.399,192 92,017 9,391 46,148 165,659 430,137 798,522 
LPPren proposamena                 
  Okupazio-eremu mugatuak 924,068 20,017 489,139 20,116 56,299 197,352 249,664 
  Eragin akustikoek baldintzatutako garapen berria 69,735 3,598 52,016 0,760 9,722 10,246 8,993 
  Berriz dentsifikatzea   451,588 11,778 1,160 4,633 16,443 31,380 399,018 

 

Egoera kaltegarriena aintzat hartuz gero, baldintzatzaile horietakoren batek eragindako lurzorua bizitegi-erabilera jartzeko modukoa izango ez balitz, Plangintzako etxebizitza-kopurua asko gutxitzen 
da: 

 

Bizitegi-lurzorua 
Azalera   

Egikaritzeko 
etxebizitza-kopurua 

osoa Baldintzatzaile
rik gabe Plangintza 

Minoratu
a 

Indarrean dagoen 
Plangintza         
  Bizitegi-lurzorua finkatu gabea 2.353,630 1.162,278 53.549 23.357 
    hiri-lurzorua 954,438 363,757 31.966 10.384 
    urbanizagarria 1.399,192 798,522 21.583 12.973 

 
 
Memoria honi gehitu diogun eranskinean plangintzan kalifikatutako kokaguneen araberako baldintzatzaileen zerrenda jaso dugu.
.
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Jarduera ekonomikoak 
Azalera Eragindako azalera (salbu lurzoru finkatuak) 

 
osoa 

Uholdeak gertatzeko arriskua. 
100 urte 

Balio handia eta 
ingurumenaren hobekuntza Kutsatuta egon daiteke 

Baldintza 
geoteknikoak Maldak Baldintzatzailerik gabe 

Indarrean dagoen Plangintza finkatu gabea 
       

Hiri-lurzorua 
        

 
industria 

 
413,371 77,187 1,105 301,981 270,735 67,963 107,064 

 
hirugarren sektorea 

 
75,929 41,734 0,000 43,509 60,611 5,662 11,566 

 
merkataritza 

 
3,221 0,506 0,000 0,185 1,174 1,077 1,885 

Lurzoru urbanizagarria 
        

 industria  594,131 49,730 4,174 130,450 122,217 206,595 237,520 

 
hirugarren sektorea 

 
125,188 14,722 1,204 16,484 31,744 10,023 84,310 

 
merkataritza 

 
31,338 3,386 0,127 4,308 4,813 9,025 14,995 

Guztira 
         

 industria  1.007,502 126,917 5,278 432,431 392,952 274,558 344,585 

 
hirugarren sektorea 

 
201,117 56,456 1,204 59,993 92,355 15,685 95,876 

 merkataritza  34,559 3,892 0,127 4,493 5,987 10,102 16,879 
Jarduera ekonomikoak Azalera Eragindako azalera (salbu lurzoru finkatuak)  
LPPren proposamena osoa 

Uholdeak gertatzeko arriskua. 
100 urte 

Balio handia eta 
ingurumenaren hobekuntza 

Kutsatuta egon daiteke 
Baldintza 

geoteknikoak 
Maldak Baldintzatzailerik gabe 

 Okupazio-eremu mugatuak 536,818 10,093 165,682 11,705 24,342 119,012 254,902 

  
Industria 110,384 2,227 23,148 3,312 6,409 15,104 65,773 

  
Hirugarren sektorea 50,532 7,866 20,066 3,744 17,857 7,365 20,555 

  
Enpresa-parkea 61,320 0,000 0,099 2,598 0,000 29,627 31,110 

  Logistika-parkea 41,411 0,000 0,879 0,096 0,000 3,213 37,278 

  
Jarduera ekonomiko mistoak 203,852 0,000 101,912 1,796 0,075 36,894 72,409 

  Mistoa 69,319 0,000 19,579 0,159 0,000 26,810 27,777 

 
Suspertzea 589,296 156,448 3,197 396,774 427,356 92,692 59,240 

Bizitegi-lurzoruarekin egin bezala, Plangintzan jarduera ekonomikoetarako jarritako lurzoru librea minoratu dugu: 

Jarduera ekonomikoak 
Azalera   Libre dagoen azalera 

osoa Baldintzatzailerik gabe Plangintza Minoratua 
Indarrean dagoen Plangintza finkatu gabea         
Hiri-lurzorua           
  industria 413,371 107,064 173,630 24,751 
  hirugarren sektorea 75,929 11,566 60,837 9,650 
  merkataritza 3,221 1,885 2,872 1,635 
Lurzoru urbanizagarria           
  industria 594,131 237,520 475,350 184,391 
  hirugarren sektorea 125,188 84,310 85,933 70,837 
  merkataritza   31,338 14,995 3,725 0,406 
Guztira         
  industria 1.007,502 344,585 648,979 209,142 
  hirugarren sektorea 201,117 95,876 146,770 80,488 
  merkataritza   34,559 16,879 6,597 2,041 
     
Jarduera ekonomikoak Azalera     
LPPren proposamena osoa Baldintzatzailerik gabe Baldintzatzailerik gabekoaren %, azalera osoaren aldean 
  Okupazio-eremu mugatuak 536,818 254,902 47,48 
  Industria 110,384 65,773 59,59 
  Hirugarren sektorea 50,532 20,555 40,68 
  Enpresa-parkea 61,320 31,110 50,73 
  Logistika-parkea 41,411 37,278 90,02 
  Jarduera ekonomiko mistoak 203,852 72,409 35,52 
  Mistoa 69,319 27,777 40,07 
  Suspertzea 589,296 59,240 10,05 

Memoria honi gehitu diogun eranskinean plangintzan kalifikatutako kokaguneen araberako baldintzatzaileen zerrenda jaso dug
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II  3.4. PAISAIA ETA ONDAREA 

II  3.4.A. PAISAIA 

A.1. HELBURUAK 

Paisaia LPPren Berrikuspen honetan sartzea proposatu dugu Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroaren inguruko erabakiak hartzeko balio eta faktore garrantzitsua dela deritzogulako. 
Hurbilketa hau osatzeko, eremu funtzionaleko Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 
zehaztuko dira, dagokienean. 

Interes bereziko eremu eta elementuak zehaztuko dira, eremu funtzionalen nortasuna eratzen 
laguntzeko duten ahalmena kontuan hartuta. 

Halaber, orientabide gisa eta Katalogoa idatzi bitartean, paisaia kudeatzeko, babesteko eta 
antolatzeko modu berriak non lantzea komeni den proposatu daiteke; modu berri horiek dira, 
adibidez, paisaiaren inguruko ekintza-planak eta paisaia integratzeko planak. 

Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren Aurreproiektua eta EAEko udalerriek Eusko 
Jaurlaritzarekin estu-estu elkarlanean lantzen dituzten Paisaiaren Ekintza Planak dira LPPk 
eskatutako eskalan lan egiteko oinarritzat hartu beharreko paisaiaren analisi- eta karakterizazio-
baliabide nagusiak. 

Halaber, paisaia gizakiaren eta ingurunearen arteko elkarrekintzaren emaitza dela kontuan 
hartuta, proposamen-agiri honetan ingurune fisikoaren eta hiri-ingurunearen gainean egindako 
analisiak lurraldearen paisaiaren azterketan sartuko ditugu. 

Informazio- eta diagnostiko-fasea: interes bereziko eremu eta elementuak zehaztea, eremu 
funtzionalen nortasuna eratzen laguntzeko duten ahalmena kontuan hartuta. 

A.2. LEGEGINTZAKO ESPARRUA. PAISAIAREN INGURUKO EUSKAL POLITIKA 
ETA ARAUDIA 

EAEko paisaiaren inguruko politika eta araudia sortu berriak dira, nazioarteko adibideekin 
alderatuz gero. Orain, EAEn paisaia tratatzeko oinarrizko irizpideak eta lortu beharreko 
helburuak ezartzen dituzten agiriak zerrendatu eta aztertuko ditugu: 

- Paisaiaren Europako Hitzarmena (2000). 

- 90/2012 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldearen antolamenduan paisaia 
babestu, kudeatu eta antolatzeari buruzkoa.  

- EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak (1997). 

- Euskal Herriko Ingurumena Babesteko Legea (1998). 

- Euskal Herriko Natura Babesteko Legea (1994). 

- Landa Garapeneko Legea (1998). 

- Euskadiko Baso Plangintza 1994-2030. 

- 1/2014 Legegintzako Dekretua, apirilaren 15ekoa, Euskal Herriko Natura Babesteko 
Legearen testu bategina onartzen duena. 

- EAEko Landa Garapen Jasangarrirako Plana 2000-2006. 

- Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Estrategia 2002-2020. 

Oinarrizko agiriak 

- Bilbo Metropolitarreko LPP.  

· Sare Berdea. 

- Paisaian eragina duten LPSak. 

· Nekazaritzako eta Basozaintzako LPS.  

- EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoaren (PBAK) Aurreproiektua. EAEko 
paisaia begi-bistakoenak zehazten ditu, Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen 
Estrategiako helburuen arabera, eta EAEko paisaiak karakterizatzen ditu, honako hauek 
kontuan hartuta: 

· Ikus-eremuak: ikus-eremu itxi edo mugatuak zedarritzea. 
· Paisaia-unitateak: mapa tematikoak konbinatuz lorturiko ikus-testura homogeneoko 

unitateak. 
· 101 paisaia-unitate mota eta 619 ikus-eremu daude EAE osoan. 
· Biztanle gehien eta komunikabide garrantzitsuenak dituzten ikus-eremuek sortzen 

dituzten paisaia begi-bistakoenak zehaztea. Paisaia horiek zehaztearen helburua da 
jarduera-lehentasunak ezartzea. 

- Paisaiaren Ekintza Planak Bilbo Metropolitarrean: 

· Muriola-Barrikabaso-Barrikako San Telmo itsasertzeko sektoreko PEP.  
· Muskizeko Itsasertzeko eta Meatzetako PEP. 
· Meatzaritzaren, altzairuaren, trenbidearen eta gerraren PEP. Trapagaran. 
· Getxoko itsas aurrealdearen PEP, Arrigunagatik Punta Begoñara.  
· Ortuellako Leihoa PEP. 

- Gaur egungo Paisaiaren Ekintza Planak:  

· Ugaoko ibai-paisaiaren PEP. 
· Abantoko Gerente putzuko meatze-paisaiaren PEP. 
· Zierbenako itsasertzeko eta gailurretako paisaiaren PEP. 
· Gatikako Butroe ibaiaren ibarreko PEP. 
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A.3. PAISAIA KARAKTERIZATZEA 

 Aurrekariak  

1990eko EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoak, Euskal Autonomia Erkidegoko 
aurreproiektu bat denez, ez du Bilbo Metropolitarreko paisaia sakon aztertzen. Hori dela eta, 
metropoli-eremuan berezitzat itsasertza bakarrik hartzea ez da nahikoa, ez baitu jasotzen Bilbo 
Handiko paisaiak kultura, ingurumen eta ekonomia aldetik duen balioa eta bizi-kalitatean duen 
garrantzia. 

EAEko Paisaia Berezien eta Apartekoen Katalogoa. 

 

 Bilbo Metropolitarraren erakusgarri diren paisaiak karakterizatzea 

Bilbo Metropolitarreko paisaian itsasadarra da nagusi; Trapagarango burdin-meatze zaharren 
ondoan dagoen barruko portu naturala da. Portu izateak hiri-presio handia eragin zuen bi 
ertzetan.  

Gaur egungo paisaian industriak, etxebizitzek eta azpiegiturek egiten dute lehia, nekazaritzako 
eta abeltzaintzako ohiko paisaia bigarren mailan dago. 

Metropoli-eremua morfologikoki eta funtzionalki ongi bereizitako esparru hauen inguruan dago 
egituratua: 

- Bilboko udalerria: erdigune funtzionala da, eta inguruko landa-espazioen sustatzailea; han 
egiten dute bat mugikortasun-sareek. 

-  Industria-eremua, itsasadarrean luzetara eta Abraren kanpoaldean. 

-  Trapagarango meatze-eremua (gainbeheran dago). 

-  Txorierriko bailara (industria-hedakuntzako eremua). 

-  Nekazaritzako eta basozaintzako eremuak (gainbeheran daude). 

-  Itsasertza. 

Bilbo Metropolitarra karakterizatzeko aintzat hartutako paisaia erakusgarriek barne hartzen 
dituzte, paisaia naturalez gain, kultura- eta ondare-bereizgarriengatik imajinario kolektiboan 
balio berezia duten hiri-paisaia kulturalak. Hori, paisaia dinamikoa delako eta ikuspegi bateratua 
duelako, hau da, osagai natural eta kulturalak aintzat hartzen dituelako, batetik; eta bestetik, 
Paisaiaren Europako Hitzarmenaren arabera paisaia bereziak ez ezik eguneroko paisaiak eta 
paisaia andeatuak ere zaindu behar direlako. 

Bilbo Metropolitarreko eremuan, beraz, lau paisaia-mota erakusgarri daude: 

1. Itsasertzeko paisaia 
Itsasertzak barne hartzen ditu Muskiz, Ezkerraldean, eta Getxo eta Lemoiz arteko zatia. 
Bilbo Handiko itsasertzean labarrak eta, han-hemenka, hareatzak daude; ibai-ahoek 
labarrak zeharkatzen dituzte, eta Abra itsasadarrak sortzen du paisaiarik bereziena.  

2. Nekazaritzako eta basozaintzako paisaia 
Metropoliko topografia malkartsuak, mendi-tontorrek eta ura bailaretan isurtzen duten 
ibaiek nekazaritzako eta basozaintzako mosaikoari eutsi diote eta badago, oraindik ere, 
ohiko landa-jardueraren bat.  Paisaia horrek Bilbo Metropolitarra eratzen duten bi bailara 
nagusietako hiri-eremuak inguratzen ditu; gerriko berde handi bat da, igarobide 
ekologikoak eta aisia-guneak jartzeko egokia. 

3. Meatze-paisaia 
Antzinako meatze-jarduerarako Abanto eta Zaratamo bitarteko mendiak funtsezkoak 
dira metropoliko historia eta paisaia ulertzeko. Dagoeneko erabiltzen ez diren baina 
ondare- eta historia-balio handia duten meatze-gune txikiak daude (Trapagaran, 
Ortuella…).  

4. Hiri- eta industria-paisaia  
Bailara-hondoetan bizitegi-, industria- eta portu-eraikinak daude ur-ibilguetan luzetara. 
Ibarretako lur lauetan batez ere industria dago, estuarioarekin hobeto komunikatzeko. 
Beraz, etxebizitza eta zerbitzuek mendi-hegalak hartu dituzte eta metropoliaren 
bereizgarri den hiri-inguruko mosaikoa sortu dute; paisaia horrek ikus-inpaktu handia du. 
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Bilbo Metropolitarreko paisaia erakusgarriak 

 

Bilbo Metropolitarreko paisaiaren ezaugarri orokorrak, pertzepzio-eskalen arabera 

Bilbo Metropolitarreko paisaian orografia, historia, mendiak eta bailarak uztartzen dira modu 
konplexuan, eta lurraldearen antropizazio- eta pertzepzio-eskala askotarikoa da. 

Horregatik, Bilbo Metropolitarreko paisaiaren ezaugarriak zehazteko orografiaren araberako 
pertzepzio-eskalak hartuko ditugu kontuan eta lurraldea eremuak-lerroak-puntuak irizpideari 
jarraikiz aztertuko dugu, esparru hauetan: 

1. Goialdea - Mendi-sistema. 
2. Behealdea - Hiri-bilbea. 
3. Loturak - Ur-sistema. 
4. Perimetroa - Itsasertza. 

1. Goialdea - Mendi-sistema 

Bilbo Metropolitarraren ezaugarri nagusia orografia da. Biztanleguneek dentsitate handia dute 
eta mendiak dituzte inguruan, haien eszena-hondoak eta birika berdeak dira.  

Mendietan nekazaritza- eta basozaintza-mosaikoa da nagusi: espazio irekiak (zelaiak) eta 
espazio itxiak (basoak). Bertako harizti eta artadiak desagertu egin dira eta orain pinudiak eta 
eukalipto-sailak daude, eta horrek paisaiaren pertzepzioa eta ingurumena okertu ditu. 

Goialdeko zonak metropolian espazio libreak jartzeko eta dagoen gerriko berdea mantentzeko 
eta hobetzeko aprobetxatu behar dira.  

Paisaia motela da eta natura-ibilbideak, ibilbide luzeak (GR), ibilbide motzak (PR), bidezidorrak 
eta bizikletaz egiteko ibilbideak daude, baita atsedenlekuak eta geldialdiak egiteko eta inguruaz 
gozatzeko lekuak ere. Tontorrak hiritik begiratuz gero paisaiaren mugak dira eta hara igoz gero 
begiratokiak. Bilbo Metropolitarreko paisaiaren handitasuna eta dibertsitatea irakurtzeko eta 
ulertzeko guneak dira. 

Bilboko mendi batzuk, batez ere Trianokoak, metropoliarentzako funtsezko baliabideak izan dira 
eta, horregatik, dagoen meatze-ondareak aparteko balioa du kultur paisaia gisa. 

Hona hemen tontor garrantzitsuenak: 

Kategoria Azpikategoria Tokia Kokapena 

Paraje natural 
bereziak 

Tontor 
garrantzitsuak 

Argalario mendia Barakaldo 
Arnotegi mendia Bilbo 
Arrizuriaga mendia Larrabetzu, Galdakao 
Artxanda mendia Zaratamo, Zeberio, Arrigorriaga 
Bizkargi mendia Larrabetzu, Zornotza, Morga, Muxika 
Ganekogorta mendia Alonsotegi, Arrankudiaga 
Ganeroitz mendia Barakaldo 
Ganguren mendia Galdakao, Zamudio 
Gongeda mendia Alonsotegi 
Kamaraka mendia Arrankudiaga, Laudio 
Malmasin mendia Arrigorriaga, Basauri 
Mello mendia Muskiz 
Montaño mendia Zierbena 
Munarrikolanda mendia Berango, Sopela 
Pagasarri mendia Bilbo, Arrigorriaga 
Pastorekorta mendia Arrigorriaga 
Luzuero mendia Zierbena 
Serantes mendia Santurtzi 
Unbe mendia Loiu, Laukiz 
Upo mendia Zaratamo, Galdakao 
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Goialdea - Mendi-sistema - Tontorrak. 

 

 

2. Behealdea - Hiri-bilbea 

Bailara-hondoetan industria-jarduerak dira nagusi, itsasadarraren eta Abra ibaiaren ezaugarri 
geografikoak direla eta. 

Gainerako eraikinak, alegia etxebizitza eta ekipamenduak, mendi-hegaletan gora eraikitzen 
joan dira eta trantsizio-paisaia bat eratu dute, hiri-inguruko espazio interstizial bat. Hiri-bilbea 
oso trinkoa da, berdegune txikiak daude han-hemenka, eta, beraz, hiri-inguruak hiri-eremuaren 
eta landa-eremuaren arteko trantsizio izan daitezke. 

Bilbo Metropolitarrak bi bailara nagusi ditu, oso industrializatuak:  

-  Bilboko itsasadarraren eta Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren bailara, Getxo-Santurtzitik 
Galdakaora. 

-  Txorierriko bailara, Erandio eta Larrabetzu bitartean; Erandiok industria-bilbe sendoa du 
eta Larrabetzuk landa-nortasuna. 

Eta bigarren mailako bailara batzuk: 

-  Nerbioiko bailara, Basauri eta Arrankudiaga artekoa, oso industrializatua. 

-  Zeberioko bailara, non landa-kokaguneak dauden. 

Bailara-hondoak paisaia lasterrak dira, komunikabideek zeharkatzen baitituzte (autobideak, 
trenbidea…). Bide laster horietatik ateratzen dira, zeharka, hiri-bilbea eta goialdeko zonak 
lotzen dituzten bideak, hasi oinezkoentzako eremuetatik eta ibilgailuentzako errepideetara arte. 
Bide horietan ikusten eta gozatzen da paisaia oso-osorik: hiri- eta industria-eremua eta landa-
eremua. 
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04 mapa: Behealdea - Hiri-bilbea. 

 

 

3. Loturak - Ur-sistema 

Metropoli-lurraldea konplexua da ur-ibilgu ugarik zeharkatzen dutelako; alde horretatik, Bilboko 
itsasadarra da horiek guztiak egituratzen dituen ardatza. Hara isurtzen dituzte urak Galindo 
eta Cadagua ibaiek meatze-arroan, Gobela eta Udondo ibaiek Eskuinaldean, Asua ibaiak 
Txorierriko bailaran, Nerbioi-Ibaizabal ibaiak Galdakaon eta Nerbioi ibaiak eta haren adar 
Zeberio ibaiak.  

Horiez gain, metropoliko paisaian beste bi itsasadar interesgarri ditugu, Butroe eta Barbadun 
ibaienak, hain zuzen ere. 

Urak moldatzen du paisaia eta lotzen ditu bi zonak: mendiak (goialdea) eta hiri-bailarak 
(behealdea).  

Urak hartzen duen espazioa aldatu egiten da orografiaren arabera: goialdean urmaelak eta 
putzuak daude eta behealdean urtegiak, uholde-arriskua duten eremuak eta hezeguneak.  

Paisaiaren abiadura-eskala ibai-ibilguen fluxuaren norabidearen kontrakoa da: goi-ibilguetan 
bidezidorrak, bideak, zubiak eta abar daude (paisaia motela da), eta bailaretan komunikazio-
azpiegitura konplexuak, alegia autobideak, biaduktuak, trenbideak eta abar (paisaia lasterra 
da). 

Ibaien antropizazio biziak zerikusi handia du meatze-industriarekin. Horregatik, industria-bilbeak 
lotura handia du ibai-ibilguekin eta, ondorioz, erriberako basoak desagertu egin dira eta bailara-
hondoko ibai gehienetan gozatzea ezinezkoa da. 
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Loturak: ur-sistema - ibaiak. 

 

 

 

4. Perimetroa – Itsasertza 

Bilbo Metropolitarreko itsasertzaren aurrealdeak garrantzi handia du arlo askotan eta, gainera, 
EAEko paisaia berezi eta aparteko gisa dago katalogatua. 

Txilardi eta pinudiez osaturiko itsaslabarrak, hondartzak, dunak, padurak eta itsasadarrak ditu 
eta urbanizazioak daude han-hemenka; horregatik, paisaiaren eta ekologiaren ikuspegitik altxor 
handia da, eta geologia aldetik oso berezia. 

Itsaslabarren bideak (paisaia motela) hareatza ugari lotzen ditu, Lemoiztik Plentziako 
itsasadarrera eta handik Getxora, Abraraino; gainera, ikuspegi zabalak ditu ibilbide osoan. 
Itsasertzeko paisaia natural motel horri gizakiaren presioa eta hirigune eta azpiegitura ugari 
gainjartzen zaizkio, Bilboko portutik paisaia-inpaktu itzela duten autobideetara. 
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Portugaletetik Muskizerako zatian Serantes mendia eta Bilboko portua daude, eta amaieran 
Barbadun ibaiaren padura, zeina dagokion espazioa berreskuratzen ari den, findegia bokaletik 
urrunduz. 

 Paisaiaren ezaugarriak azpieremuka 

Eremu funtzionaleko paisaia sakonago karakterizatzeko, bost azpieremuak hartu ditugu 
abiapuntutzat, nortasun-bereizgarriak eskala txikiagoan lantzeko. Hauek dira aipaturiko 
azpieremuak: 

- Eskuinaldea. 

- Ezkerraldea. 

- Txorierri. 

- Nerbioi Behea. 

- Bilbo. 

Karakterizatzea azpieremuko bakoitzeko bereizgarriak, elementu interesgarriak, paisaia-
baliabideak, aukera-eremuak, paisaia-arloko gatazkak eta etorkizuneko mehatxuak zehaztea 
da. 

Eskuinaldea 

Bereizgarriak 

Azpieremuko bi bereizgarri itsasoarekin duen harremana eta harreman horrek sortzen duen 
itsasertza dira. Itsasertzeko paisaia kantauriarra da erabat: orografia malkartsua du, itsasoaren 
ondo-ondoan, eta biztanleek izugarri baloratzen dituzten “itsasoaren eraginpean dauden 
paisaiak” sortzen ditu (izen hori dute PBAKn). 

Eremu horretan bi ibai itsasoratzen dira: Butroe Plentziako itsasadarrean eta Nerbioi-Ibaizabal 
Bilboko itsasadarrean; bigarrena handiagoa eta garrantzitsuagoa da eta Abra eta Bilboko 
portuko parte bat eratzen ditu. 

Barrualdean paisaiak landa-izaera du; hiri-kokagune nagusiak bizitegiak dira batik bat eta 
itsasotik gertu daude, itsasertzaren eta landa-eremuaren artean.  

Getxotik Gorlizera itsasadarrarekin eta itsasoarekin lotura duten ikus-arroek egunerokotasun 
handia dute. Alde horretatik, Abra osatzen duten ikus-arroetan (Abrak Barrika, Plentzia eta 
Gorliz hartzen ditu) eta Lemoizeko ikus-arroan inpaktu positiboen ehunekoa handia da, 
PBAKren arabera. 

Abraren ikuspegi orokorra Leioatik 
 

Gatikako itsasertzaren aurrealdeko aireko irudia 

Elementu interesgarriak 

Itsasertzak paisaia aldetik interes handia du, maila askotan: 

- Itsasoaren eraginpean dagoen paisaia gisa (inpaktu positiboak PBAKn). Barrika, Gorliz 
eta Plentziako udalerriak hartzen dituen ikus-arroa bakarrik dago PBAKn. 

- Irisgarritasun handia du, Uribe Kostako itsaslabarren bideari esker. 

- Eremu funtzionalera gero eta bisitari gehiago heltzen dira itsasotik (itsas bidaiak). 

Perimetroa - Itsasertza. 
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- Interes historiko eta kulturaleko askotariko elementuak daude (gotorlekuak…). 

- Batasunaren intereseko habitatak dituen natura-intereseko eremua da. 

Azpieremuan beste ur-masa mota batzuk ere badaude, eta biztanleek asko baloratzen dute 
bertako paisaia: 

- Bolueko hezegunea. 

- Lertutxeko (Leioa) eta Urbietako (Lemoiz) urtegiak. 

- Astrabuduako ibarreko hezegunea. 

- Plentziako itsasadarra. Bokalea eta hezegunea. 

Azpieremuaren barrualdean paisaia aldetik interesa duten landa-eremuak daude. Eremu horiek 
eszena-hondo interesgarriak sortzen dituzte eta azpieremuari landa-eremu itxura ematen diote. 

Hauek dira aukera-espazio edo -elementu nagusiak: 

- Burdin Hesia. Konexioa. Mendibe-Areneburu  (Sopela-Berango) Burdin Hesiaren 
Museoa Berangon. 

- Gobela ibaiaren ibilgua eta bokalea. Itsasadarrari loturiko aukera-eremu bat da, 
atsedenleku gisa eta itsasadarrari loturiko oinezkoentzako ardatzaren jarraitutasunaren 
giltzetako baten moduan erabil daiteke. Horretarako, Leioako udalerriak itsasadarrarekin 
duen harremana desberdin antolatu beharra dago, hurbilketak atseginagoa izan behar 
du, alboko industria-sarea osatze aldera. 

- Azkorriko sektorea, zeina LPPn hiri-hazkuntzako esparru gisa zehaztuta dagoen. Landa-
izaera sustatzeko eremu interesgarria. 

 
Labarrak 

 
Urdulizko Haitzak 

Gatazkak  

Eskuinaldeko udalerri batzuetan (Sopela, Urduliz, Berango) hazkuntza-erritmoa egonkorra da 
eta horrek presio egiten du paisaian. Urdulizeko ospitale berriak zirkulazioa handitzea eragingo 
du, seguru asko, eta azpiegitura gehiago beharko dira; azpiegitura horiek, noski, inpaktua 
izango dute. 

Itsasora sarbidea duten udalerrietan, presio horrek Batasunaren intereseko habitatetan espezie 
inbaditzaileak ugaritzea eragingo du eta, ondorioz, itsasertzeko paisaien pertzepzioak okerrera 
egingo du.  

Higiezinen merkatuko gorabeherak direla eta, erabiltzen ez diren orubeak eta eraikitzez amaitu 
gabeko eraikinak ugaritu egin dira, eta, ondorioz, ingurumena eta pertzepzioa okertu egin dira; 
Barrika da horren adibide bat. 

Azkorri hiri-eremu bihurtzeko LPPren asmoa mehatxu larria da eremuan nagusi den 
nekazaritza-erabilerarentzat, batez ere kontuan hartuta udalerrian geratzen den era horretako 
bazter urrietako bat dela. 

- Gobela ibaiaren itsasadarra aukera-eremu bat da. Alde horretatik, zona horri erabilerarik 
eta funtziorik ez egokitzeak andeatzea areagotzen du (txabolismoa, habitataren 
pobretzea…).  

- Basoak eszena-hondo atseginak dira itsasertzetik eta hiriguneetatik begiratuz gero, 
baina mendien gertuko pertzepzioa nahiko txarra da, egur-ekoizpenerako eukalipto-sail 
eta pinudiak daudelako, nagusiki.  

- Burdin Hesiko ibilbideek, adibidez, era horretako basoak zeharkatzen dituzte eta bisitari 
balioa kentzen diote. 

 Landare inbaditzaileak  Basoen kudeaketa txarra 

Ezkerraldea 

Bereizgarriak 

Itsasadarren luzetarako ardatzaren paraleloan kokatutako hiru zerrenda bereizik osatzen dute 
paisaia:  

- Azpieremuko zerrenda erakusgarriena itsasadarraren ondoan dago, hiri- eta industria-
izaera handia du eta biztanleguneak bata bestearen ondoan daude. Zati handiena 
goranzko hegalean dago eta ikusgarritasun handiko eszena-hondoa sortzen du.  

-  Erdiko zerrendan hiriguneak sakabanatuagoak eta elkarrengandik urrunago daude, 
zirrikituetan industria-eremuak daude eta errepide-ardatza oso agerikoa da. 
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- Mendialdeko zerrenda Ezkerraldeko eszena-hondoa da, eta batik bat basoak daude. 
Orografia dinamikoa eta nabarmena da. 

Azpieremuko bereizgarri nagusia meatzaritzarekin eta eremu funtzionaleko iragan 
industrialarekin duen lotura estua da.  Antzinako erauzketa-eremuak interes handiko kultura- 
eta paisaia-baliabide bihurtu dira. 

Zierbenan eta Muskizen itsasoaren eraginpean dauden paisaiak ere oso garrantzitsuak dira.  

Alde horretatik, itsasadarra eta itsasoa ukitzen dituzten ikus-arroek eta Alonsotegiko udalerriko 
arroek egunerokotasun handia dute, PBAKren arabera. 

 
Abra eta Serantesen ikuspegi orokorra 

 
Trapagaran eta Barakaldoko aireko irudia 

Elementu interesgarriak 

Ezkerraldeko itsasertzak itsasoaren eraginpean dauden paisaiak ditu, eta paisaia horiek 
biztanleek asko baloratzen dituzte.  

Itsas zerrenda horretan, gainera, kultura-, ondare- eta paisaia-balioa duten elementuak daude, 
gehienak zonako aspaldiko meatzaritza-jarduerari eta ikuspegi militarretik duen kokapen 
estrategikoari lotuak. Ibilbidea oinez egin daiteke (zati batzuk errepide ondoan daude): 
Sestaoko udal-kiroldegian hasten da eta Portugaleteko kaitik pasatzen da, Bizkaiko Zubia 
protagonista dela, gero Santurtziko arrantza-portutik, ondoren Bilboko portutik, Serantes 
mendiaren magaletik, eta Zierbenako portutik, eta Muskizeko Area hondartzan amaitzen da. 

Bidean zamaontziak, garbitokiak eta Muskizen martxan jarri duten PEPren bitartez berreskuratu 
eta biztanleek gozatzeko moduan jartzea aurreikusi duten korta txikiak daude. Luzueron 
(Muskiz) Burdin Hesiaren hondarrak daude eta handik ongi baino hobeto ikusten dira 
Barbadunen itsasadarra, hezeguneak eta hareatza, ingurumen- eta paisaia-balioa duen eremu 
babestua. 

Serantes mendia eremu funtzionalean erreferentzia eta ikuspegi zabaleko behatokia da. 
Natura-intereseko eremua da eta, gainera, birgaitzen ari diren gotorleku bat dago. 

Bilboko sarbide industrialenean daude Serantes eta, haren magalean, Bilboko portua; Abra da 
hori, paisaia aldetik oso garrantzitsua den eremua. 

Barrualdean erliebea dinamikoa eta konplexua da, eta paisaia aspaldiko meatzaritza-jarduerari 
oso lotua dago. Garrantzitsuenak Trapagaran, Ortuella eta Abantoko meatzaritza-paisaiak dira, 
eta gune nagusiak Zuhaiztia eta meatzearen gainean aire zabalean dagoen Gallartako 
Meatzaritza Museoa. 

Antzinako trenbideak burdinbide berde bihurtu dituzte eta, horri esker, jendea oinez hel daiteke 
paisaiaren parte diren eta bertako historiaren berri ematen duten elementu horietako askotara. 

Barakaldo eta Areatza arteko bidegorria ibilbide bikaina da Ezkerraldeko landa- eta meatze-
paisaia industrialaz gozatzeko. 

Eremu horretan askotariko jatorria duten ur-masak daude, besteak beste putzu naturalak, 
erauzketa-jarduera eten ondoren sortutako osinak eta urtegiak; hauek dira ur-masa nagusiak:  

- Zuhaiztiko osinak.  

- Gerente putzua (Abanto). 

- Oiola, Gorostiza, Nocedal eta Artibako urtegiak.  

Nerbioi itsasadarreko Cadagua ibaiaren bokalea ere oso interesgarria da paisaia aldetik. Oso 
industriala den eta eraldatzen ari den aukera-gune estrategikoa da.  

 
Ortuellako meatzea 

 
Seranteseko gotorlekuaren irudia. 

Gatazkak 

Lehen esan bezala, Serantes mendiak balio handia du arlo askotan, baita paisaia aldetik ere, 
baina inpaktu ugari ditu industria, telekomunikazio-azpiegiturak eta harrobia direla eta.  

Izan ere, Ortuella eta Abanto arteko mugan harrobi eta zabortegiak daude (Hormigones Cavía, 
adibidez), eta industrializazioa dela eta lur asko kutsatuta daude. 

A8 errepideak eta duela gutxi egindako AP-8 autobideak inpaktu handia dute eremuan, batez 
ere Trapagaranen, eta itsasadarraren eta itsasoaren eta zerrenda menditsuagoaren arteko 
traba fisikoak dira. Aldi berean, paisaia ikusteko behatoki bikainak dira, industria-eremuaren eta 
landa-eremuaren arteko kontrastea ongi baino hobeto ikusten baita. 
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Barakaldoko eta Trapagarango merkataritza-gune handiak eta Sestaoko industrialdeak paisaian 
inpaktu handia dute. 

Itsasertzeko zerrendak industriaren presio handia du; alde horretatik, Muskizeko hezegunean 
dagoen findegia da nabarmentzekoa. Eskuinaldean ere antzeko arazoak daude: lursailak 
landare inbaditzailez betetzen dira eta, ondorioz, paisaiarentzako "infekzio-fokuak” dira. 

Refinería en Muzkiz Cantera e incineradora en Bilbao 

Txorierri 

Bereizgarriak 

“U” itxurako bailara luze bat da eta Asua ibaiak eta haren adarrek zeharkatzen dute. Batik bat 
zelaiak eta larreak daude eta landa-izaera nabarmena du; eszena-hondoan basoberak daude. 

Itsasadarretik gertu, Erandioko udalerrian, izaera hiritarragoa du, eta kontrako muturrean, 
Larrabetzuko udalerrian, landa-izaera.  

Hazkuntza-eredua irregularra da eta industria-bilbeak presentzia handia du, parke 
teknologikoak eta enpresa-parkeak baitaude. 

Alde horretatik nabarmendu behar ditugu aireportua, Txorierriko barnebidea eta aipaturiko 
enpresa-guneak. 

Txorierriko arroek egunerokotasun handia dute, bailara irekia delako eta azpiegitura asko 
daudelako. 

 

 
Loiuko aireko ikuspegia (aireportua ikusten da) 

 
Errontegiko ikuspegi orokorra 

Elementu interesgarriak 

- Mendi/behatokiei dagokienez, nabarmenduko ditugu, batetik, Gaztelumendi eta 
Goikomendi, bailara eta Mungiako eremu funtzionala bereizten duen Burdin Hesian; eta 
bestetik, bailararen beste aldean, Bilborekin muga egiten duten Unbe eta Artxanda. 

- Asua ibaiak Lezama, Zamudio, Derio, Sondika eta Loiu zeharkatzen ditu eta Bilboko 
itsasadarrean isurtzen ditu urak, Erandion, hain zuzen ere. Bizkaiko ibairik 
kutsatuenetako bat den arren (lindano-isuriak daude, besteak beste), bailarak lotzeko 
joera naturala du. 

- Erandion, Cabras mendia itsasadarraren sarrerako talaia da eta bere garaian gotorleku 
bat eraiki zuten.  

- Bailarako eta bailara arteko zeharkako konexioak kontuan hartu beharra daude. 

Gaztelumendi 
 

Itsasadarraren ertza Erandion 
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Gatazkak 

- Erandioko udalerrian, industria-eremuak itsasadarrarekin egiten du muga eta bizkar 
ematen dio. 

- Aireportua aukera-eremu handi bat da. Ikus-inpaktu handia du eta, zarata-iturri izateaz 
gain, espezie inbaditzaileen sorleku ere bada.  

- Txorierriko barnebideak bailaran inpaktu handia du, batez ere zaratari dagokionez. 

- Lurzoru urbanizagarria: Derion bizitegi-lurzorua eta Zamudion jarduera ekonomikoak. 

- Errontegi eta Cabras mendi ingurua, zabortegia, fabrikak, Asua ibaiaren bokalea…  

- Sondikako harrobia. 

 
Itsasadarreko errepidea Erandion 

 
Loiuko aireportua 

Nerbioi Behea 

Bereizgarriak 

Nerbioi Behean Ibaizabal eta Nerbioi ibaien bailarek topo egiten dute eta basoak dira nagusi. 

Orografia oso dinamikoa da, menditsua, eta baso- eta nekazaritza-sailak daude. Arabarekin 
muga egiten duen Gorbeiako Parke Naturalerako sarrera da eta Ganekogorta da tontor 
nagusia. 

Orografiaren dinamismoak ur-geruzak sortzen ditu han-hemenka, gehienak txikiak. 

Hiri-kokaguneak bailara-hondoetan daude, ibaien ibilguetatik gertu.  

Nerbioi ibaiak ikus-arroak zeharkatzen ditu, eta arro horiek egunerokotasun handia dute. 

 

Ibaizabal ibaia Basaurin 
 

Ugaoko ikuspegi orokorra. 

Elementu interesgarriak 

- Basaurin hasten den ibai-parkea Laudion eta Amurrion dagoen Nerbioi ibaiaren 
parkeraino luzatu daiteke. 

- Askotariko jatorriko ur-masa ugari daude, besteak beste: 

- Kurtzeta, Lekubaso, Aranzelai, Arrigorriaga, Arkotxa eta Artibako urtegiak. 

- Etxerreko putzua (eremu andeatua). 

- Atotxako presa.  

- Ganekogortako tontorra. 

- Burdin Hesia. Kamaraka–Goikogana (Arrankudiaga-Laudio). Historia Interpretatzeko 
Zentroa (Ugaoko Tokiko Agenda 21eko Ekintza Plana). 

- Interes kulturaleko elementuak eta paisaia-gune garrantzitsuak, PBAKren arabera: 
Andra Maria eliza (Galdakao), Barrioganako Andra Mariaren baseliza/santutegia eta 
Olabarrietako Santo Tomas (Zeberio). 

- Erabiltzen ez diren industria-eremuak berreskuratzea. 

- Gorbeiako Parke Naturala. 

Ganekogorta 
 

Galdakaoko landa-eremua 
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Gatazkak  

- Dauden azpiegiturak: 

- AP-8. 

- AHT. 

- Trenbideak. 

- Arrigorriagako harrobiak.  

- Industria-lurzorua ibai-ibilguetan. 

El TAV por Zaratamo  Playa de vías de Pozokoetxe- Basauri 

Bilbao 

Bereizgarriak 

Bilbo eremu funtzionaleko erdigune geografikoa eta jarduera-ardatza da. 

Hiria bailararen hondoan dago. Bailarak V itxura du eta itsasadarrak zeharkatzen du. Mendiak 
oso agerikoak dira hiri-eremuan eta mendi-hegalek eratzen dute eszena-hondoa. 

Bilboko mendietako paisaia nekazaritzako eta basozaintzako mosaiko heterogeneo eta 
konplexua da, eta auzo eta etxebizitzak daude han-hemenka. 

Bilboko udalerriak, noski, egunerokotasun handia du PBAKren arabera. 

 

 
Itsasadarraren aireko ikuspegia Areatzan 

 
Hiriaren ikuspegi orokorra Masustegitik 

Elementu interesgarriak 

- Itsasadarrak eta ibai ondoko pasealekuak paisaia- eta kultura-balio handia dute hiri-ibilbide 
osoan, salbu Elorrietatik Leioarako zatian; zati hori, dena den, oinezkoentzako irisgarri 
jartzeko moduan dago oraindik. 

- Hiri-parkeen sarea, ibai-parkea.  

- Oinezkoentzako konexioak hiri-eremutik eraztun berdera arte. 

- Eraztun berdea, baso-parkeei (Artxanda-Avril mendia eta Arraiz-Pagasarri-Arnotegi) eta 
GR ibilbideari lotua. 

- Pagasarri eta Artxanda eszena-hondoak, begiratokiak eta leku jendetsuak dira. 

- Mendetako aztarna ekologikoak.  

- Hiri-baratzeak. 

Gotorlekuaren hondarrak Arraizen Ikuspegia Artxandatik 



 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LPPren BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 

Bizkaiko Foru Aldundia   Diagnostikoa · 2016.12 

122 

Gatazkak 

- Hiri-dentsitatea, hiri-eremuan berdegune gutxi daude.  

- Auzoak mendi-hegaletan. 

- Kontrolatu gabeko erabilerak mendi-hegaletan (baratzeak, txabolak…). 

- Mendi-hegal desegituratuak. 

- Harrobiak eta zabortegiak Alonsotegiko mugan (Zabalgarbi). 

- Azpiegiturak, zabortegiak, goi-tentsioa… 

Zorrotzaurreko auzoaren aireko ikuspegia Azpiegituren ikuspegia Arraiz menditik 

 

 Eremu funtzionalean mehatxuak eta aukerak zehaztea 

Eremu funtzionalaren diagnostikoa egite aldera, aukera- eta premia-eremuak bereizi ditugu, 
bereizgarri desberdinak baitituzte: 

Aukera-eremuak 

Diagnostiko honetan paisaiaren ikuspegitik balio potentziala duten eremuak hartu ditugu 
aukera-eremutzat. 

Balio potentziala eremu horiek paisaiaren pertzepzioa hobetzeko eta/edo eremu 
funtzionaleko paisaiaren bereizgarriak sustatzeko duten ahalmena da. 

Eta ahalmen hori baldintza hauetakoren bat baino gehiago betetzen duten eremuek dute: 

-  Paisaia aldetik elementu berezi eta interesgarriak dituzten espazioak izatea. 

-  Konektibitatearen eta agerikotasunaren ikuspegitik kokapen estrategikoa duten espazioak 
izatea. 

-  Tokiko plangintza eta plangintza sektorialetan paisaia hobetzeko jarduerak gauzatzeko 
aukera ematen duten katalogazioak dituzten espazioak izatea. 

Premia-eremuak 

Premia-eremuak eremu funtzionaleko paisaiaren pertzepzioa asko kaltetzen duten andeatze-
egoeran dauden edo egon daitezkeen eremuak dira. Hori dela eta, premia-eremuek garrantzi 
berezia izan behar dute jarduerak lehenesterakoan. 

Gauzak horrela, baldintza hauetakoren bat baino gehiago betetzen duten eremuak dira premia-
eremuak: 

- Paisaia-inpaktuak, eremu andeatuak eta utzitako espazioak (harrobiak, bide-azpiegitura 
metatuak, desegoki kudeatutako basoak, orubeak) izatea. 

- Ikus-irisgarritasun (paisaia-gune garrantzitsuak) eta irisgarritasun fisiko handiak dituzten 
espazioak izatea. 

-  Erabiltzen ez diren espazio irekiak izatea. 
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Orain eremu funtzionalean zehaztutako aukera- eta premia-eremuak deskribatuko ditugu, 
dagozkien paisaien arabera: 

 Nekazaritzako eta basozaintzako paisaiei loturiko aukera- eta premia-eremuak* 

Eremu funtzionaleko paisaiaren eszena-hondoan basoak dira nagusi. Nerbioi Beheko 
azpieremu batzuetan errealitate horrekin lotura estuagoa dute eta harremana gertukoa eta 
zuzena da. 

Baso-sailak dauden eremu funtzionaleko onura publikoko mendietako (OPM) eremuak zehaztu 
ditugu. Ezkerraldean, Txorierrin eta Nerbioi behean daude, nagusiki. 

Paisaia aldetik aukera-eremuak dira basoko paisaiaren pertzepzioa hobetzen lagun 
dezaketelako, baso-ustiapeneko irizpideetan oinarritutako kudeaketa-tekniken bitartez, ez 
bakarrik erauzketa-jardueren ikuspegitik, baita jolas- eta olgeta-jardueren ikuspegitik ere.  

Euskadiko Landa Garapenerako Programaren arabera, basoen kudeaketa jasangarria 
funtzioaniztuna da (lurraldearen kudeaketa, ingurumenaren eta paisaiaren babesa, ondare 
kulturala). Gauzak horrela, aukera-eremutzat hartu ditugu ikuspegi funtzioaniztunetik modu 
jasangarrian kudeatuz gero tokiko paisaiaren pertzepzioa hobetzeaz gain bertako ingurumenari, 
gizarteari eta ekonomiari mesede egin diezaieketelako. 

Alde horretatik, onura publikoko mendiek eremu funtzionaleko azpiegitura berdeak lotzeko eta 
gertuko pertzepzioa hobetzeko ahalmena dute.  

Batzuetan, basoak paisaia aldetik estrategikoak diren lekuetan daude, lurraldearen ikuspegi 
zabala duten tontor eta begiratokietan, adibidez; Txorierriko Gangureneko mendigunea kasu. 

 Hiri-inguruko eta trantsizioko paisaiei loturiko aukera- eta premia-eremuak 

Hiri-paisaiaren eta baso-paisaiaren arteko trantsizio-eremuek landa-izaera dute maiz. 
Nekazaritzako eta Basozaintzako LPSren arabera Trantsizioko landa-paisaiak dira, eta PBAKn 
Hiri-inguruko mosaikoa izeneko paisaia-unitatean daude era horretako eremu batzuk. 

Hiri-inguruko mosaikoko eremu guztiak aukera-eremutzat hartu ditugu, arrazoi hauengatik: 

- Hiri-bilbearen eta baso-eremuaren arteko trantsizioko landa-paisaia sustatzeko ahalmena 
dute. 

- Eremu funtzionaleko azpiegitura berdeko esparruak lotzeko eta eremu funtzional osoan 
zabaltzen laguntzeko ahalmena dute. 

- Eremu funtzionaleko igarobide ekologikoen moteltze-eremu dira. 

Trantsizioko paisaia batzuk lurzoru urbanizagarrietan daude eta hori oso interesgarria da.  Hona 
hemen eremu zehatzak: 

- Gorliz eta Plentzia ingurua: itsasertzeko zerrendan azpiegitura berdea lotzeko kokagune 
estrategikoa da. 

- Getxoko Azkorri. Landa-paisaia sustatzeko oso interesgarria da.  

- Sare-egitura duten eremu txiki sakabanatuak Txorierrin. Industrialdeen presentzia 
arintzeko eta ibai- eta landa-paisaiari lotzeko esparruak sortzeko aukera ematen dute. 

- Eremu txiki sakabanatuak Sestao eta Santurtzi inguruan. Ondoko azpiegituren eragina 
arintzeko elementu gisa erabil daitezke. 

Zona horietako batzuk kutsatutako lurzoruetan daude eta, ondorioz, premia-eremu gisa 
katalogatu ditugu. Sestao, Barakaldo eta Santurtzi inguruan eta Asuan era horretako lursail 
asko daude. Lur horietan ingurumena lehengoratzeko eta erabilera berriak sortzeko aukera 
dago. 

Azpiegitura berdea sustatzeari dagokionez, Txorierriko bi zabortegitan aukera-eremu bana 
ezarri ditugu. Bi zabortegi horiek azpiegitura berdetik gertu daude eta, ondorioz, azpiegitura 
berdearen erabileran eta pertzepzioan eragin kaltegarriak izan ditzakete. Ordea, egoki tratatuz 
eta erabilera berriz planteatuz gero, azpiegitura berdeak garatzen lagun dezakete.  

Hiri-inguruko mosaikoan eremu funtzionalera sartzeko dauden azpiegitura batzuk aukera-
eremuak dira: 

- Txorierri etorbidea: bailarako udalerriak linealki lotzen ditu eta, berriz planteatuz gero, 
paisaiarekin harremanetan jartzeko erabil daiteke. 

- Loiuko aireportua: ikus-inpaktu handiko elementua da. Dena den, eremu funtzionalera 
heltzeko azpiegitura handi horren zirritu eta ertzetako espazioek aireportuak inguruko 
paisaiarekin duen erlazioa eta bisitariek duten pertzepzioa berriz planteatzeko aukera 
ematen dute. 

- Aireportuaz gain, Bilbora eta Ezkerraldera heltzeko hiru gune hauetan hurbilketa-
esperientzia hori hobetzeko aukera dago: 

· Malmasineko tunelak. 
· Errontegi. 
· A8 autobideko sarbidea Kantabriatik, Serantes mendiaren paretik. 

Sarbideei dagokienez, laster bi azpiegitura handi izango dituzten bi aukera-eremu antzeman 
ditugu: 

- Eskuinaldean BI637 errepidea Sopelatik pasatuz Urdulizeraino luzatzeko bide-azpiegitura 
bat eraikitzeko asmoa dute. Ardatz berri hori zeharkatuko duen bailararentzat mehatxua 
da.  

- Eremu funtzionalean abiadura handiko trenerako azpiegiturak eraikiko dituzte eta 
Malmasineko udalaz gaindiko parkean eta AHTren trazadura osoan izango du eragina. 

Bi kasuetan azpiegitura horren ikus- eta paisaia-inpaktua gutxitzeko neurriak hartzea komeni 
da. 

Ezkerraldean trantsizio-paisaiako bi zona sailkatu ditugu premia-eremu gisa, ikus-
irisgarritasunagatik eta irisgarritasun fisikoagatik ahulberak direlako:  

-  Serantes mendiaren magala. 

- A8 autobidearen ondoko mendi-hegalak. Asko, gainera, zona horretako igarobide 
ekologikoaren moteltze-eremuak dira. 
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Bilbo inguruko mendietako hegalak ere egoera berean daude. Eszena-hondoak eta irisgarriak 
direnez eta jendeak gero eta gehiago erabiltzen dituenez, premia-eremuak dira. Pagasarriko 
hegalak ere aipaturiko igarobide ekologikoaren moteltze-eremuak dira; izan ere, igarobidearen 
erdigunea mendi-tontorrean dago. 

Premia-eremutzat hartu ditugu, halaber, erauzketa- eta industria-jarduera asko dauden hiru 
eremu, nekazaritza- eta basozaintza-paisaian daudelako: 

-  Ezkerraldeko mendietako harrobi-eremua.  

-  Artigaseko zabortegi ingurua; zabortegian erauzketa-jarduerak ere egiten dituzte. 

-  Txorierriko harrobiak.  

 Kultur paisaiari loturiko aukera- eta premia-eremuak 

Lehen industrializazioko burdin-ustiapenari loturiko meatze- eta industria-jarduerek eratu zuten 
eremu funtzionaleko zati baten paisaia. 

Gaur egungo egitura eta morfologia lurraldean eragin nabarmena izan zuten erauzketa-, 
tratamendu- eta garraio-jardueren logika eta funtzionamenduaren ondorio dira, neurri handi 
batean. 

Gaur egun Nerbioi-Ibaizabal ibaiaren arroan meatze-jardueraren lekuko asko ditugu, eta horien 
ahalmen didaktiko eta kulturala aprobetxatzeko ezinbestekoa da zaintzea, berreskuratzea eta 
jendearen eskura jartzea.  

Lekuko horiek dira, batetik, garbitoki, zamaontzi eta beste askotariko azpiegituren hondarrak; 
eta bestetik, erauzketa-jardueraren ondoren ingurumena leheneratzeko martxan jarritako 
prozesuen emaitza diren paisaia bereziak. 

Meatze-paisaia baliotsu gehien Ezkerraldeko mendietan (Triano) eta itsasertzeko zerrenda 
txikian dago, eta baita Nerbioi Beheko zona batzuetan ere, ibai-ondo eta bailara-hondoetan. 

Errekatxo bailara eta, bereziki, bailara-hondoa oso interesgarriak dira ondoko udalerriak, batik 
bat Barakaldo, paisaiarekin harremanetan jartzeko. Beraz, hiriarekiko lotura hobetzeko eta 
inguruko paisaiarekin lotzeko espazio gisa duen balioa sustatzeko aukera eskaintzen du. 

Meatze-paisaia lotzeari dagokionez, aukera-elementu hau antzeman dugu: 

- Portugalete-Cobaron ibilbidea, itsasoaren ondoan. 

Gerra-garaian kokagune estrategikoak defendatze aldera paisaian egindako jardueretatik 
(besteak beste Burdin Hesia) paisaia ulertzeko eta hurbiltzeko egokiak diren azpiegiturak 
eratorri dira.  

 Ibai-paisaiari loturiko aukera- eta premia-eremuak 

Bereziki ibai-ibilguekin eta hezeguneei loturiko paisaiako gune bereziekin zerikusia duten 
aukera-eremuak zehaztu ditugu. 

Eremu funtzionalean hezegune interesgarriak daude barrualdean, hiriguneetatik gertu. Bolueko 
hezegunea (Getxo) eta Plentziako itsasadarrekoa dira interesgarrienak. Biak ala biak 
balioztatzeko eta biztanleei gerturatzeko aukera dago. 

Biztanle gehienek ezagutzen ez duten hezegune bat ere badago, Lamiakoko ibarrekoa, hain 
zuzen ere. Zona horretan isurtzen dituzte urak Bilboko itsasadarrera Gobela eta Udondo ibaiek. 
Han, Leioak itsasadarrarekin duen erlazioa eta itsasadarraren luzetarako konektibitatea berriz 
planteatu daitezke. 

Barrualdean, Udondo ibaiak Astrabuduako hezegunea bustitzen du; hezegunean jende askok 
ezagutzen ez duen baratze-sistema natural bat dago. Ibai-paisaiari loturiko espazio hori 
antolatuz gero, ingurunea hobetu eta azpiegitura berdea garatu daitezke.  

Bilboko itsasadarra eremu funtzionaleko ibai-ardatz nagusia da, eta baita bertako aukera-
eremu nagusia ere. 

Itsasadarraren bi ertzetan Bilbo eta Abra erabat lotzeko aukera-eremu bana dago: 

- Eskuinaldean Elorrieta eta Leioa arteko zatia. 

- Ezkerraldean Sestao eta Barakaldo arteko zatia. 

Ibaiarekiko erlazioa birplanteatzeko eta lotura gisa antolatzeko beste bi ibai-ardatz daude: 

- Asua ibaiak eta haren zeharka-meharkako trazadurak Txorierriko azpieremua 
zeharkatzeko aukera eskaintzen dute, Txorierri etorbidearen ordezkoa; etorbideak bailara 
linealki zeharkatzen du eta herriak lotzen ditu. Asmoa da erabiltzaileari eremua paisaian 
murgilduz zeharkatzeko aukera ematea, paisaia ulertzeko eta gozatzeko; era horretan, 
bailarako herriek beste harreman bat izango lukete ibaiarekin. Alde horretatik, Asuako 
industrialdeen zonan lursail urbanizagarriak daude. 

- Ibaiek moldatzen dute eremu funtzionala, igarobide naturalak dira eta han instalatu dira, 
tradizioz, azpiegitura gehienak. Hori Nerbioi ibaiaren bailaran da oso agerikoa, mendi-
hegalen arteko tartea estuagoa baita. 

Ibai-espazioak lotuz gero, eremu funtzionaletik gertu dauden naturaguneetara (Gorbeia, 
Gorobel mendilerroa) heltzeko bide berde berriak sor daitezke. 

Nerbioi ibaian gora pasealeku lineal bat dago, eremu funtzionalean eteten dena, hain zuzen 
ere. Ibaiaren trazadurak eta ibaian luzetara dauden lursail urbanizagarriek aipaturiko ardatz 
lineal hori Bilboko eta Basauriko ibai-parkeen sistemarekin lotzeko aukera ematen dute, batez 
ere uholde-arriskua duen eremuan dauden lursailetan.  

Alde horretatik, eremu funtzionaleko zona urbanizagarrietan, azpiegitura berdean eta hiri-
inguruko mosaikoan uholde-arriskua duten eremu batzuk daude. Urarekin erlazioa duten 
zona horietan ekosistemak sortu eta dibertsifikatu daitezke, tokiko eta hiriko paisaia eta, 
ondorioz, paisaiaren pertzepzioa ere hobetzeko. 

Bereziki ahulberak diren zona hauek premia-eremutzat hartu ditugu: 

-  Cadagua eta Asua ibaien bokaleak (Nerbioiko itsasadarrean isurtzen dituzte urak). Paisaia 
aldetik gune oso berezia da eta itsasadarrarekiko erlazioa eta ibai-ardatzaren luzetarako 
konektibitatea berriz planteatzeko aukera ematen du, faktore hauen ondorioz: 

·  Ezkerraldean industrialde zahar bat dago, Galindokoa, hain zuzen ere, eraldaketa-
prozesuan dagoena eta lurzoru kutsatu asko dituena. 
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·  Eskuinaldean ahalmen handia duten bi paisaia-gune garrantzitsu daude: Asua 
ibaiaren ibarra eta Cabras mendia. Biek hondar-espazio bat eratzen dute, ibai-paisaia 
berriz planteatzeko aukera eskaintzen duena. 

- Bilboko hiriaren kanpoaldeko bi eremutan ibai-paisaian utzitako lursail eta industria-guneak 
daude. Hiriak ibaiarekin duen erlazioa berriz planteatzeko eta ibai- eta hiri-paisaia 
hobetzeko aukera eskaintzen dute: 

·  Boluetako (Bilbo) industrialdeak eta Basauriko Ibaizabal ertzeko industrialdeak 
kokatuta dauden uholde-arriskua duten eremuak. 

·  Abusu/Miraflores eremua: irisgarritasun fisiko eta bisual handia eta pixkanaka 
andeatzeko arriskua duen lursail bat dago itsasadarraren ondoan. 

 Itsasertzeko paisaiari loturiko aukera- eta premia-eremuak 

Itsas ondoko zerrendan biztanleek eta administrazioek ekologiaren zein erabileraren ikuspegitik 
asko baloratzen dituzten paisaiak daude. Nagusiki paseatzeko eta aire zabalaz gozatzeko 
erabiltzen da eta azpiegitura berde asko daude. 

Itsasertzeko zerrendan azpiegitura berdeak sendotzeko eta sustatzeko aprobetxatu daitezkeen 
aukera-eremuak daude: 

-  Lemoizeko industrialdea: paisaiara hurbiltzeko eta ekologia leheneratzeko aukera 
eskaintzen du. 

- Barbaduneko hezegunea: hezegunearen parte bat babestuta dago, nahiz eta andeatutako 
eremu batzuen eta industria-gune garrantzitsu baten ondoan egon. Hezeguneak bertako 
paisaia balioztatzeko eta herritarrengana hurbiltzeko aukera eskaintzen du. 

-  Duela gutxi, Uribe Kostako labarretako harkaitz-azaleratzeak interes geologikoko espazio 
gisa katalogatu dituzte. Horrek paisaia balioztatzeko eta itsasertzeko zerrendan azpiegitura 
berdea sendotzeko bide ematen du. 

-  Uribe Kostako itsaslabarren ibilbideak hainbat gune lotzen ditu. Hala eta guztiz ere, 
Sopelako eta Getxoko zati batzuk egokitu eta balioztatu egin behar dira, hala 
ingurumenaren nola geologiaren ikuspegitik. 

Itsasoaren eraginpean dauden paisaiei dagokienez, itsasertzeko zerrendan espezie 
inbaditzaileak (batez ere Cortaderia) ugaritzen ari dira, batere kontrolik gabe. Jabeek 
urbanistikoki ustiatu ahal izate aldera zaintzen ez dituzten nekazaritza-lursail zaharretan hazten 
dira, nagusiki. Lursail horiek infekzio-fokuak dira ingurumenarentzat eta paisaiarentzat eta 
lurralde osoan hedatzen ari dira. 

. 
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II  3.4.B. ONDAREA 

Atal honetan, 2014an inbentariatutako ondare historiko, arkitektoniko eta arkeologikoko 
elementuak bildu ditugu. 

B.1. UNESCOREN MUNDUKO ONDAREA 

Ondarea zehatz-mehatz aztertu aurretik, UNESCOren Munduko Ondareen zerrendan dauden 
Bilbo Metropolitarreko hiru elementu azpimarratuko ditugu: 

- Bilboko Done Jakue katedral gotikoa, XIV. mendearen azken laurdena eta XVI. mendearen 
hasiera bitartean eraikia. 

- Bizkaia Zubia (1891), Getxo eta Portugalete artean dagoen zubi esekia.  

- Itsasertzeko Donejakue Bidea, bi elementuak lotzen dituena; bidea Hondarribian hasi eta 
Santiago de Compostelan amaitzen da. 

B.2. EUSKAL ONDARE KULTURALA (7/1990 LEGEA) 

 Ondare historiko eta arkitektonikoa 

Eremu funtzionaleko ondare arkitektonikoaren % 60 Aro Garaikidekoa da, % 10 baino 
gutxiago Aro Modernokoa eta % 1 baino gutxiago Erdi Arokoa. 

Erdi Aroko elementu gehienak dorreak eta elizak dira eta denak kalifikatuta daude. 

Aro Modernoko elementuen erdia etxeak dira eta beste erdia erlijio-eraikinak (% 45,45). 
Horietatik guztietatik lau bakarrik dira inbentariagarriak. 

Aro Garaikideko eraikin gehienak etxeak eta jarduera ekonomikoekin zerikusia duten 
eraikinak dira, metropoli-eremuaren garapenean industriak izan duen garrantziaren isla. Multzo 
horretan bost elementu kalifikatu eta 14 inbentariatu daude.  

Datu horiei dagozkien taulak eranskin batean gehitu dizkiogu agiriari. 

Elementu garrantzitsuak 

Monumentu-multzo kalifikatuak 

- Larrabetzuko hirigune historikoa (Larrabetzu).   
- Portugaleteko hirigune historikoa (Portugalete).  
- Bilboko hirigune historikoa (Bilbo).  
- Getxoko monumentu-multzoa (Getxo).   
- Donejakue Bidea.  
- Zugaztietako meatze-auzunea (Trapagaran).  
- Pobal burdinola (Muskiz).  
- Elorrietako saneamenduko udal ponpatze-estazioa (Bilbo).  

Monumentu-multzo inbentariatuak 

- Zorrotzako tailerrak (Bilbo)  
- Kokotenetxea, Errementerikoa eta Fragua baserriak (Zeberio).  

 Ondare arkeologikoa 

Balizko arkeologia-guneetan erlijio-elementu eta hilobiak dira ugarienak (% 40 inguru).  

Inbentariatutako elementuei dagokienez, ugarienak etxeak/jauregiak dira, eta haien atzetik 
datoz Bilboko eta Zamudioko aire zabaleko monumentu megalitiko eta kokaguneak. 

Kalifikatutako elementu gehienak megalitikoak dira (% 65 inguru), eta Berangon eta Sopelan 
daude, nagusiki. 

Azkenik, babestu gabeko ondare arkeologikoko elementu gehienak burdinolak dira. 

Elementu garrantzitsuak 

Gune arkeologikoak 

- Abrisketako San Pedro ermita (Arrigorriaga).  
- Malmasineko kastroa (Arrigorriaga).  
- Etxea (Portugalete).   
- Martiartuko dorretxea (Erandio). 
- Etxea (Larrabetzu).  
- Etxea (Ugao).  
- Etxea (Plentzia).  
- Gazteluko Landako kokagunea (Bilbo).  
- Gazteluko Landako tumulua (Bilbo).  
- Hirumugarrieta-I dolmena (Bilbo).  
- Hirumugarrieta-II dolmena (Bilbo).  
- Hirumugarrieta-III tumulua (Bilbo).  
- Hirumugarrietako kokagunea (Bilbo).  

Estazio megalitikoak 

- Hirumugarrietako estazio megalitikoa (Bilbo - Derio - Zamudio).  
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II  3.5. MUGIKORTASUNA ETA LOGISTIKA 

II  3.5.A. BIDAIAREN MUGIKORTASUNA ETA INTERMODALITATEA 

 Bilbo Metropolitarreko mugikortasunaren karakterizazioa 

Bilboko metropoli-eremuko mugikortasuna Bizkaiko Foru Aldundiak 2008an egindako 
mugikortasunari buruzko galdeketako (COTRABI 2008) informazioa eta gure garraio-
ereduko emaitzak aintzat hartuta karakterizatu dugu; eredu horrek Euskal Herri osoko 
eremu geografikoa eta inguruko zona batzuk barne hartzen ditu. Eredu horren bitartez 
garraio-sareko bidaiari edo ibilgailuen fluxua balioetsi daiteke, aintzat hartutako modu 
bakoitzean. 

 Mugikortasunari buruzko galdeketako emaitzak fidagarriagoak dira udalerri handienetan, eta ez 
hain fidagarriak udalerri txikienetan, laginaren tamaina dela eta. Horregatik, udalerri horietako 
batzuk ez ditugu jaso. Aitzitik, mugikortasunari buruzko galdeketak ematen ditu udalerri txiki 
horietarako emaitzak, propietate sozioekonomikoetan eta garraio-sarean oinarrituta dagoelako, 
eta unitate geografiko guztiek dituztelako datu horiek. 

Emaitzak grafikoen eta mapa tematikoen bitartez azaldu ditugu. Oinarrizko hiru gai hauei 
buruzkoak dira: garraiobidearen araberako mugikortasuna, arrazoien araberako mugikortasuna 
eta generoaren araberako mugikortasuna. 

Lehen hurbilketaren arabera, Bilboko metropoli-eremuko mugikortasunaren garraiobidearen 
araberako banaketa orokorra hau da, bai 2008ko COTRABI galdeketan bai garraio-ereduan. 

 

Bietan emaitzak antzekoak dira, eta horrek esan nahi du garraio-eredua egoki neurtuta 
dagoela. Oinezko bidaien proportzioa handia da, eta oinezkoen atzetik datoz automobila eta 
garraio publikoa. Alde horretatik, bizikleta oso gutxi erabiltzen dute: mugikortasunari buruzko 
galdeketaren arabera ehunekoa % 1 da. 

Mugikortasuna generoaren arabera aztertuz gero, emaitzak desberdinak dira. Gizonek 
automobila erabiltzen dute gehien eta emakumeek garraio publikoa; gainera, emakumeek oinez 
bidaia gehiago egin dituzte gizonek baino. 

 

Udalerrikako emaitzak aztertu ditugu sortutako mugikortasuna (jatorria) eta erakarritako 
mugikortasuna (helmuga) bereizita, ezaugarri oso desberdinak dituztelako. 

Mugikortasunaren garraiobidearen araberako banaketa, udalerrika, jatorrian zein helmugan, 
honako hau da, udalerri guztiak hartzen dituen aipaturiko ereduaren arabera. 
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Jatorrian Bilbok du oinezko mugikortasun gehien, udalerrian jende asko bizi delako eta 
bizitokietatik gertu helmuga ugari (jarduera-guneak) daudelako. 

Helmugako mugikortasunari dagokionez ere Bilbo da nagusi: jendeak garraiobide publikoekin 
bidaia ugari egiten ditu udalerrira, garraio-linea asko daudelako. 

Arrazoien araberako mugikortasunari dagokionez, bidaien % 40 baino gehiago lana dela eta 
egiten dute biztanleek, eta % 14 eta % 15 ikasketak eta erosketak direla eta, hurrenez hurren; 
bidaien % 30 gainerako arrazoiei dagokie: gestioak, aisia, gai pertsonala … 

 

Generoari begiratzen badiogu, gizon eta emakumeen artean alde handia dago, batez ere 
laneko eta erosketetarako bidaiei dagokienez. 

 

Gizonek bidaien erdia lana dela eta egiten dute; emakumeek, berriz, herena bakarrik. Aitzitik, 
gizonen eguneroko bidaien % 10 baino ez da erosketak egiteko, eta emakumeen kasuan 
ehuneko hori % 20 da. 

Garraiobidea eta arrazoia konbinatuz gero, argi eta garbi ikusten da automobila lanerako 
erabiltzen dela gehienbat. Adierazitako bidaiak lanera joatekoak bakarrik dira, etxerako buelta 
ez dugu kontuan hartu. 

 

Garraiobideak arrazoiaren arabera bereiziz gero, arrazoi nagusiak zeintzuk diren ikusiko dugu 
eta, era horretan, garraiobideak banatzeko jarduerak aurreikusterakoan jakingo dugu zer 
arrazoi kudeatu behar ditugun. 
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Automobilez egindako bidaien bi heren lanera joateko da. Halaber, metroz egiten diren bidaien 
erdia baino gehiago lanera joateko da eta, beraz, metroak arrazoi hori aintzat hartu behar du. 

Automobilaren erabilera jatorrian zehatzago aztertuz gero, ikusten da udalerriko enplegu-
eskaintzaren eta landunen erlazioa handituz gero (eta, beraz, kanpotik bidaiari gehiago 
erakarriz gero), automobila gehiago erabiltzen dela. 

 

Generoari begiratuz gero, ikusten da lanerako bidaietan gizonak direla nagusi eta erosketak 
egiteko bidaietan, berriz, emakumeak. 

 

Erosketak egiteko bidaia asko oinez egiten dituzte gizonek eta emakumeek; horrek esan nahi 
du gertura joaten direla. 

Bidaiatzeko arrazoiak garraiobideen arabera aztertuz gero, ikusten da genero aldetik alde 
handiak daudela. 

 

Izan ere, lanerako bidaietan automobila gizonen % 70ek erabiltzen du, baina emakumeen 
% 40k baino ez. 

Hori gerta daiteke, beharbada, gizonek industria-arloko lan gehiago egiten dituztelako eta, 
beraz, garraio publikotik urrun dauden enpresetara joan behar dutelako. Ordea, erlazio 
espezifiko bat aztertzen badugu, alegia Bilbo barruan bidaiatzen duten bilbotarrena, arrazoia 
edozein dela, ikusiko dugu, berriz ere, gizonek automobila gehiago erabiltzen dutela. 

 

Alde handiena lanerako bidaietakoa da, gainerako arrazoietan gizon-emakumeek garraiobideak 
antzera erabiltzen dituzte, eta oinezko bidaiak dira beti nagusi. 

Arrazoiak garraiobideen eta generoaren arabera bereiziz gero, ikusten da garraiobide bat edo 
beste erabiltzeko arrazoiei dagokienez aldeak daudela gizonen eta emakumeen artean. 

Hona hemen gizonen emaitzak: 

 

Emakumeen emaitzak desberdinak dira. 
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Aurrerago lanegun oso bateko jatorria/helmuga matrizea azalduko dugu, garraio-eredutik 
ateratakoa, metropoli-eremuko udalerrien arteko bidaia posible guztiak jasotze aldera. Joateko 
bidaiak bakarrik bildu ditugu. 

Gero atal honetarako sortutako mapa tematikoak jarriko ditugu, Bilboko metropoli-eremuko gaur 
egungo mugikortasuna azaltze aldera. Mapa tematiko horiek udalerrietako informazioa eman 
behar dutenez, garraio-eredutik atera ditugu, eta, beraz, ez dugu generoen arteko bereizketarik 
egin. Mugikortasunari buruzko galdeketak bereizten ditu generoak, baina udalerri batzuetan ez 
dago daturik eta, beraz, ezin da bereizketa-maila honetan erabili. 

Hau da aipaturiko mapa tematikoen aurkibidea: 

 Jatorriko eguneroko mugikortasuna garraiobidearen arabera. 
 Helmugako eguneroko mugikortasuna garraiobidearen arabera. 
 Zirkulazioaren intentsitate osoa lanegunetan (24 ordu). 
 Garraio publikoko bidaiariak noranzko bakoitzean, lanegunetan (24 ordu). 
 Jatorriko eguneroko mugikortasuna arrazoien arabera. 
 Helmugako eguneroko mugikortasuna arrazoien arabera. 
 Automobilaren erabilera jatorrian, gainerako garraiobideen aldean. 
 Jatorriko eguneroko mugikortasun motorduna udalerritik kanpora, garraiobideen 

arabera. 
 Helmugako eguneroko mugikortasun motorduna udalerriaren kanpotik, garraiobideen 

arabera. 
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JATORRI-HELMUGA MATRIZEA BILBO METROPOLITARREAN. JOANERAKO BIDAIAK SOILIK. 
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Irisgarritasuna ere aztertu dugu, erakartze-arroetan oinarrituriko garraio-ereduarekin, jakiteko 
aztertutako gune bakoitzean zenbat jende bizi den gune horretatik bidaia-denbora jakin batera, 
garraiobide bakoitzean (oinez, garraio publikoan, automobilez). 

Aztertutako guneak (zentroideak) udalerria baino bereiziagoak daude. 

Analisi horretan ikusten da zonek lotura desberdinak dituztela. 

Garraio publikoaren bidezko irisgarritasunari buruzko mapetan garraio publikoa eta oinezko 
mugikortasuna konbinatu ditugu, eta bidaia-denbora laburrena duena aukeratu dugu beti. 20 
eta 30 minutu arteko bidaietan garraio publikoa da beti nagusi. 

Bistakoa da lurralde osoan automobilaren irisgarritasuna dela nagusi gainerako garraiobideen 
aldean. Garraiobide publikoak du antzeko irisgarritasun-maila, baina jende asko eramateko 
garraiobideak (funtsean, metroa) dituzten eremuetan bakarrik. 

Gauzak horrela, metroaren 1 eta 2 lineak heltzen diren eremuek metropoli-eremuko gainerako 
zonek baino irisgarritasun askoz handiagoa dute garraio publikoan; batez ere Bilbok, eta haren 
atzetik Ezkerraldeak, RENFEren zerbitzuak ere badituelako. Hori dela eta, lehen ikusi ditugun 
garraiobideen araberako banaketak garraio publikora jotzen du zona horietan, gainerakoetan 
baino gehiago. 

Aitzitik, Zamudio/Derion, enplegu asko dagoen arren, automobilez eta garraio publikoz 
irisgarritasuna oso desberdina da, eta dagoeneko ikusi dugu zer ondorio duen horrek 
garraiobideen banaketan. 
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 Mugikortasunarekin zerikusia duten isuriak 

Bilboko metropoli-eremuko lurreko garraioaren isuriei buruzko analisi bat egin dugu, 
garraiobide bakoitzean egindako distantzietan eta garraiobide bakoitzari dagozkion isuri-
faktoreetan oinarrituta. 

Errepideko garraioari dagokionez (autobusa salbu), isuri-faktoreak Merkatuen eta Lehiaren 
Batzorde Nazionalak 2012an egindako azterlan batetik atera ditugu. Gasolina- eta gasolio-
motorren datuak Bilboko metropoli-eremuko ibilgailu-parkea oinarri hartuta haztatu ditugu. 

Garraio publikoaren isuri-faktoreak Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko 
garraioaren kanpoko kostuen gainean 2008an egindako azterlanetik atera ditugu. Faktore 
horiek bidaiari eta kilometro bakoitzeko eta garraiobideen araberako isuri-ratioak dira. 

Hauek dira laburpen-taulak; lehendabizi aipaturiko isuri-faktoreak azaldu ditugu. 
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 Enpleguaren kokapenaren alderaketa-analisia 

Mugikortasun-kostuak enpleguaren kokapenaren arabera nola aldatzen diren azaltzeko, 
Zamudioko Parke Teknologikoko lanpostu batera eta Bilboko beste batera heltzea zenbat 
kostatzen den kalkulatu dugu. 

Horretarako, aurreko lanetan zehaztutako kostu-oinarriak erabili ditugu, erabiltzaileentzako eta 
administrazioarentzako kostuak eta kanpoko kostuak, hain zuzen ere, garraiobide bakoitzari 
dagozkienak. Lan horiek gai hauek hartzen dituzte kontuan: 

 Bidaia-denbora. 
 Garraio publikoko zerbitzuen ustiapena. 
 Azpiegituren eraikuntza eta ustiapena. 
 Tarifak. 
 Automobilen erosketa eta zaintza, aseguruak. 
 Erregai-kontsumoa. 
 Bidesariak. 

Kostu-oinarri horiek aipaturiko bi lanpostuetara heltzeko erabil daitezkeen garraiobideei 
aplikatu dizkiegu, garraiobide bakoitzaren distantziak eta bidaia-denborak kontuan hartuta. 

Bilbon lanpostura heltzeko bidaien ezaugarriak mugikortasun-galdeketetatik atera ditugu. 

Zamudiorako bidaiei buruzkoak, berriz, parke teknologikoko gerentziak berak bertako langileei 
egindako galdeketa batetik. 

 

 

 

Kostu guztiak hurrengo tauletan bildu ditugu. Bistakoa denez, Zamudioko lantokira heltzea 
Bilboko lantokira heltzea baino 2.600 euro gehiago kostatzen da urtean. 

Beraz, kontuan hartuta Zamudioko parkean 7.000 lanpostu daudela, kostu diferentziala urteko 
18,2 milioi euro da. 

Erabiltzaileen ikuspegitik, parkeko lanpostu batera heltzea Bilboko beste batera heltzea baino 
1.600 euro gehiago kostatzen da urtean. Lehen aipaturiko parkeko 7.000 lanpostuak aintzat 
hartuta, urteko kostua 11,2 milioi euro da. 

 

 Automobila ez beste mugikortasun-aukera berriak Bilboko metropoli-
eremuan, Car Sharing 

Automobilaren erabilerak metropoliko garraio-sisteman sortzen dituen kanpoko kostuek 
automobilak hirian duen zeregina berriz definitzeko aukera planteatzen dute. Alde horretatik, 
Europako metropoli nagusietan mugikortasun-eskema berriak lantzen ari dira: automobilaren 
aldean garraio kolektiboa eta motorrik gabeko garraiobideak nagusitzen dira. 

Automobil partikularraren eta garraio kolektiboko zerbitzuen arteko azpisistema gisa 
automobila batera erabiltzeko sistemak sortu dira. Sistema publiko eta/edo pribatuak dira eta 
bi aukera daude: automobil-flota bat batera erabiltzea (car sharing) eta bidaia beste pertsona 
batzuekin egitea (car pooling). 

Car pooling sisteman joan-etorrien gastuak partitu egiten dira; era horretan, eraginkortasuna 
handiagoa da eta kostuak eta inpaktuak txikiagoak. 

Car sharing sisteman, berriz, erabiltzaileei automobila orduka erabiltzeko zerbitzua eskaintzen 
diete. Zerbitzu horren prezioan sartzen dira aseguruak, energia eta baita aparkatzeko gastuen 
parte bat ere. Sustatzaileek diotenez, gaur egungo garraio kolektiboaren prestazioen eta 
jabetzako automobil partikularraren artean dagoen hutsa bete dezakete. Zenbaitetan, sistema 
horiek ezartzen dira garraio kolektiboko sarea osatzeko eta soilik garraio publikoarekin, 
bizikletaz edo oinez egin ezin diren bidaiak osatzeko. 
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Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionaleko zerbitzu, sistema eta esperientzia nagusiak taula 
honetan bildu ditugu:  

Izena Eremua Zerbitzu-mota Ibilgailu-parkea 

Ibilkari  Bilbo 
Car Sharing, Eusko Car Sharing 
Elkarteko bazkideentzat. 

Bi automobil. 

http://www.ibilkari.com/servic
io.php 

 

Click Car Bilbo 

Automobilak orduka har daitezke
errentan eta bazkide izan beharra
dago. Automobilak Bilboko
aparkalekuetan daude eta
txandatu egiten dituzte.  

Bost automobil.
http://clickcar.org/ 

Ukanauto 
Uribe Kostako 
Mankomunitatea 

Berango, Gorliz, Lemoiz, 
Sopela, Urduliz 

Zazpi automobil, 
gasolinazkoak eta hibridoak. 
http://ukanauto.com/ 

Laguncar 
Bilbo, Basauri, 
Sondika 

Eusko Car Sharing Elkarteak
sustatutako ekimen bat da,
automobilak elkarrekin erabiltzea
sustatzen eta errazten du. Oinarri
komunitarioko Car Sharing P2P.  

Bilbo Metropolitarrean sei
erabiltzaile-talde aktibo 
daude. Sei automobil.
http://www.laguncar.eus/es/b
usca-encuentra.php 

 

Ibilek 
EAE, Bilbo, 
Barakaldo 

Automobil elektrikoen Car 
Sharing. IBILek (ibilgailu 
elektrikoak kargatzeko 
kudeatzaileak) gauzatzen du eta 
Eusko Jaurlaritzak sustatu du, 
EEEren (Energiaren Euskal 
Erakundea) eta Repsolen 
bitartez  

14-21 ibilgailu elektriko eta 
hibrido konektagarri. 
Alondegiko, Zabalburuko, 
Unamuno ikastetxeko eta 
Barakaldoko BEC-eko 
aparkalekuetan daude. 
Zerbitzua eskaintzeari 
2014an utzi zioten. Ibilen 
jarduera nagusia da flota 
publiko eta pribatuetan 
ibilgailu elektrikoak erabiltzea 
sustatzea.  

Sistema gehienak ekimen publikoak dira edo erakunde publikoek gizarte-erakunde, elkarte 
edo enpresekin batera finantzatzen dituzte. Bat bakarra da enpresa-ekimen pribatua. Batzuek, 
automobila batera erabiltzeaz gain, automobil hibrido edo elektrikoen flotak sortzea erabaki 
dute, eta horrek eragin zuzena du isuri atmosferikoaren mailan.  

Aztertutako sistema horietan bazkide izateko eta eskariak eta ordainketak egiteko informazio-
teknologia berriak erabiltzen dira, eta aldez aurretik erabiltzaile gisa alta egin behar da. 

Sistema horiek interesgarriak dira, batetik, automobilak jartzen dituztelako erabiltzaileen 
eskura, jabe izan gabe, eta oso eraginkorrak direlako, ibilgailu berak erabiltzaile bati baino 
gehiagori zerbitzu ematen baitie; eta bestetik, martxan jarritako modalitate askok isuri gutxiko 
ibilgailuen aldeko apustua egin dutelako (ibilgailu hibridoak edo elektrikoak).  

Zerbitzu horiek berritzaileak dira ez bakarrik ibilgailu eraginkor eta isuri gutxikoak erabiltzen 
dituztelako, baita mugikortasunaren eta automobilak eduki eta erabiltzearen gainean ohiturak 
aldatzea eragiten dutelako ere. Izan ere, beste garraiobide batzuekin txandakatuz erabiltzea 
errazten dute eta teknologia eta Internet bidezko informazio-zerbitzuak berritzeko eta 
bateratzeko prozesua hasten dute, mugikortasun-zerbitzuak eskainiz. Teknologia berrietako 
eta hiri-eraldaketako jardunbide egokitzat har dezakegu. 

Hazten ari den teknologia-sektore bat da eta garatzeko aukera asko ditu, hala hardwarean 
nola softwarean, erabiltzaileak eta makinak elkar komunikatzeko informazio-sistemen 
garapena baitu ardatz. Alde horretatik, zerbitzu horiek lehendabizi garatzen eta garraio 
publikoko sisteman integratzen dituzten hiri eta lurraldeak aitzindari izango dira seguru asko 
zabaldu egingo den merkatu horretan.  

Epe motzera, eta administrazioek azpiegituren sorreran duten zereginetik mugikortasun-
zerbitzuak eskaintzerainoko trantsizioko aurrerapauso gisa, sustatzaile berriek bat egingo 
dute, elkarlaneko ekonomiaren ikuspegitik. Sustatzaile horiek car sharing eskaintzari balioa 
gehituko diote, energia erabat berriztagarriak kontsumitzen dituzten ibilgailu elektrikoak 
eskainiz. 

 Intermodalitatea 

Mugikortasunaren alderdi hori garraio publikoarekin lotuta baloratu dugu; alde horretatik, 
garraio publikoan trenbidearen aldeko apustua egin dugu. 

Sareak koordinatzeaz gain, tarifa bakarra izatea litzateke egokiena, baina zaila da, agenteak 
zatikatuta daudelako. 

Horrez gain, agenteak koordinatuz gero, zerbitzuak ustiatzeko kostua txikiagoa izango 
litzateke. 

Kostuei dagokienez, sakonago aztertu beharra daude, normalean automobil partikularrekin 
egiten diren joan-etorrien kostuak kanpo uzten baitira. 

Oinezkoen eta txirrindularien mugikortasunerako azpiegiturei buruzko atal espezifikoan ikusiko 
dugun moduan, oinezkoen eta txirrindularien mugikortasuna sustatzeko giltza bizikleta eta 
garraio publikoa konbinatzea da. Horretarako, funtsezkoa da geltokiak eta hiriko gainerako 
lekuak bidegorriekin lotzea, bizikletentzako aparkalekuak jartzea eta bizikletak trenean 
eramateko aukera eskaintzea.  
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II  3.5.B. SALGAIAK GARRAIATZEA 

LAGen Berrikuspenean Euskal Herria salgaien nazioarteko garraiorako nodo logistiko 
bihurtzearen aldeko apustua egiten ari dira. Nodo horretan daude Bilboko eta Pasaiako 
portuak, aireportu-sistema eta plataforma logistikoen sarea (Jundiz-Foronda, Arasur eta Lezo-
Gaintxurizketa); den-denak eremu funtzionaletik kanpo daude.  

Portuak logistika aldetik garrantzi handia duela ukaezina da, penintsula iparraldeko gune 
garrantzitsuena baita. Horregatik, portua indartzeko, ezinbestekoa da hegoaldeko trenbide-
ingurabidea martxan jartzea. 

Portuko zirkulazioaren % 80 A-8 autobideko sarbidetik igarotzen da; horregatik, komeni da 
epe ertainera A-8 autobidetik porturako bigarren sarbidea egitea. 

II  3.5.C. ERREPIDE-AZPIEGITURAK 

Bizkaiko Errepideen LPSn planifikatutako errepide-sarea gaur egun indarrean dago 
proiektatutako jarduera gehienetan. Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila, 
Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Zuzendaritzaren bitartez, Errepideen LPSren 
aldaketa bat lantzen ari da, aurreikuspen eta egikaritze-lehentasun berriak sartzeko. 
Aurreikuspen eta lehentasun berri horiek, orokorrean, ez dute proiektatutako ardatzetan 
trazadura berririk egingo, moldaketa txiki batzuk baizik, egikaritzea errazteko. 

Dagoen sarea kudeatzeari emango zaio garrantzi gehien, kontuan hartuta mugikortasun-
eskariaren kudeaketa eta garraiobideetan egindako inbertsioak. Gauzak horrela, asmoa da 
inbertsioak optimizatzea eta dagoen sarea optimizatze aldera hobekuntza garrantzitsuak 
egiteko jarduerak gauzatzea, mailaka, botila-lepoak husteko. Jarduera horiek, betiere, hainbat 
urterako aurrekontuen bitartez finantzatzeko modukoak izan behar dute, inbertsioen gizarte-
errentagarritasuna optimizatze aldera. 

Inbertitzeko baliabide ekonomikoak eskasak direla kontuan hartuta, LPS 2018rako onar 
dezakete, 12 urterako, eta, beraz, denbora aldetik Bilbo Metropolitarreko Lurralde Plan 
Partzial honekin bat egingo du. 

Gaur egungo egoera ekonomikoa dela eta zaila da inbertsioak programatzea, baina badirudi 
asmoa dela mailakatzeko moduko jarduerak lehenestea, jarduera garrantzitsu, garesti eta 
zalantzagarrien aldean. 

Kudeaketari dagokionez, tarifa-sistema aldatzea baloratuko da. 

Gaur egungo Errepideen LPSko proposamen batzuk dagoeneko baztertutzat jo ditzakegu. 
Izan ere, betetzen zituzten premiak desagertu dira; batetik, hirigintza- eta ingurumen-irizpideak 
aldatu direlako; eta bestetik, dagoen sarea antolatzeko eta hobetzeko beharrezkoak ez 
direlako. Hauek dira: 

- Zorrotzako ingurabidea. 
- Txorierri-Mungia ardatza. Derioko ingurabideko zatia. 
- La Avanzada errepideko Erandio-Loiu zatia. 

- Sopela-Plentzia bidea. Txipioko ingurabidea. 

Bigarren aldaketaren ondorioz, LPStik kanpo geratu ziren, bere garaian, itsasadarreko 
ardatzaz gain, udalerriaren interesekoak izango diren Bilboko jarduera batzuk, besteak beste 
Deustuko goiko ingurabidea eta Rekaldeko ingurabidea; horiek udal-plangintzan landuko dira, 
lurraldearen ikuspegitik lehentasuna ez duten bide interesgarri gisa. 

Gerora begira, aurreikusitako Bolue-Unibertsitatea-Aireportua ardatza partzialki birplanteatuko 
da: EHU Loiu trazadura zuzenagoa izango da eta gero aireporturaino helduko da. 
Itsasadarraren eskuinaldeko loturari bizikleta-erabilerarekin integraturiko bide gisa eutsiko 
zaio, baina kudeatzea ez da erraza, Udalaren eta Portu Agintaritzaren mende dagoelako. 

Azkenik, ibai azpiko bidea obra handi eta oso garestia da, eta horixe da eragozpen handiena. 
Bide-sarea asko hobetuko luke: Errontegiko zubiaren ordezko egokia izango litzateke (zubia 
gune kritikoa da, itsasadarraren bi aldeen arteko ahalmen handiko lotura bakarra baita) eta 
hegoaldeko saihesbide metropolitarra erabiltzea erraztuko luke (saihesbidea Europako sarean 
dago). 

LPPko bide-sarearen proposamena ez dago Errepideen LPSkoarekin kontraesanean; aitzitik: 
lurralde-antolamenduaren ikuspegitik berriz interpretatzen du, LPPko helburuak lortzeko, eta 
bide-multzoa osatzen du planean ezarritako lurralde-ereduak planteatzen dituen premietatik 
eratorritako proposamenekin. 

Gerora begira, LPPk bide-sarerako proposamenen abiapuntua eguneratu beharko du, une 
horretako foru-sarearen errealitatearen arabera.  

Indarrean dagoen LPPko ekintza egituratzaileen atalean hainbat eragiketa estrategikorekin 
loturiko hiriko bidezaintza-jarduera batzuk daude. Alde horretatik, Itsasadarreko Ardatzaren 
proposamena nabarmendu dugu. Izan ere, udalerriak eta Nerbioi-Ibaizabal itsasadarra lotzen 
ditu, Bizkaiko Errepideen LPSk bere garaian jarduera-helburutik salbuetsitako eremuetan. 
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II  3.5.D. TRENBIDE-AZPIEGITURAK 

Trenbidea 

Trenbide-azpiegituren eskumenak dituzte Espainiako Gobernuak, Sustapen Ministerioaren 
bitartez, eta haren barruan Azpiegituren Idazkaritza Nagusiak, hau da, trenbide-lineen 
administrazio eskudunak. 

Linea hauek kudeatzen dituzte: 

Zabalera iberiarrean: 

- Ibilbide luzea: Castejon-Bilbo. 

- Aldirikoak: C-1 Bilbo Santurtzi. 
   C-2 Bilbo-Muskiz. 
   C-3 Bilbo-Urduña. 

Zabalera metrikoan: 

- Bilbo-Balmaseda. 

- Bilbo (Basurto)-Ariz. 

Linea horiez gain, jarduera berriak kudeatzen dituzte: 

- Euskal Herriko trenbide-sare berria (zabalera europarra). 

- Bilboko hegoaldeko trenbide-ingurabidea. Bilbo-Portuko salgaien geltokia. 

Honako hauetan daude aurreikusita jarduerak: Euskal Herriko trenbide-sare berrian egiteko 
dauden zatiak, Abandoko geltoki berria (lurpeko sarbidearen behin betiko konponbidea 
aztertzen ari dira) eta Basauri-Bilbo zatia. 

Hegoaldeko trenbide-ingurabidea, Ortuella-Zorrotza-Olabeaga (Bilbo) eta Bilbo-Basauri 
zatietan, zeinari Santanderrerako abiadura handiko sarearen jarraipena lotzeko aukera 
dagoen.  

Trenbide metrikoan Zorrotzako trenbide-pasagunea kentzea aurreikusi da. Bestalde, gaur 
egun estatuaren eskumenekoak diren zati batzuk erkidegoaren eskumeneko bihurtzea 
aurreikusi da, egiaztatu dutelako EAEn baino ez dutela eragina. 

Eusko Jaurlaritzaren eskumeneko trenbide-sareari dagokionez, eskumena Eusko Trenbide 
Sareak du, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak aginduta.  

Eusko Trenbideak kudeatzen duen zabalera metrikoko sarean (Bilbo-Lutxana-Sondika-
Lezama), Zangroizeko trenbide-pasagunea kenduko dute, Sondikako geltokia lurperatuko dute 
eta Durangoko lineari lotzea aurreikusi dute. Halaber, aireportuko terminalari lotzea ere 
aurreikusi dute, nola zehaztu gabe, nahiz eta abiadura handiko trenari lotzea ustez baztertu 
duten.  

Metroa 

Helburua Bilboko metro-sarea zabaltzea da. 

- 3. Linea: Matiko-Kukullaga eta aireporturaino luzatzea. 

- 4. linea: Deustun itsasadarraren azpitik igaroko da eta Moyua, Amezola eta Rekalde 
lotuko ditu. 

- 5. linea: Etxebarri, Galdakao eta ospitalea. 

Tranbia 

Jarduera hauek daude aurreikusita: 

- Urbinaga eta Leioa lotzea: tranbia unibertsitateraino luzatzeko kudeaketa-lanak oso 
aurreratuta daude. 

- Leioa-Unibertsitatea lotura: lurzoruaren kudeaketa oso aurreratuta dago. 

- Barakaldoko ingurabideko tranbia, Urbinagan Leioakoarekin lotzeko.  

- Bilbon gauzatzeko dauden jarduerak, besteak beste: Basurto-Atxuri, San Mames-
Olabeaga-Zorrotzaurre-Zorrotza-Barakaldo. 

Halaber, portura trenbidez heltzeko Seranteseko tunela martxan jarri ondoren, Renfek 
ustiatzen dituen zabalera iberiarreko lineetan tranbia jartzeko asmoa dute, Ezkerraldean. 
Trenbideetan tranbiak jartzeko jarduera horietan bideragarritasun-azterlanak egiteko daude, 
beste trenbide-trazadura batzuen kudeaketari lotuta daudelako. 

II  3.5.E. METROPOLIAN OINEZ ETA BIZIKLETAZ MUGITZEKO AZPIEGITURAK 

Motorrik gabeko mugikortasuna, lurraldea eta hiri-eredua  

Garraio-sistema aldatzeko estrategia nagusietako bat motorrik gabeko garraiobideak, alegia 
oinez eta bizikletaz ibiltzea, eta garraio publikoa erabiltzea sustatzea da. Azken urteetan, 
pertsonen mugikortasunari dagokionez, garraio-sistema aldatzeko estrategia nagusietako bat 
okupazio gutxiko automobiletik motorrik gabeko garraiobideetarako eta garraio publikorako 
bidea egitea izan da. Hori guztia kontuan hartuta irisgarritasun unibertsalaren mailei eutsi 
behar zaiela, hiria gertutasunean eta jasangarritasunean oinarriturik garatu behar dela eta 
hiria eraldatzeko helburu argiak eduki behar direla; hori, bizi-kalitatea eta gizarteratzea 
hobetzeko, batez ere haurrei eta adinduei begira.  Lurralde-eredu berriaren oinarriak dira, 
batetik, gertutasuna eta zirkulazioaren arintzea; bestetik, jendeak espazio publikoa 
berreskuratzea, espazioa banatzeko irizpideak aldatuz; eta azkenik, egunero oinez edo 
bizikletaz ibiliz mugikortasun-eskari nagusiak betetzea, betiere garraio publikoarekin batera.  

Metropolian, garraio-sistema aldatzeko helburuak antzekoak dira, baina oinezko ibilbideen 
garrantzia desberdina da, distantziak ere desberdinak direlako. Kasu horretan, bizikletarekin 
eta garraio publikoarekin, bereiz edo batera, eraginkortasuna handitzen da.  
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Gaur egungo ereduaren kanpoko kostuak ikusirik, aldatzea komeni da. Energia-
eraginkortasun txikiak, CO2 isurien arazoak eta BEG isuriak murrizteko eta ekonomia 
deskarbonizatzeko konpromisoek automobilaz aparteko mugikortasun-hautabideak bultzatzea 
eragin dezakete. 

Gainera, motorrik gabeko garraiobideek biztanleen jarduera fisiko gehiago egitea eragiten 
dute. Ohitura osasungarriez gain motorrik gabeko mugikortasuna sustatzea osasun 
publikorako aktibo bat da, gaur egun geldirik egotearekin eta sedentadismoarekin zerikusia 
duten osasun-arazoak (hipertentsioa, II motako diabetesa, gaixotasun koronarioak) gero eta 
larriagoak baitira. Modu aktiboak dira isuririk ez duten bakarrak, eta horiek bultzatuz garraio-
sistemako kutsatzaileak murrizten dira.  

Bilbo Metropolitarreko eta Bizkaiko motorrik gabeko mugikortasunaren datuak 

Motorrik gabe barrualdeko bidaia asko egiten dira Bizkaian (Bizkaiko bidaia-kopurua, guztira, 
3.055.339 da). Oinez % 47,8 egiten da eta bizikletaz % 0,5. Bilbon ehunekoa handiagoa da, 
Euskal Autonomia Erkidegoko mugikortasunari buruzko 2011ko azterlanaren arabera. Izan 
ere, Bilboko barne-mugikortasunari dagokionez, bidaien % 62,3 oinez egiten da eta bizikletaz 
% 0,8 (4.487). Bilbon bidaia gehiago egiten dira bizikletaz taxiz edo motoz baino. 

Aitzitik, Bilbotik kanporako edo kanpotik Bilborako bidaiak gehienbat motordun ibilgailuekin 
egiten dira; motorrik gabeko bidaiak % 0,6 baino ez dira. Bidaien % 55,2 automobilez egiten 
da eta trenez % 28,8. 

Bizkaiko eta Bilbo Metropolitarreko sexuaren araberako mugikortasunari buruzko informaziorik 
ez dago. EAen, emakumeek gizonek baino bidaia gehiago egiten dituzte, % 2,4 gehiago, hain 
zuzen ere: emakumeen batezbestekoa 3,08 bidaia da eta gizonena 3,01. Moduei dagokienez, 
gizonek automobila erabiltzen dute gehienbat (% 44,8) eta emakumeak oinez ibiltzen dira 
nagusiki (% 51,7). Alde horretatik, garraio kolektiboa emakumeek erabiltzen dute gehiago, eta 
gizonek motoa, bizikleta eta eskatu ahalako autobus-zerbitzuak. 

Motorrik gabeko mugikortasunerako plangintza-tresna eta azpiegiturak 

Oinez eta bizikletaz ibiltzeko bide-sare metropolitarrak antolatzeko bi esparru nagusi hartu 
behar dira kontuan: udalerria eta lurraldea. Biek udal-eskumeneko hiri-sareak eta foru-
eskumeneko hiriarteko sareak osatzen dituzte. Planifikatu, proiektatu eta egikaritutako hiri-
sareen parte bat ezinbestekoa da sare metropolitarra osatzeko. Alde horretatik, lurraldean 
jarduten duten administrazio-mailak koordinatzea funtsezkoa da. 

-Foru-maila. Bizkaiko Bizikleta Plan Nagusia 2003-2016. 

Hauek dira Planaren helburu orokorrak: 

- Ezinbesteko mugikortasunaren barruan bizikleta garraiobide gisa sartzea, bereziki 
metropoli-eremuan, bidaiari gutxiko ibilgailuei aurre egiteko eta beste garraiobide batzuen 
aldeko aukera gisa.  

- Bizikleta aisiarako eta landa-eremuak ezagutzeko garraiobide gisa sustatzea eta, 
horretarako, bizikleta bidezko mugikortasuna garatzea erraztea eta lurraldea modu 
jasangarrian egituratzea.  

Alde horretatik, Plan Nagusiaren helburua zen 2016an 2 eta 8 kilometro arteko ezinbesteko 
bidaien % 15-20 bizikletaz egitea.  Plana, beraz, udal-jarduerekin koordinatzeko tresna gisa 
antolatu da, eta helburu horiek lortzeko ezinbestekoa da foru-administrazioari eta tokiko 
administrazioari dagozkion jarduerak gauzatzea. 

Plan Nagusiaren asmoa zen Bizkaian bizikletaz eta oinez ibiltzeko azpiegituren oinarrizko sare 
bat sortzea, 364 kilometro ingurukoa eta 9 bizikleta-bideetan oinarritua. Ordea, 
mugikortasunaren inguruko hainbat udal-plan gauzatu direnez, orain sarea handiagoa da, 800 
kilometro baino gehiago ditu. Kilometro horiek guztiak, noski, ez dagozkio planifikatutako 
oinarrizko sareari, ez baita erabat egikaritu. 

Jarduera egituratzaileak lehenetsi eta programatu LPS baten bitartez egin behar dira eta 
horregatik sortu da LPS bat idazteko asmoa. Plan horretan bizikleta garraiobidetzat hartuko da 
eta, beraz, aisiarako bizikleta bideez beste sail batzuk arduratuko dira, Ingurumen Saila, 
adibidez. 

Agiriari gehitu diogun kartografian 2015eko sarea ageri da.  

Hona hemen oraindik gauzatzeko dauden jarduera egituratzaile batzuk: 

‐ Ezkerraldeko meatze-eremua, Benedictako tunela, Orconera lotura. 
‐ Zorrotza eta Barakaldo arteko lotura. 
‐ Eskuinaldea, Bilbo eta Getxo lotzeko bizikleta-bidea. Zailtasunak: obraren kostua eta 

programazioaren zalantza, egoera ekonomikoaren eta igarotzen den lurzoruaren 
titulartasunaren ondorioz.  

‐ Etxebarri, Zubialdea, Bilbo lotura. 
‐ Cadagua ondoko esku-hartzea, Itsasertzeko Agintaritzaren eskumeneko lurrak hartzen 

dituelako. 
‐ Lezamako bide zaharra, oso garestia. 

Planaren indarraldia amaitu ondoren, 2017an Bizkaiko Bizikleta Bideen Lurralde Plan 
Sektoriala jarriko da martxan, Bizkaiko bizikleta-bide foralei buruzko ekainaren 27ko 10/2014 
Foru Arauko 15. artikuluari jarraikiz. Agiri hori Bizkaiko Errepideen Lurralde Plan 
Sektorialarekin koordinatuta idatziko da; bi planek iraunaldi bera dute. 

Foru Arauak Bizkaiko Lurralde Historikoko Bizikleta Bide Foralen Katalogoa ezarri zuen, 
zeinak bizikleta-bide foralak barne hartzen dituen (1. eranskina). 2014an, bizikleta-bide horiek 
guztira 40.031 metro zituzten Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionalean. 
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Bizikleta Bideen LPSn lurralde historikoa egituratzen duten ardatzetako bizikleta-azpiegituren 
sarea zehaztuko dute. LPSren izaera lotesleari eta koordinazioari dagokionez, “udal hirigintza-
plangintzak eta beheragoko maila duten plangintza-tresnak, halakorik sortuz gero, Bizkaiko 
Lurraldeko Bizikleta Bideen Plan Sektorialean jasotako zehaztapenei lotuta egongo dira, 
zuzenean, foru arau honetan eta aplikatu beharreko gainerako arautegian ezarritakoaren 
arabera” (19. artikulua).  

Oinez eta bizikletaz ibiltzeko sare metropolitarren garapenean esku har dezaketen udalaz 
gaindiko beste administrazio batzuk dira Eusko Jaurlaritza, Sustapen Ministerioa, Portu 
Agintaritza eta Ingurumen Ministerioa (Itsasertzak eta Burdinbide Berde eta Bide Naturalen 
Programa).  

Indarrean dagoen LPPn, oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasuna proposaturiko 
Itsasadarreko Ardatzaren bereizgarria da. Ardatz horrek hainbat udalerri Nerbioi-Ibaizabal 
itsasadarrarekin lotzen ditu, motorrik gabeko garraiobide horien udalaz gaindiko hiri-
egituraketako elementu gisa. 

Udal-jarduerak 

Tokiko sareek, egituratzeko duten ahalmenagatik, sare metropolitarraren parte izan behar 
dute, sarea jarraitua eta koherentea izan dadin. Beheko taulan bildu ditugu tokiko plangintza-
agiri nagusiak. 

Administrazioa Tresna  Ezaugarriak 

Bilboko Udala Bilboko Bizikleta Bideen 
Plan Berezia 2007. 

12 ibilbide hirian. 
Bizikletaren aldeko hirien 
sareari atxikia (2012).  

Getxo Getxoko Bidegorrien Plan 
Berezia 2012-2015.  

32 kilometroko bidegorri-
sarea dago aurreikusia.   

Etxebarri Etxebarriko Bizikleta Bideen 
Plana 2015. 

Bizikleta EuskoTrenen gaur 
egungo linearen (Atxuri-
Etxebarri) trazaduran 
integratzea.  

Urduliz, Sopela, Berango, 
Lemoiz, Plentzia, Barrika, 
Gorliz, Uribe Kosta 

Uribe Kostako Zerbitzuen 
Mankomunitatea osatzen 
duten udalerrien Bizikleta 
Bideen Oinarrizko Sarea. 

68,5 kilometroko eskualde 
arteko sarea. 

Galdakao Galdakaoko udalerriko 
bizikleta-bideen sarearen 
diseinuaren azterlana 
(2011) eta lehen fasea 
egikaritzeko proiektua. 

Nerbioi-Ibaizabal 
eskualdeko Mugikortasun 
Jasangarriko Planetik 
eratorria. 

Plangintza orokor gehienetan bizikleta-bide edo bidegorrien ibilbideen proposamen orokorrak 
daude.   
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Oinezko eta bizikleta bidezko mugikortasuna sustatzeko jarduera osagarriak 

Intermodalitatea garraio publikoarekin 

Bizikleta eta garraio publikoa bateratzea da gai nagusia. Geltoki eta aldageltoki nagusietan 
bizikletak aparkatzeko sistema gutxi daude eta kalitate eskasekoak dira. Jardunbide egokitzat 
hartutako esperientzia batzuk badaude, Getxoko Aparka sistema, adibidez.  Gaur egun, 
geltoki horiek hiriko gainerako lekuekin bizikleta-bideen bitartez lotzeko azpiegiturak 
planifikatzen ari dira. 

Metropoli-eremuetan, trenetan bizikleta eraman ahal izatea oso garrantzitsua da. Tren-
konpainia nagusiek, alegia MetroBilbao, Feve, EuskoTren eta EuskoTranek eta Renferen 
aldiriko trenek bizikleta kostu gehigarririk gabe eramaten uzten dute; muga bakarra okupazio-
maila da. 

Bizikleta publikoa 

Bilboko bizikleta publikoko sistemak 25 mailegu-gune ditu. Uribe Kostako Mankomunitateko 
udalerriek (Berango, Sopela, Urduliz, Barrika, Plentzia, Gorliz eta Lemoiz) 17 mailegu-gune 
dituzte Bizimeta programaren barruan.  Getxok eta Leioak 16 mailegu-gune kudeatzen dituzte 
elkarrekin.  Barakaldon udarako automatizatu gabeko mailegu-sistema bat dute. 

Oinez eta bizikletaz ibiltzea sustatzea 

Udalerri batzuetan bizikleta erabiltzea sustatzeko kanpaina orokorrak egiten dituzte. Kanpaina 
batzuetan, bizikletaz gain oinez ibiltzea ere bultzatzen dute, mugikortasun aktiboa eta osasuna 
sustatze aldera. Bilbon, bizikletak batzuetan espaloian ibiltzen direla eta, Udalak oinezkoak 
errespetatzeko kanpaina bat egin du. Haurrek bizikleta erabiltzea sustatzeko kanpainek 
zerikusi handiagoa dute kirolarekin bizikleta eguneroko joan-etorriak egiteko (etxetik eskolara 
joateko, adibidez) erabiltzearekin baino. Eremu funtzionaleko udalerri batzuetan “ibilbide 
osasungarriak” daude, funtsean oinezkoentzakoak, eta oinez ibiltzea osasuna zaintzeko 
helburuarekin sustatzen da. 

 

 

Bizikleta-bide foralen katalogoa. 2014ko uztaila. 
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II  3.5.F. PORTUA ETA ITSASADARRA 

Itsasadarra jarduera ekonomikoa egituratzeko elementu eta garapen historikoaren 
ardatz gisa  

Nerbioi-Ibaizabal itsasadarra eta estuarioa da, bertako portu- eta logistika-instalazio eta -
jarduerekin batera, eremu funtzionaleko lurraldea egituratzen duten elementu nagusietako bat.  

Azkenaldian portu- eta logistika-jarduerak estuario aldera eraman dituzten arren (batez ere 
Santurtzi eta Zierbenara), ibai-ardatza metropoli-eremua garatzeko funtsezkoa da oraindik 
ere.  

Portu-instalazio eta -jarduerak Abrara eramateak Bilboko hiria berritzeko aukera eman du. 
Horrek agerian uzten du eremu funtzionaleko hiri-gune nagusiak lurraldean oso integratuta 
daudela eta portuak eta portuko jarduerak garrantzi handia dutela Bilbo Metropolitarreko 
lurralde-dinamikan. Lekualdatze hori dela eta, ibaiertzek jabari publikoko izateari utzi diote eta, 
ondorioz, gaur egun eskuinaldeko zirga-bidean jarduteko aukera dago.  

Maila funtzionalari dagokionez, portuak garrantzia du, ez dagoen udalerrietan bakarrik, baita 
metropolian eta eskualdean ere. Salgaiak trenez garraiatzen direnez, portuko hinterland 
Bizkaiko muga administratiboetatik harago zabaltzen da; izan ere, portu lehorrak ditu 
Guadalajara, Madril, Burgos (Pancorboko TELOF tren-terminal logistikoa), Araba (Arasur tren-
baztergunea) eta Nafarroan (nekazaritza-elikagaien Tuterako hiria).   

Gerora begira, Portu Agintaritzak erdiko morrua handitzeko asmoa du (60 hektarea eta 
atrakatzeko 2.000 metro). Hori, portuko lurzorua portuan edo biztanleguneetatik urrun egon 
behar duten ekoizpen-jarduera ekonomikoak jartzeko. 

Salgaien zirkulazioa eta funtzio logistikoak 

Bilboko Portuaren ezaugarrietako bat da trenbidearekin duen loturak garrantzi handia duela: 
Arku Atlantikoan trena gehien erabiltzen duen portua da. Salgai orokorren % 15 (edukiontzien 
% 19) trenez ateratzen edo sartzen da instalazioetatik (2014). Astean 80 tren sartzen edo 
ateratzen dira Bilboko salgaien geltokitik, eta Madril, Bartzelona, Valentzia, Valladolid eta 
Sevilla dituzte jatorri edo helmuga.  2015ean 4.186 eragiketa egin zituzten eta 2014an 3.987.  

Salgaien zirkulazioaren bilakaerak zerikusia izan dezake Miranda de Ebro eta Venta de Baños 
arteko loturan (Venta de Baños – Burgos – Gasteiz linea) eta Mediterraneoko korridorearekiko 
loturan trenbideak duen ahalmenarekin.  Hegoaldeko trenbide-ingurabideari dagokionez, 
portuaren garrantzi logistikoa hobetzeko aukera bat da. 

Bidaiarien zirkulazioa 

Portua funtsean salgaiak garraiatzeko erabili den arren, bidaiarien garraioak gero eta garrantzi 
handiagoa du EAEn turismo-jarduera garatzeko eta sustatzeko. Bilboko Portua era horretako 
garraioan erreferentzia da Euskadin, eta baita Kantauri itsasoko ertzeko portu 
garrantzitsuetako bat ere. Agertoki berriari dagokionez, itsas terminal berria eta Loiuko 
aireportuarekiko lotura dira funtsezko bi elementu.  

Ferrya 

Bilboko Portua eta Portsmouthekoa (Ingalaterra hegoaldea) lotzen dituen ibilbide bat dago, 
Brittany Ferries konpainiak kudeatzen duena. Bidaiariak garraiatzen ditu, ibilgailuarekin edo 
ibilgailurik gabe, eta baita kamioiak ere. Garraiatzen diren ibilgailuen % 90 automobilak dira. 
2015ean 121 eskala egin zituzten. Hona hemen linea erregularreko eta itsas bidaietako 
bidaiarien kopurua: 

Urtea 
Linea erregularreko 

bidaiariak 
Itsas bidaietako 

bidaiariak 
Guztira Ibilgailuak 

2010 121.630 43.394 165.024 30.114 

2011 74.778 77.413 152.201 29.993 

2012 76.801 65.953 142.754 31.045 

2013 84.627 57.352 141.979 36.124 

2014 81.036 80.206 161.242 34.873 

2015 94.981 70.541 165.522 40.851 

Iturria: Bilboko Portuko Memoria (2014, 2013, 2012, 2011 eta 2010). 2015eko 
balantzea. Estatuko portuak. 

Itsas bidaiak 

Turismo-jarduerak sustatzea Bilbo Metropolitarreko, Bizkaiko eta Euskal Herri osoko 
ekonomia dibertsifikatzeko eta modernizatzeko estrategiaren parte da. Izan ere, turismoak 
jarduera ekonomikoa eta enplegua sustatzeko eta nazioartekotzea eta lurraldearen irekiera 
bultzatzeko ahalmena du.  

Euskal Turismoaren 2020rako Plan Estrategikoaren arabera, sektorearen lehiatzeko gaitasuna 
handitzeko ezinbestekoa da helmugara iristea errazten duten azpiegiturak edukitzea. Baina 
hori ez da nahikoa, horrez gain, “baliabideak landu eta beste hainbat alderdirekin bateratu 
behar dira: kalitate goreneko zerbitzuak, bidaiarian oinarritutako ikuspuntu bat; motibatutako 
pertsonak, trebezia eta prestakuntza egokiak dituztenak; gure herrialdearen funtsezko balioak 
erakutsi eta munduko beste helmuga batzuetatik behar bezala desberdintzen duen irudi argi 
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bat; eta, azkenik, turismo-ekosistema konplexuaren funtzionamendua bermatuko duten arau-
esparrua eta turismo-kudeaketarako eredu bat”.  

Pisu asko ez duen arren, Bilboko itsas bidaien terminal berria era horretako turismoaren 
oinarri-portu izan daiteke. 

Izan ere, Bilboko Portuko bidaiarien terminala itsas bidaien oinarri-portu bihurtu ahal izateko 
zerbitzuak jartzeko helburuarekin diseinatu dute. Eraikineko aparkalekuak 10 taxi, 40 autobus, 
egonaldi luzeko 22 automobil, mugikortasun urriko 8 pertsona eta terminaleko langileentzako 
31 leku izango ditu. 

Azpiegitura hori eremu funtzionala gainditzen duen eskema batean barruan dago eta turistak 
erakartzeko ziklo logistikoa ixtea du xede. Bilboko Portuaren aurreikuspenen arabera, 
terminala martxan jarri ondoren itsas bidaien sektorea hazi egingo da: 2040rako itsas bidaien 
kopuruak % 131 egingo du gora eta bidaiarien kopuruak % 150. Zehazki, urte horretan 104 
itsas bidaia eta 150.000 bidaiari hartuko dituztela aurreikusi dute; bidaia horietatik % 23ren 
oinarri-portua Bilbo izango da. Alde horretatik, terminal horri esker 2020an 75 itsas bidaia eta 
100.000 bidaiari hartzea espero dute.    

Bidaiarien ibai-zirkulazioa. Txalupak. Iragana eta oraina. 

Zubiez gain, bi ibaiertzak lotzeko txalupak erabiltzen zituzten lehen. Ohitura zahar hori izugarri 
zabaldu zen industria ezarri zen urteetan: jendea lantokietara eramateko 12 geltoki zeuden.  

Linea horiek, ordea, pixkanaka utzi egin zituzten, honako hauen ondorioz: 80ko hamarkadako 
krisia eta industria-birmoldaketa, zubi berrien eraikuntza (bereziki 1983an eraiki zuten 
Errontegiko zubia), eta metroaren trazadura. Gaur egun bi ibaiertzak lotzen dituzten bi linea 
daude: 

- Portugalete-Areeta (Getxo).  
-  Barakaldo-Erandio. 

Zerbitzu horiek tokiko eta metropoliko garraio publikoko sisteman integratu gabe dauden ontzi-
enpresek ematen dituzte. EAEko ibai-garraioko beste zerbitzu batzuetan ere gertatzen da hori; 
ez, ordea, Arku Atlantikoko beste metropoli-eremuetan: Bordele (BatCub) eta Nantesen 
(Nantes Métropole, Navibus), adibidez, ibaiko txalupa-zerbitzuak metropoliko tarifa-sistemetan 
integratuta daude eta, gainera, bidaiariek bizikletak eraman ditzakete.  

Ibaiertzeko eremuak berreskuratu eta industria-erabileren ordez bizitegi-erabilera egokitzeak 
eta ibaiertzak komunikatzeko aurreikusitako azpiegiturak garatzeko mugek gai horren 
inguruan aukera berriak sor ditzakete. 

II  3.5.G. AIREPORTUA 

Bilboko aireportuan gehienbat bidaiariak garraiatzen dituzte eta helmuga nagusia Madril da. 
Alde horretatik, abiadura handiko trena jartzeak aireko zirkulazioa gutxituko luke. 

Bestalde, zirkulazioaren % 40 nazioarteko konexioei dagokie; hau da, aireportuko bidaien % 
40k Bilbo eta Europako nodo nagusiak lotzen ditu. Izan ere, nazioarteko zirkulazioari 
dagokionez, estatuko 3. aireportua da (oporretarako bidaiak kenduta). 

Aireportura bidaiari gehienak ibilgailu pribatuarekin edo taxiz heltzen dira, Bilbotik eta 
Donostiatik autobusak heltzen diren arren. 
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II  3.6. BALIABIDEEN KUDEAKETA JASANGARRIA 

II  3.6.A. URA 

Eremu funtzionaleko ia udalerri guztiak (salbu Arrankudiaga) Ur Partzuergoan daude. 
Partzuergoak lehen mailako sarea kudeatzen du; bigarren mailako udal-sare batzuk Udal 
Sareak kudeatzen ditu, Partzuergoan integratuta dagoen sozietate publikoak. 

Partzuergoa arduratzen da gaur egungo hornidura- eta saneamendu-azpiegiturek dauden eta 
proposatzen diren garapenak asebetetzeko zer ahalmen duten jakinarazteaz. 

A.1. SANEAMENDUA 

Saneamenduari buruzko 1997ko Plan Integralean aldaketa handi batzuk egitea planteatu 
dute, sareak hornitzen ez dituen eremuetan konponbideak jartzeko. 

Hiriguneetako ur beltzak hodi biltzaileen bitartez eramaten dituzte hondakin-uren 
araztegietara. Bilbo Metropolitarreko saneamendu-sarearen egitura nagusia amaituta dago 
(Lamiakon instalazio berri bat jarri ala ez erabakitzea baino ez da falta) eta hondakin-uren 
araztegi hauek daude: 

- Galindo. 
- Muskiz. 
- Gorliz. 
- Lemoiz. 

Araztegi horietan efluenteak itsasadarrera edo itsasora isurtzen dituzte. Halaber, biztanlegune 
txikiagoetako ura arazten duten eta efluenteak ibaietara isurtzen dituzten beste araztegi txiki 
batzuk ere badaude: 

- Triano. 
- Zuhaiztia. 
- Artebakarra. 
- Buia. 
- Betelu. 
- Larrabetzu. 

Ondorioz, saneamendu-sare nagusian bi obra egin daitezke, hartzen den erabaki 
estrategikoaren arabera:  

a. Lamiakon hondakin-uren araztegi berri bat jartzea, eskuinaldeko hodi biltzaileak hartzeko, 
eta Galindoko hondakin-uren araztegiarekin lotzea, bi instalazioek sistema bakar baten 
moduan funtziona dezaten. 

b. Lamiakon ponpaketa zuzena jartzea, eskuinaldeko hodi biltzaileak hartzeko eta 
Galindoko hondakin-uren araztegira eramateko. Horretarako, Lamiakon erregulazio-tanga 
bat jarri eta Galindoko araztegian tratamendua hobetu behar da, tratatu beharreko ur 
beltzen % 90 hartuko lukeelako. 

Horrez gain, saneamendu-sare nagusian obra hauek daude egiteko: 

- Galindoko hondakin-uren araztegitik Luzuerorako efluentearen hustubidea, itsasadarraren 
barrualdeko ura isurtzea eragozteko. 

- Larrabetzuko hondakin-uren araztegia kentzea eta Larrabetzu eta Erletxe lotzea, Erletxen 
ponpaketa jartzea eta Erletxe-Urgoiti zatia egikaritzea, Nerbioi-Ibaizabaleko hodi 
biltzailearekin lotzeraino Usansolo-Plazakoetxe zatian. 

LPPren berrikuspena bigarren mailako sarea hobetzeko aukera egokia da, batez ere sare 
bateratuaren ordez sare bereiziak jartzeko. Era horretan, tratatu beharreko emaria gutxituko 
litzatekeenez, arazteko premiak optimizatuko lirateke; aldagai horretan klima-aldaketak 
ondorio kaltegarriak izan ditzake. 

A.2. UR EDANGARRIA HORNITZEA 

Hornidura-sare nagusiak Bilbo Metropolitar osoa hartzen du, salbu Arrankudiagako udalerria 
eta Bakiolako industrialdea; lehenak bere sistema du eta bigarrena sarearen bitartez hornitzen 
da. 

Ura Zadorrako sistemako hargunetik Beteluko edateko uren araztegira heltzen da eta, 
araztegian tratatu ondoren, sare nagusiko eta udal-sareko deposituetara eramaten da. 

Sarearen arazo nagusia da Beteluko edateko uren araztegia Zadorrako sistemako 
horniduraren mende dagoela. Bilboko udalerria Orduntetik eta Sollanoko edateko uren 
araztegitik hornitzen duen lehen sareari lotzea komeni da, bi sistemetarako aukera izan dadin, 
batera kudeatuz. 

Gaur egun, Bilboko udalerriko biztanleriaren bi herenek ura bertako sistematik hartzen dute: 
Orduntegiko urtegian hasi, Sollanoko edateko uren araztegitik pasa (Zalla) eta Elejaberriko 
depositu nagusiraino. Sisteman sartzen dira, halaber, Arrankudiagako Zolloko urtegia eta bi 
ponpatze-estazio: Balmasedan Berron eta Zallan Ibarra. 

Eremu funtzionala urez hornitzen duten urtegiez gain, harguneen inguruan babes-perimetro 
bat ezarri beharko litzakete. 

  



 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LPPren BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 

Bizkaiko Foru Aldundia   Diagnostikoa · 2016.12 

165 

II  3.6.B. EKONOMIA ZIRKULARRA 

B.1. HONDAKINAK KUDEATZEA 

Hiri-hondakin solidoak kudeatzea udalei dagokie. Orokorrean, udal gehienek gaikako bilketa-
sistema bat dute eta hondakinak oinarrizko hiru edukiontzitan bereizten dituzte: 

- Papera eta kartoia (urdina). 

- Ontziak (horia). 

- Beira (berdea). 

Gainerako hondakinentzat beste edukiontzi bat dago. Udalerri batzuetan materia organikoak 
biltzeko edukiontziak jarri dituzte, gero konposta egiteko. 

Gainerako hondakin berezietarako gaikako bilketa-zentroak jarri dituzte (garbiguneak eta 
Bilbogarbiak), hondakinak hobeto bereizteko. Gaur egun eremu funtzional osorako hamabi 
zentro daude: zortzi Aldundiak kudeatzen ditu eta lau Bilboko Udalak. 

Funtsean biltzen dituzte linea zuriko gaiak (etxetresna elektrikoak), linea marroiko gaiak 
(ordenagailuak, telebistak, bideoak…), bereizketa-obretako hondakinak eta beste hondakin-
mota batzuk: pilak, beira, erabilitako olioa, ehuna eta abar. 

Garbikerrek kudeatzen duen Ortuellako hondakin geldoen instalazioak ere garrantzi handia 
du. Eremuko hiri-hondakinen zabortegi guztiak itxita daude, salbu Lemoizko Jata mendikoa, 
zeina ia bete-bete eginda dagoen. 

Gaur egun, tratamendu biomekanikoko (TMB) instalazioan kudeatzen dira, landare-jatorriko 
hondakinak konpostatzeko zentroaren ondoan, eta gero ZABALGARBI S.A. enpresak 
kudeatzen duen balioztapen energetikoko instalaziora eta Artigaseko depositura eramaten 
dituzte; depositua Bizkorta estratan dago, Kobeta mendiaren ondoan, Bilbon. 

Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionalean, 2012an, 49 zabortegi zeuden martxan, honela 
banatuta: 

 
Figura 1. Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionalean martxan dauden zabortegiak. 

Udalerria 
Martxan 
dauden 

zabortegiak 
Udalerria 

Martxan 
dauden 

zabortegiak 

Abanto 3 Leioa 1 

Alonsotegi 1 Lemoa 1 

Arrigorriaga 1 Lemoiz 2 

Barakaldo 3 Loiu 1 

Barrika  Muskiz 5 

Basauri  Ortuella 1 

Berango 2 Plentzia 1 

Bilbo 4 Sestao 1 

Derio 1 Sopela 1 

Erandio 2 Urduliz 2 

Getxo 1 Trapagaran 6 

Larrabetzu 1 Zaratamo 4 

Laukiz 1 GUZTIRA 49 
Tabla 1. Martxan dauden zabortegiak (Basoinsa, 2012) 
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B.1. LURZORUA BALIABIDE 

LAGen Berrikuspenaren Aurrerapenak dio lurzorua lurraldearen jasangarritasunerako 
funtsezko elementu bat dela, lurzoruak eta lurzoruaren zaintzak, alegia lurzoruaren 
ekosistemako zerbitzuen zaintzak, baldintzatzen dituelako beste baliabide batzuen kalitatea 
(ura eta airea, adibidez), beste ingurumen-arazo batzuen arintzea (besteak beste klima-
aldaketa, biodibertsitatearen galera eta uholdeak) eta baita gizakion bizi-kalitatea ere. 

2050. urterako helburu bat da lurzorua batere ez andeatzea, eta horretarako ezinbestekoa da 
lurzorua baliabide gisa modu eraginkorrean kudeatzea, modu jasangarrian erabiltzea, 
ekosistemetako zerbitzuak babestea eta zaintzea, lurzorua modu zirkularrean erabiltzea eta 
naturan oinarrituriko konponbideak aplikatzea. 

1998an, ingurumenaren kudeaketarako IHOBE sozietate publikoak EAEn lurzorua kutsa 
dezaketen jardueren kokaguneen inbentarioa egin zuen, era horretako jarduerak non dauden 
zehazte aldera.   

Inbentario hori hiru aldiz eguneratu da, 2005ean, 2008an eta 2016an, eta, eguneratze horien 
arabera, Bilbon 1.787, 3.016 eta 3.150 kokagune zeuden, hurrenez hurren. Horrez gain, 
ikerketen, lurzoruaren kalitatearen adierazpenen eta inbentarioa aldatzeko eskarien ondorioz, 
urtero eguneraketa zehatzak egin dituzte; aurrerantzean hiru hilez behin eguneratuko dute. 
Azken eguneraketa zehatz horiek askoz txikiagoak dira, urtean bost lursail ingurukoak, hain 
zuzen. 

Eremu funtzionalean inbentariatutako kokagune ugari daude, Bizkaiko Lurralde Historikoan 
inbentariatutakoen % 60 inguru, eta itsasadarraren inguruan dentsitatea oso handia da. 
Ibaiertzetan industria-jarduerak kokatzea erraza zenez (ura gertu dago, lursailak lauak dira, ia 
maldarik ez dago…), Nerbioi itsasadarrean eta Asua ibaiaren ibarrean kutsatuta egon 
daitezkeen lursail asko daude.  

Ingurumen Ebaluazio Estrategikorako egindako ingurumenaren diagnostikoan inbentarioan 
jasotako guneen kokapenari, azalerari eta jakintza-mailari buruzko datu zehatzagoak daude. 

II  3.6.C. ENERGIA ETA TELEKOMUNIKAZIOA 

Energiaren sektoreak jardueren garapenean, etxebizitzan, industrian eta garraioan duen 
garrantzia kontuan hartuta, hauek dira oinarrizko energia-iturriak: gas naturala, erregaiak eta 
elektrizitatea. 

Krisi ekonomikoa hasi arte, 2002tik 2009ra, energia-kontsumo gordina urtean % 3 eta % 4 
bitartean hazten zen. 2009tik aurrera, ordea, kontsumoak behera egin du: 2008an 66.000 
Gwh zen eta 2015ean 66.000 Gwh. Horrek esan nahi du energia guztien kontsumoa % 22 
jaitsi dela; gas naturalak egin du behera gehien, erregaien kontsumoa antzekoa da eta 
argindarrarena pixka bat jaitsi da. 

3E-2005 Planean ezarritako jarraibideen emaitzak aztertuz gero (1996-2005 aldia), ikusten da 
honako hauek egikarituta eta martxan daudela: 

- Hiri-hondakin solidoak tratatzeko Zabalgarbi instalazio integrala: 95 MW. 

- Santurtzi IV proiektua (Bilboko Portua). Gasezko ziklo konbinatua, 400 MW. 

- Bizkaiko Badia I eta II proiektuak. Bi ziklo konbinatu, bakoitza 400 MW-ekoa, guztira 800 
MW. 

3E-2005 Planaren beste helburu bat zen haize-parkeak jartzea, EAEn guztira 175 MW-eko 
potentziara iristeraino. Haize-parke horietatik Bilbo Metropolitarrean bakarra dago: Bilboko 
Portuko Luzueroko parkea; 2006an jarri zuten martxan eta 10 MW-eko potentzia izendatua du. 

Hori oinarri hartuta, hiru jarduera-ildo daude ezarrita: 

· Energia aurreztea eta modu eraginkorrean erabiltzea. 

· Bertako baliabideak erabiltzea: energia hidroelektrikoa, eguzki-energia, geotermia, 
biomasa (basozaintzari lotua) eta lurreko haize-energia. 

· Iturriak dibertsifikatzea. 

Hauek dira proiektu zehatz batzuk: 

· BIMEP (energia maximoko entseguak Armintzan). 

· Bizkaiko badiak (gasa eta elektrizitatea). 

· Zabalgarbi. 

· Euskal Herria eta Akitania mendebaldetik lotzea (Gatika eta Cubnezais artean). 

· Lemoizeko bi erauzketa-ildoen ordez bat jartzea, hiri-zatietan lurperatua. 

· Zentral transformadoreak eta Gueñes eta Itxaso (Gipuzkoa) lotzea. 

Kontuan hartu beharra dago energia lortzeak eraginak dituela; lurzorua erabiltzea, adibidez, 
hala ekoizpen- eta garraio-instalazioetan nola haiei atxikitako azpiegituretan. 

Udalerri bakoitzak, gainera, Energia Jasangarrirako bere Ekintza Plana (EIEP) egin dezake, 
bere energia-eredua zehazteko. LPPk EIEP horiek idazteko aholkuak eman ditzake.  

 Energia elektrikoa 

Sistema elektrikoa Red Eléctrica Española erakundeak kudeatzen du; sorkuntza- eta 
kontsumo-zentro nagusiak lotzen dituzten 400 Kv eta 220 Kv-eko sareak kudeatzeko 
eskumena du. 

Bilbo Metropolitarrari dagokionez, Zierbena eta Santurtzi lotzen dituzte Abanto eta 
Gueñesekin, eta beste linea batzuk ere badituzte: Gueñes-Gatika, Gatika-Amorebieta-Itxaso 
eta Gatika-Hernani, guztiak 400 Kv-ekoak. 

Asmoa da Lemoiz-Gatikako lineetako bat kentzea eta hiri-eremuetan lurperatutako linea bat 
jartzea. 

Halaber, 400 Kv-eko linea bat jartzeko proiektua dago: Gueñes-Itxaso. 
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Azpiestazioak estazio transformadore eta transformazio-zentroekin lotzen dituzten sareak 132 
eta 30 Kv-koak dira eta Iberdrola Distribución konpainiak kudeatzen ditu. 

Gaur egun ez dugu proiektatutako linea berrien dokumentaziorik. Egin beharreko azpiegitura 
berriak hiru urterako plano ofizialekin planifikatzen dira; plano horiek Eusko Jaurlaritzako 
Industria Sailari ematen zaizkio. 

Bilbo Metropolitarreko sarea nahiko trinkoa da, hiritartutako eremu guztietara heltzen da. Bilbo 
inguruko 132 Kv-eko eraztuna ixteko jardueraren bat gauzatzea planteatu dute, hornidura 
hobeto ziurtatzeko. 

 Gas naturala 

Bilbo Metropolitarreko udalerri guztiek dute gas naturala, eta EDP Naturgas Energía 
erakundearen gasbideen bitartez heltzen da. 

Gasbide horiek bizitegi-eremu garrantzitsu guztiak eta energia hori behar duten jarduera 
ekonomikoko eremu nagusiak hornitzen dituzte. 

Gasbide handiei dagokienez, Euskal Herriko sarea ekialdean Frantziakoarekin eta 
mendebaldean Kantabriakoarekin lotuta dago eta Bahía de Bizkaia Gas birgasifikazio-
instalazioetako ahalmena handitu dute. 

 Telekomunikazioak 

Operadoreak koordinatzen ez direnez, batzuetan zerbitzuak bikoiztu egiten dituzte eta beste 
batzuetan, ekonomia aldetik hain errentagarriak ez diren eremuetan, alegia “eremu zurietan”, 
gabeziak sortzen dira. 

Ahalmen handiko sareak hiru modutan hedatzen dira: ekimen pribatuak, autoprestazioa eta 
operadore neutroa (GAK, garraio-azpiegituren kudeatzailea). 

LPPren Berrikuspena telekomunikazio-enpresen jarduera-esparru bat ezartzeko eta haien 
arteko koordinaziorik ezak sortutako arazo hauek konpontzeko aukera ona izan daiteke: 
“eremu zuriak” (zuntz optikorik edo ahalmen handiko sarerik ez duten eremuak), bikoizketak 
eta errentagarritasun eskasa. 

LPPk telekomunikazio-azpiegiturak bateratzeko jarraibideak ezartzea komeni da, dagokion 
eskalan.  
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II  3.7. EKIPAMENDUAK 

II  3.7.A. UDALEZ GAINDIKO EKIPAMENDUAK 

LPPk landuko ditu, nagusiki, bereizgarriak edo eskala direla eta udalez gaindi interes argia 
duten gizarte-ekipamenduak. 

A.1. ZUZKIDURA- ETA AISIA-ERABILERAKO ESPAZIO LIBRE HANDIAK ETA 
IBILBIDE SAMURREN SAREA  

- Parke metropolitarrak 

· Artxanda, Cabras eta Banderas mendietatik Santo Domingora doan kateko 
tontorrean. 

· Montefuerte, Malmasin inguruan. 
· Meaztegi parkea, Zuhaiztian.  
· La Reineta (Trapagaran eta Ortuella artean). 
· Akarlanda, Unben (Erandio).  
· Uribe Kostako itsasertzeko parkea, Algortatik Barrikarainoko itsasertzean.  

- Hiri-hondartzak 

· Area hondartza. Muskiz-Zierbena. 
· Areeta hondartza. Getxo. 
· Ereaga hondartza. Getxo. 
· Azkorri (Gorrondatxeko hondartza). Getxo. 
· Arrigunaga hondartza. Getxo. 
· Barinatxe hondartza. Sopela eta Getxo. 
· Arrietara-Atxabiribil hondartza. Sopela. 
· Meñakoz hondartza. Sopela-Barrika. 

- Atsedenlekuak 

 Atsedenleku ugari daude, batik bat hiri-inguruetan; batzuk udalek kudeatzen dituzte eta 
beste batzuk Bizkaiko Foru Aldundiak. Ekipamenduen planoan daude zehaztuta. 

- Begiratokiak eta ikuspegi panoramikoak 

 Begiratoki ugari eta ikuspegi panoramikoren batzuk daude. Horiek ere ekipamenduen 
planoan daude zehaztuta. 

- Ingurumena eta historia ezagutzeko zentroak eta ingurumen-gelak 

· Peñas Negras Ingurumena Ezagutzeko Zentroa. Ortuella. 
· Historia Ezagutzeko Zentroa. Ugao. 
· Historia eta Ingurumena Ezagutzeko Zentroa (HIEZ). Barakaldo. 
· El Pobaleko Burdinola ingurumen-gela. Muskiz. 
· Artigaseko ingurumen-hezkuntzako gela. Bilbo. 
· Uraren gela. Bilbo. 
· Ingurumen-gela. Getxo. 
· Ramon Rubial lorategi botanikoa. Barakaldo. 

· Arboretum parke botanikoa. Leioa. 
· Akuarioa. Getxo. 

- Oinez eta bizikletaz egiteko ibilbideen oinarrizko sarea 

· Santiago bidea (Larrabetzu, Lezama, Zamudio, Bilbo, Barakaldo, Sestao, 
Portugalete, Abanto, Zierbena, Muskiz). 

· GR 123 (Lemoiz, Gorliz, Plentzia, Barrika, Urduliz, Sopela, Berango, Getxo, 
Portugalete, Santurtzi, Zierbena, Muskiz). 

· GR 280 Uribe (Larrabetzu, Lezama, Zamudio, Derio, Loiu, Erandio, Berango, 
Sopela). 

· GR Bilbo. 
· 04.02 planoan adierazitako bizikletaz egiteko ibilbideak. 

A.2. ZUZKIDURA-EKIPAMENDU OROKOR NAGUSIAK 

Udalez gaindiko mugikortasuna sortzen dutenak sartu ditugu, bereziki. Bilbok eremu 
funtzionaleko buru gisa garrantzi handia duenez eta Bizkaiko Lurralde Historikoan, EAEn eta 
erkidego mugakideetan ere eragina duenez, zerrenda orokorrean nabarmendu ditugu. 

- Eremu funtzionala 

· Bilbao Exhibition Centre (BEC) Barakaldo 
· Barakaldo Antzokia Barakaldo 
· Social Antzokia Basauri 
· Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Abanto 
· Getxo Aquarium Getxo 
· Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal 

Museoa 
Leioa 

· El Pobal burdinola Muskiz 
· Rialia, Industriaren Museoa Portugalete 
· Historia Ezagutzeko Santurtziko Zentroa Santurtzi 
· Arrantza Ezagutzeko Agurtzako Zentroa Santurtzi 
· Serantes Kultur Aretoa Santurtzi 
· Ganguren Golf kirol-elkartea Galdakao 
· Neguriko Golf Elkartea Getxo 
· Meaztegi Golf Ortuella 
· UPV-EHUko campusa eta zientzia-parkea Leioa 
· UPV-EHUko Nautika Eskola Portugalete 
· Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea Barakaldo 
· Galdakao-Usansolo Ospitalea Galdakao 
· San Eloy Ospitalea Barakaldo 
· Gorlizeko Ospitalea Gorliz 
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- Bilbo 

· Azkuna zentroa. 
· Guggenheim Museoa. 
· Arte Ederren Museoa. 
· Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa. 
· Euskal Museoa 
· Benedicto Bilbao Museoa. 
· Eleiz Museoa. 
· Pasio Irudien Museoa. 
· Campos Elíseos Antzokia. 
· Arriaga Antzokia. 
· San Mames futbol-zelaia. 
· Bizkaia frontoia. 
· Bilbao Arena Kirol Jauregia. 
· Vista Alegre zezen-plaza. 
· UPV-EHUren Sarrikoko campusa. 
· UPV-EHUko Ingeniaritza Eskola.  
· UPV-EHU Ingeniaritza Teknikoa. 
· Basurtoko Ospitalea. 
· Santa Marina Ospitalea. 

II  3.7.B. TOKIKO EKIPAMENDUAK 

Udal-plangintzaren esparrura bidali ditugu tokiko espazio libre eta zuzkidura-elementuen 
programazioa eta lurralde-antolamendua. 

Dagokion eranskinean tokiko ekipamenduen zerrenda egin dugu, ekipamenduak motaren 
arabera multzokatuta: hezkuntza, osasuna, kultura, kirola eta gizartea. 

Hutsune edo desorekak antzemateko asmoarekin, orain azalduko dugu ekipamendu horiek 
eremu funtzionalean nola dauden banatuta.  

Hezkuntza-ekipamenduak 

Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionaleko 35 udalerrietatik bik (Barrika eta Zierbena) ez dute 
hezkuntza-ekipamendurik eta premia horiek eremu funtzionalean bertan betetzen dituzte.   

Azpieremuak  HH/LH/BH  HH/LH  HH  LH/BH  BH  Ikastetxea
k guztira Biztanleria 

Eskuinaldea  13  19  22  0  8  62  146.565 
Ezkerraldea  22  38  22  0  20  102  263.375 
Txorierri  7  8  9  1  7  32  44.879 
Bilbo  28  33  28  1  38  128  345.141 
Nerbioi Behea  2  16  18  1  10  47  101.657 
Guztira  72  114  99  3  83  371  901.617 

Eskaintzari dagokionez, ikastetxe pribatuen proportzioa handia da. Eremu funtzionalean, hiru 
irakaskuntza-mailak (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Bigarren Hezkuntza) eta Lehen 
eta Bigarren Hezkuntza eskaintzen dituzten ikastetxeak pribatuak dira. Haur Hezkuntza edo 

Bigarren Hezkuntza soilik eskaintzen duten ikastetxeak, berriz, erdiz erdi dira publikoak eta 
pribatuak. Azkenik, Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe gehienak publikoak 
dira.  

 

Udalerria 

HH/LH/ 
BH 

HH/LH HH 
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BH 

BH 
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2 Abanto 0 0 0 4 0 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
9 Arrankudiaga 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

11 Arrigorriaga 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 2 0 2 
13 Barakaldo 9 9 0 12 0 12 9 7 2 0 0 0 6 2 4 
14 Barrika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Basauri 1 1 0 6 0 6 6 4 2 1 1 0 3 0 3 
16 Berango 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
20 Bilbo 28 28 0 33 0 33 28 15 13 1 1 0 38 21 17 
25 Zeberio 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
29 Etxebarri 0 0 0 1 0 1 3 1 2 0 0 0 1 0 1 
36 Galdakao 1 1 0 4 0 4 3 0 3 0 0 0 4 0 4 
43 Gorliz 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
44 Getxo 5 5 0 8 0 8 8 7 1 0 0 0 3 1 2 
52 Larrabetzu 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
54 Leioa 6 6 0 5 0 5 7 5 2 0 0 0 3 0 3 
56 Lemoiz 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
65 Ugao 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
71 Muskiz 0 0 0 3 1 2 1 0 1 0 0 0 2 1 1 
77 Plentzia 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
78 Portugalete 3 3 0 5 0 5 3 0 3 0 0 0 3 1 2 
80 Trapagaran 2 2 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
81 Lezama 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
82 Santurtzi 5 5 0 5 1 4 3 1 2 0 0 0 3 1 2 
83 Ortuella 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 
84 Sestao 2 2 0 4 0 4 3 1 2 0 0 0 3 1 2 
85 Sopela 1 1 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 1 
89 Urduliz 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
97 Zaratamo 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

901 Derio 0 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 0 3 1 2 
902 Erandio 1 1 0 3 0 3 3 1 2 0 0 0 3 0 3 
903 Loiu 4 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
904 Sondika 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
905 Zamudio 2 2 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
912 Alonsotegi 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
913 Zierbena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bilbo Metropolitarrean guztira 72 72 0 114 2 112 99 47 52 3 3 0 83 30 53 
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Gabezia gehien Bigarren Hezkuntzan dute: Barrikan eta Zierbenan ez dute ikastetxe bat ere 
eta hamahiru udalerrik ez dute Bigarren Hezkuntzako ikastetxerik. Udalerri mugakideek 
betetzen dute hutsune hori, aurrekoetan bezala. 

Ikastetxe handi asko lurzoru urbanizaezinean daude eta horrek eragina du metropoli-eremuko 
mugikortasunean. 

Udalerria 
Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza Bigarren Hezkuntza 

Biztanleria guztira 
Guztira bizt./ikast. Guztira 

 
Guztira bizt./ikast. 

2 Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana 5 1.927 4 2.409 1 9.635 9.635 
9 Arrankudiaga 2 487 1 973 0 0 973 

11 Arrigorriaga 3 4.113 1 12.339 2 6.170 12.339 
13 Barakaldo 30 3.341 21 4.773 15 6.682 100.228 
14 Barrika 0 0 0 0 0 0 1.539 
15 Basauri 13 3.177 8 5.163 5 8.261 41.304 
16 Berango 3 2.320 2 3.481 1 6.961 6.961 
20 Bilbao 89 3.878 62 5.567 67 5.151 345.141 
25 Zeberio 2 541 1 1.081 0 0 1.081 
29 Etxebarri 4 2.720 1 10.881 1 10.881 10.881 
36 Galdakao 8 3.668 5 5.869 5 5.869 29.344 
43 Gorliz 3 1.890 1 5.670 0 0 5.670 
44 Getxo 21 3.755 13 6.065 8 9.856 78.846 
52 Larrabetzu 2 1.023 1 2.046 0 0 2.046 
54 Leioa 18 1.706 11 2.792 9 3.413 30.715 
56 Lemoiz 1 1.215 1 1.215 0 0 1.215 
65 Ugao-Miraballes 2 2.061 1 4.122 0 0 4.122 
71 Muskiz 4 1.900 3 2.534 2 3.801 7.601 
77 Plentzia 2 2.169 1 4.338 1 4.338 4.338 
78 Portugalete 11 4.247 8 5.840 6 7.786 46.718 
80 Trapagaran / Valle de Trápaga 5 2.419 5 2.419 3 4.031 12.093 
81 Lezama 2 1.203 1 2.406 0 0 2.406 
82 Santurtzi 13 3.560 10 4.628 8 5.786 46.284 
83 Ortuella 3 2.805 2 4.208 2 4.208 8.415 
84 Sestao 9 3.117 6 4.675 5 5.610 28.052 
85 Sopela 4 3.303 2 6.606 2 6.606 13.211 
89 Urduliz 2 2.035 1 4.070 0 0 4.070 
97 Zaratamo 2 807 1 1.613 0 0 1.613 

901 Derio 3 2.007 1 6.022 3 2.007 6.022 
902 Erandio 7 3.462 4 6.059 4 6.059 24.234 
903 Loiu 5 478 5 478 6 399 2.392 
904 Sondika 1 4.535 1 4.535 0 0 4.535 
905 Zamudio 4 811 3 1.081 2 1.622 3.244 
912 Alonsotegi 2 1.428 1 2.856 0 0 2.856 
913 Zierbena 0 0 0 0 0 0 1.493 
  Bilbo Metropolitarra 285   189   158   901.617 

 

Azkenik, eremu funtzionalean Lanbide Heziketako 21 ikastetxe daude, Bilbo Metropolitarreko 
hamar udalerritan banatuta. Ortuellak ditu zerbitzu-emaitzak onenak.   

 

Udalerria 
Lanbide Heziketa 

Udalerriko 
ikastetxe-kopurua 

Pribatua Publikoa bizt./ikast.  
Biztanleria 

2 Abanto 0 0 0 0 9.635 
9 Arrankudiaga 0 0 0 0 973 

11 Arrigorriaga 0 0 0 0 12.339 
13 Barakaldo 2 1 1 50.114 100.228 
14 Barrika 0 0 0 0 1.539 
15 Basauri 1 1 0 41.304 41.304 
16 Berango 0 0 0 0 6.961 
20 Bilbo 8 7 1 43.143 345.141 
25 Zeberio 0 0 0 0 1.081 
29 Etxebarri 0 0 0 0 10.881 
36 Galdakao 0 0 0 0 29.344 
43 Gorliz 0 0 0 0 5.670 
44 Getxo 1 0 1 78.846 78.846 
52 Larrabetzu 0 0 0 0 2.046 
54 Leioa 1 1 0 30.715 30.715 
56 Lemoiz 0 0 0 0 1.215 
65 Ugao 0 0 0 0 4.122 
71 Muskiz 0 0 0 0 7.601 
77 Plentzia 0 0 0 0 4.338 
78 Portugalete 2 1 1 23.359 46.718 
80 Trapagaran 0 0 0 0 12.093 
81 Lezama 0 0 0 0 2.406 
82 Santurtzi 2 1 1 23.142 46.284 
83 Ortuella 1 1 0 8.415 8.415 
84 Sestao 1 1 0 28.052 28.052 
85 Sopela 0 0 0 0 13.211 
89 Urduliz 0 0 0 0 4.070 
97 Zaratamo 0 0 0 0 1.613 

901 Derio 0 0 0 0 6.022 
902 Erandio 2 1 1 12.117 24.234 
903 Loiu 0 0 0 0 2.392 
904 Sondika 0 0 0 0 4.535 
905 Zamudio 0 0 0 0 3.244 
912 Alonsotegi 0 0 0 0 2.856 
913 Zierbena 0 0 0 0 1.493 
  Bilbo Metropolitarra 21 15 6   901.617 
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Equipamientos sanitarios 

Se identifican tres tipologías: hospitales, centros de salud y consultorios. 

Subárea 
Total Sanitarios Hospital Centro de Salud Consultorio Población 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
Margen Derecha 15 17% 1 17% 9 15,5% 5 22% 146.565 16,3% 

Margen Izquierda 25 29% 2 33% 18 31% 5 22% 263.375 29,2% 

Txorierri 9 10% 0 0% 3 5% 6 26% 44.879 4,9% 

Bilbao 25 29% 2 33% 23 39,6% 0 0% 345.141 38,3% 

Bajo Nervión 13 15% 1 17% 5 8,6% 7 30% 101.657 11,3% 

Total 87 100% 6 100% 58 100% 23 100% 901.617 100% 

Todos los municipios del área funcional disponen de algún tipo de equipamiento sanitario.  

En relación a los centros de salud, se observa que los municipios menores de 3.500 
habitantes, salvo Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana, Ugao-Miraballes y Sondika,  no 
disponen de esta tipología de equipamiento. Las necesidades que pudieran generar la falta de 
estos equipamientos se suple con la tipología de consultorio.  

 

 

 

Udalerria 
Ospitaleak  Osasun‐zentroak  Kontsultategiak 

Biztanleri
a Kop

. 
bizt./ospi

t. 
Kop
. 

bizt./osasu
n‐zentroa 

Kop
. 

bizt./kontsul
t. 

2 Abanto  0 0  0  0  2  4.818 9.635
9 Arrankudiaga  0 0  0  0  1  973 973

11 Arrigorriaga  0 0  1  12.339  0  0 12.339
13 Barakaldo  2 50.114  7  14.318  0  0 100.228
14 Barrika  0 0  0  0  1  1.539 1.539
15 Basauri  0 0  2  20.652  1  41.304 41.304
16 Berango  0 0  1  6.961  0  0 6.961
20 Bilbo  2 172.571  23  15.006  0  0 345.141
25 Zeberio  0 0  0  0  1  1.081 1.081
29 Etxebarri  0 0  1  10.881  0  0 10.881
36 Galdakao  1 29.344  1  29.344  1  29.344 29.344
43 Gorliz  1 5.670  1  5.670  1  5.670 5.670
44 Getxo  0 0  3  26.282  0  0 78.846
52 Larrabetzu  0 0  0  0  1  2.046 2.046
54 Leioa  0 0  1  30.715  0  0 30.715
56 Lemoiz  0 0  0  0  3  405 1.215
65 Ugao 0 0  0  0  1  4.122 4.122
71 Muskiz  0 0  1  7.601  0  0 7.601
77 Plentzia  0 0  1  4.338  0  0 4.338
78 Portugalete  0 0  3  15.573  0  0 46.718
80 Trapagaran 0 0  1  12.093  1  12.093 12.093
81 Lezama  0 0  0  0  1  2.406 2.406
82 Santurtzi  0 0  2  23.142  0  0 46.284
83 Ortuella  0 0  1  8.415  0  0 8.415
84 Sestao  0 0  2  14.026  1  28.052 28.052
85 Sopela  0 0  1  13.211  0  0 13.211
89 Urduliz  0 0  1  4.070  0  0 4.070
97 Zaratamo  0 0  0  0  2  807 1.613

901 Derio  0 0  1  6.022  0  0 6.022
902 Erandio  0 0  2  12.117  1  24.234 24.234
903 Loiu  0 0  0  0  1  2.392 2.392
904 Sondika  0 0  0  0  1  4.535 4.535
905 Zamudio  0 0  0  0  1  3.244 3.244
912 Alonsotegi  0 0  1  2.856  0  0 2.856
913 Zierbena  0 0  0  0  1  1.493 1.493

   Bilbo Metropolitarra  6    58     23     901.617
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Kultur ekipamenduak 

Udalerria 

Kultur 
ekipamenduak 

guztira 
Kultur Etxeak Biztanleria 

Kop. % Kop. % Kop. % 
Eskuinaldea 17 % 16,7 14 % 18,4 146.565 % 16,3

Ezkerraldea 16 % 15,7 10 % 13,2 263.375 % 29,2 

Txorierri 7 % 6,9 7 % 9,2 44.879 % 4,9

Bilbo 40 % 39,2 26 % 34,2 345.141 % 38,3 

Nerbioi Behea 22 % 21,6 19 % 25 101.657 % 11,3

Guztira 102 % 100 76 % 100 901.617 % 100 

Hauek dira kultur ekipamendu motak: ludotekak, museoak, ikuskizunak, kultur etxeak eta 
administratiboak. 

Eremu funtzionaleko kultur ekipamenduen % 74,5 kultur etxeak dira. 

Bilbo Metropolitarreko sei udalerritan ez dago kultur ekipamendurik.  

 

Udalerria 

Kultur 
ekipamenduak 

guztira 
Kultur Etxeak 

Biztanleria

Kop.  bizt./ekip.  Kop.   bizt./kultur etxea 
2Abanto  2 4.818  1  9.635 9.635
9Arrankudiaga  2 487  1  973 973

11Arrigorriaga  1 12.339  1  12.339 12.339
13 Barakaldo  2 50.114  1  100.228 100.228
14 Barrika  1 1.539  1  1.539 1.539
15 Basauri  8 5.163  7  5.901 41.304
16 Berango  3 2.320  2  3.481 6.961
20 Bilbo  40 8.629  26  13.275 345.141
25 Zeberio  0 0  0  0 1.081
29 Etxebarri  2 5.441  1  10.881 10.881
36Galdakao  6 4.891  6  4.891 29.344
43Gorliz  2 2.835  2  2.835 5.670
44Getxo  3 26.282  2  39.423 78.846
52 Larrabetzu  2 1.023  2  1.023 2.046
54 Leioa  6 5.119  5  6.143 30.715
56 Lemoiz  1 1.215  1  1.215 1.215
65Ugao   1 4.122  1  4.122 4.122
71Muskiz  2 3.801  1  7.601 7.601
77 Plentzia  0 0  0  0 4.338
78 Portugalete  2 23.359  1  46.718 46.718
80 Trapagaran  1 12.093  1  12.093 12.093
81 Lezama  1 2.406  1  2.406 2.406
82 Santurtzi  4 11.571  2  23.142 46.284
83Ortuella  2 4.208  2  4.208 8.415
84 Sestao  0 0  0  0 28.052
85 Sopela  1 13.211  1  13.211 13.211
89Urduliz  0 0  0  0 4.070
97 Zaratamo  2 807  2  807 1.613

901Derio  0 0  0  0 6.022
902 Erandio  2 12.117  2  12.117 24.234
903 Loiu  0 0  0  0 2.392
904 Sondika  1 4.535  1  4.535 4.535
905 Zamudio  1 3.244  1  3.244 3.244
912Alonsotegi  0 0  0  0 2.856
913 Zierbena  1 1.493  1  1.493 1.493
   Bilbo Metropolitarra  102    76    901.617
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Kirol-ekipamenduak 

Kirol-ekipamenduak lau multzo handitan bildu ditugu: kiroldegiak, zelaiak, igerilekuak eta 
bertako kirolen instalazioak.  

Kirol-ekipamenduen kopuruari eta zerbitzu ematen dieten biztanleei dagokienez, emaitza 
onenak Txorierrin eta Nerbioi Behean dituzte; bietan bertako kirolen instalazioak dira 
ugarienak. Alde horretatik, Bilboko azpieremuak ditu emaitza orokor txarrenak.  

Udalerria 

Kirol-
ekipamenduak 

guztira 
Kiroldegiak Zelaiak 

Igerilekua
k 

Bertakoak Biztanleria 

Kop. % Kop. % Ko
p. 

% Ko
p. 

% Kop
. 

% Kop. % 

Eskuinaldea 55 % 18 11 % 18 6 % 13 6 % 19 26 % 18 146.565 % 16

Ezkerraldea 97 % 31 21 % 35 20 % 44 4 % 13 43 % 29 263.375 % 29 

Txorierri 38 % 12 8 % 13 5 % 11 7 % 22 16 % 11 44.879 % 5

Bilbo 63 % 20 11 % 18 6 % 13 13 % 41 31 % 21 345.141 % 38 

Nerbioi Behea 55 % 18 9 % 15 8 % 18 2 % 6 30 % 21 101.657 % 11

Guztira 308 % 100 60 % 100 45 
% 10

0 32 
% 10

0 146 % 100 901.617 
% 10

0

Bertako kirolen instalazioak hiru multzo handitan banatu ditugu: bolatokiak, frontoiak eta 
demalekuak. Eremu funtzionalean frontoiek dute pisu gehien (% 74,6).  

Udalerria 

Zelaiak Bertakoak 

Ko
p. 

% 
Futbol-zelaiak 

Kop. % 
Bolatokiak Frontoiak Demalekuak 

Kop. % Kop. % 
 

 Kop. % 

Eskuinaldea 6 % 13 3 % 8 26 % 18 1 % 4 19 % 17 6 % 46 

Ezkerraldea 20 % 44 19 % 48 43 % 29 13 % 54 29 % 27 1 % 8 

Txorierri 5 % 11 5 % 13 16 % 11 0 % 0 10 % 9 6 % 46 

Bilbo 6 % 13 6 % 15 31 % 21 6 % 25 25 % 23 0 % 0 

Nerbioi Behea 8 % 18 7 % 18 30 % 21 4 % 17 26 % 24 0 % 0 

Guztira 45  40  146  24  109  13  

Kirol-ekipamendu motak aztertuz gero, ikusten da ekipamenduen % 47 bertako kirol-
instalazioak direla, eta Sondika bakarrik dela horrelako ekipamendurik ez duen udalerria.  

 

Udalerria 

Kirol-
ekipamendua

k guztira 
Kiroldegiak Zelaiak Igerilekuak Bertakoak 

Bizt. 

Kop. 
bizt./ek

ip. 
Ko
p. bizt./kir. 

Ko
p. bizt./zel. 

Ko
p. bizt./iger. 

Kop
. 

bizt./bert
. 

2 Abanto 8 1.204 1 9.635 2 4.818 1 9.635 3 3.212 9.635
9 Arrankudiaga 4 243 0 0 0 0 0 0 4 243 973 

11 Arrigorriaga 6 2.057 1 12.339 1 12.339 0 0 4 3.085 12.339
13 Barakaldo 27 3.712 8 12.529 6 16.705 0 0 9 11.136 100.228 
14 Barrika 4 385 0 0 0 0 0 0 2 770 1.539
15 Basauri 13 3.177 2 20.652 3 13.768 0 0 3 13.768 41.304 
16 Berango 4 1.740 1 6.961 1 6.961 0 0 2 3.481 6.961
20 Bilbo 63 5.478 11 31.376 6 57.524 13 26.549 31 11.134 345.141 
25 Zeberio 4 270 0 0 0 0 0 0 4 270 1.081
29 Etxebarri 7 1.554 1 10.881 1 10.881 0 0 5 2.176 10.881 
36 Galdakao 10 2.934 4 7.336 1 29.344 1 29.344 4 7.336 29.344
43 Gorliz 2 2.835 1 5.670 0 0 0 0 1 5.670 5.670 
44 Getxo 17 4.638 3 26.282 1 78.846 5 15.769 6 13.141 78.846
52 Larrabetzu 4 512 0 0 1 2.046 1 2.046 2 1.023 2.046 
54 Leioa 7 4.388 4 7.679 0 0 0 0 3 10.238 30.715
56 Lemoiz 6 203 0 0 0 0 0 0 5 243 1.215 
65 Ugao 6 687 1 4.122 1 4.122 1 4.122 3 1.374 4.122
71 Muskiz 7 1.086 1 7.601 1 7.601 0 0 5 1.520 7.601 
77 Plentzia 6 723 0 0 3 1.446 0 0 2 2.169 4.338
78 Portugalete 8 5.840 2 23.359 2 23.359 1 46.718 3 15.573 46.718 
80 Trapagaran  14 864 2 6.047 2 6.047 1 12.093 8 1.512 12.093
81 Lezama 2 1.203 1 2.406 0 0 0 0 1 2.406 2.406 
82 Santurtzi 7 6.612 2 23.142 1 46.284 0 0 2 23.142 46.284
83 Ortuella 10 842 2 4.208 3 2.805 1 8.415 4 2.104 8.415 
84 Sestao 6 4.675 2 14.026 1 28.052 0 0 3 9.351 28.052
85 Sopela 4 3.303 1 13.211 0 0 1 13.211 2 6.606 13.211 
89 Urduliz 5 814 1 4.070 1 4.070 0 0 3 1.357 4.070
97 Zaratamo 5 323 0 0 1 1.613 0 0 3 538 1.613 

901 Derio 7 860 1 6.022 1 6.022 3 2.007 2 3.011 6.022
902 Erandio 7 3.462 2 12.117 2 12.117 0 0 2 12.117 24.234 
903 Loiu 8 299 1 2.392 0 0 0 0 7 342 2.392
904 Sondika 4 1.134 2 2.268 1 4.535 0 0 0 0 4.535 
905 Zamudio 6 541 1 3.244 0 0 3 1.081 2 1.622 3.244
912 Alonsotegi 4 714 0 0 2 1.428 0 0 2 1.428 2.856 
913 Zierbena 6 249 1 1.493 0 0 0 0 4 373 1.493

  Bilbo Metropolitarra 308   60   45   32   146   901.617
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Gizarte-ekipamenduak 

Eremu funtzionalean hiru gizarte-ekipamendu mota daude: eguneko egoitzak, oinarrizko 
gizarte-unitateak eta etxebizitza sozialak/egoitzak.  

Udalerria 
Gizarte-

ekipamenduak 
Eguneko 
egoitzak 

Oinarrizko 
Gizarte 

Unitateak 

Etxebizitza 
sozialak / 
Egoitzak 

Biztanleria 

Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % Kop. % 
Eskuinaldea 23 % 14 4 % 11 11 % 20,4 8 % 12 146.565 % 16,2

Ezkerraldea 37 % 23 12 % 32 17 % 31,5 8 % 12 263.375 % 29,2 

Txorierri 13 % 8 2 % 5 7 % 13 4 % 6 44.879 % 5

Bilbo 75 % 47 15 % 41 11 % 20,4 46 % 70 345.141 % 38,3 

Nerbioi Behea 12 % 8 4 % 11 8 % 14,8 0 % 0 101.657 % 11,3

Guztira 160 % 100 37 % 100 54 % 100 66 % 100 901.617 % 100

Eremu funtzionaleko udalerri guztiek dituzte gizarte-ekipamenduak.  

Eguneko zentroei dagokienez, eremuko udalerrien % 48k du era horretako ekipamenduren 
bat. 

Aldiz, eremu funtzionaleko udalerri guztiek dituzte oinarrizko gizarte-unitateak.  

Azkenik, eremu funtzionaleko hamabi udalerrik bakarrik dituzte etxebizitza sozialak/egoitzak. 

 
 

 

Udalerria 

Gizarte‐
ekipamenduak 

Eguneko 
egoitzak 

Oinarrizko 
Gizarte 

Unitateak 

Etxebizitza 
sozialak / 
Egoitzak  Biztanle

ria 

Kop.
bizt./eki

p. 
Ko
p.  bizt./eg. 

Ko
p. 

bizt./u
nit.  Kop.

bizt./zent
roa 

2 Abanto  2 4.818  1  9.635  1  9.635  0 0 9.635
9 Arrankudiaga  1 973  0  0  1  973  0 0 973

11 Arrigorriaga  2 6.170  1  12.339  1  12.339  0 0 12.339
13 Barakaldo  14 7.159  3  33.409  7  14.318  4 25.057 100.228
14 Barrika  2 770  0  0  1  1.539  1 1.539 1.539
15 Basauri  2 20.652  1  41.304  1  41.304  0 0 41.304
16 Berango  2 3.481  0  0  1  6.961  1 6.961 6.961
20 Bilbo  75 4.602  15  23.009  11  31.376  46 7.503 345.141
25 Zeberio  1 1.081  0  0  1  1.081  0 0 1.081
29 Etxebarri  1 10.881  0  0  1  10.881  0 0 10.881
36 Galdakao  2 14.672  1  29.344  1  29.344  0 0 29.344
43 Gorliz  1 5.670  0  0  1  5.670  0 0 5.670
44 Getxo  10 7.885  3  26.282  3  26.282  4 19.712 78.846
52 Larrabetzu  1 2.046  0  0  1  2.046  0 0 2.046
54 Leioa  3 10.238  1  30.715  1  30.715  1 30.715 30.715
56 Lemoiz  1 1.215  0  0  1  1.215  0 0 1.215
65 Ugao  2 2.061  1  4.122  1  4.122  0 0 4.122
71 Muskiz  2 3.801  1  7.601  1  7.601  0 0 7.601
77 Plentzia  1 4.338  0  0  1  4.338  0 0 4.338
78 Portugalete  3 15.573  2  23.359  1  46.718  0 0 46.718
80 Trapagaran  3 4.031  1  12.093  1  12.093  1 12.093 12.093
81 Lezama  1 2.406  0  0  1  2.406  0 0 2.406
82 Santurtzi  5 9.257  2  23.142  1  46.284  2 23.142 46.284
83 Ortuella  2 4.208  1  8.415  1  8.415  0 0 8.415
84 Sestao  4 7.013  1  28.052  2  14.026  1 28.052 28.052
85 Sopela  2 6.606  0  0  1  13.211  1 13.211 13.211
89 Urduliz  1 4.070  0  0  1  4.070  0 0 4.070
97 Zaratamo  1 1.613  0  0  1  1.613  0 0 1.613

901 Derio  1 6.022  0  0  1  6.022  0 0 6.022
902 Erandio  5 4.847  1  24.234  1  24.234  3 8.078 24.234
903 Loiu  2 1.196  0  0  1  2.392  1 2.392 2.392
904 Sondika  1 4.535  0  0  1  4.535  0 0 4.535
905 Zamudio  2 1.622  1  3.244  1  3.244  0 0 3.244
912 Alonsotegi  1 2.856  0  0  1  2.856  0 0 2.856
913 Zierbena  1 1.493  0  0  1  1.493  0 0 1.493
   Bilbo Metropolitarra  160    37     54     66    901.617
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II  4. ZEHARKAKO GAIAK 

II  4.1. INKLUSIOA ETA GENERO-IKUSPEGIA 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, 46. artikuluan, 
betekizun hauek ezartzen dizkie euskal botere publikoei: 

“1. Euskal herri-aginteek beharrezkoak diren neurriak hartuko dituzte beren ingurumen, 
etxebizitza, hirigintza eta garraioko politiketan zein programetan genero-ikuspegia txertatuta 
dagoela bermatzeko, eta, besteak beste, ondokoak hartuko dituzte kontuan: pertsonen 
segurtasuna; etxeko lanak egitea eta pertsonak zaintzea erraztea; bizitza pertsonala familia 
eta lanarekin uztartu ahal izatea erraztea; bai eta politika eta programa horiek diseinatu eta 
betetzerakoan emakumeek partaidetza handiagoa izan dezatela bultzatzea ere. 

2. Etxebizitzak esleitzeko orduan, euskal herri-administrazioek lehentasunezko tratua emango 
diete bazterkerian edo legeak aurreikusitako beharrizan-egoeran dauden emakumeei. 
Erregelamenduz zehaztuko dira horretarako baldintzak.”  

Halaber, 3/2007 Legeak honako hau dio 31. artikuluan: “hirigintzako eta lurralde-antolaketako 
politikek kontuan hartuko dituzte gizarte-talde desberdinen eta familia-egitura desberdinen 
beharrizanak, eta ahalbidetuko dute berdintasun-baldintzetan jotzea hirigintzako zerbitzu eta 
azpiegituretara”. 

Artikulu horien oinarria genero-zeharkakotasunaren printzipioa da; printzipio hori erkidegoko, 
estatuko, Europako eta nazioarteko araudi-esparruan dago ezarria. Printzipio horrek dio 
genero-ikuspegia martxan jartzen diren politika guztietan hartu behar dela aintzat, gaia 
(hezkuntza, kultura, osasuna, landa-garapena…) eta aplikazio-eremua (erkidegoa, estatua, 
eskualdea) direnak direlakoak. 

Zeharkakotasun hori dela eta, legeak bizitzako alderdi guztietan du eragina, batez ere arlo 
politiko, zibil, ekonomiko eta sozialean.  

 Noiz agertu zen zeharkakotasun terminoa? 

Genero-zeharkakotasunaren gaia 1991n agertu zen Europar Batasunean lehenbizikoz, 
Aukera Berdintasunerako Erkidegoko 3. Ekintza Programako elementu berritzaile gisa, hain 
zuzen ere. Baina 1995ean zehaztu zuten formalki, Pekinen egin zuten Emakumeari buruzko 4. 
Munduko Biltzarreko Ekintza Plataforman, lehentasunezko eta premiazko estrategia moduan. 
Estrategia hori orduan bihurtu zen ofizial, eta Nazio Batuetako gobernu guztiak behartu zituen 
genero-zeharkakotasuna zegokien jarduera politikoan aplikatzera.  

Gauzak horrela, Europako Parlamentuak 1997an ezarri zuen ofizialki genero-
zeharkakotasunaren kontzeptua, A4-0251/97 erabakian. 

 Zergatik da beharrezkoa Lurralde Plan Partzialaren Berrikuspenean 
genero-zeharkakotasuna aplikatzea? 

Lurralde-antolamenduaren inguruko gaiak biztanle guztien, gizon zein emakumeen, 
interesekoak dira. Hori dela eta, baliabideen irisgarritasuna aukera-berdintasuna aintzat 
hartuta ziurtatu behar da, sexuaren arabera bereizketarik egin gabe. Horretarako, kontuan 
hartu beharra dago lurraldeko gizon-emakumeek ez dituztela aukera eta premia berberak. 
Alde horiek sexuaren arabera ezarritako gizarte-zereginek eragiten dituzte. Tradizioz, 
emakumeei eta gizonei lan, gaitasun eta ezaugarri desberdinak egokitzen zaizkie. Eta horrek, 
gero, eragina du, adibidez, gai hauetan: 

- Segurtasun faltaren sentsazioa. Emakumeen segurtasun pertsonalaren maila % 79 da 
eta gizonena % 891. Horrek eragin argi eta garbia du lurraldean mugitzeko moduan eta 
horretarako dituzten premietan. Azterlan askok diote emakumeek espazio publikoa 
gutxiago erabiltzen dutela, indarkeria-egoera posibleen aurrean sentitzen duten 
segurtasun faltagatik.  

- Egiten duten lanaren gizarte-aintzatespenik eza. Hori dela eta, ezkutuan geratzen dira 
eta ez dira egoera horrek eragindako premiak aintzat hartzen. 

- Denbora desberdin antolatzen dute. EINek argitaratzen duen Denboraren erabilerari 
buruzko galdeketa iturri ona da denboraren erabilerari dagokionez emakumeen eta 
gizonen artean zer alde dauden jakiteko. Alde nagusiak dira emakumeek lan 
produktiboan (enplegua) gizonek baino denbora gutxiago ematen dutela eta ugaltze-
lanetan, berriz, askoz gehiago.  

Beraz, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-politiketako zeharkakotasun-printzipioa 
aplikatzeko eta besteak beste goian aipatu gaiak aintzat hartzeko, Bilbo Metropolitarreko 
Lurralde Plan Partzialak genero-ikuspegiari jarraikiz jorratuko ditu egile-taldeak 
lehentasunezkotzat eta premiazkotzat hartutako arlo hauek: 

 Hiri-ingurunea eta lurraldearen antolamendua 

Euskal Herriko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen Aurrerapeneko genero-ikuspegiari 
buruzko atalaren arabera, hiri-ingurunean eta lurraldearen antolamenduan arlo hauetan dago 
desparekotasun gehien: 

- Mendetasunak dituzten pertsonak zaintzeko ekipamenduak eskura izatea. 

- Hiriko espazio eta eraikinak erabiltzeko moduak, emakumeei eta gizonei generoaren 
arabera zeregin desberdinak egokitzen zaizkielako. 

- Bikoterik ez duten emakumeek etxebizitza eskuratzeko zailtasun handiagoak dituzte, 
bereziki seme-alabak dituztenek eta genero-indarkeria jasaten dutenek. 

- Emakumeek espazio publikoan eta hiri-ekipamenduetan segurtasun ezaren sentsazio 
handiagoa dute. 

                                                 
1 “EAEko biztanleen segurtasun-sentsazioa” azterlaneko datuak (Herrizaingo Saila. Prospekzio 
Soziologikoen Kabinetea. Jaurlaritzaren Lehendakaritza. 2006). 
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 Mugikortasun eramangarria 

Emakunderen “Generoaren araberako eraginaren ebaluazioa garraioan eta 
mugikortasunean”2 azterlanaren eta informazio- eta diagnostiko-agiri honetan 
mugikortasunaren gainean jasotako datuen arabera, hauek dira mugikortasunaren alorreko 
desparekotasun nagusiak: 

- “Emakumeen joan-etorriak EAEn guztira egiten diren joan-etorrien % 51,9 dira. Herritar 
bakoitzeko eta sexuaren arabera mugikortasunari dagozkion datuek aditzera ematen 
dutenez, emakumeen eguneroko joan-etorriak (3,08) gizonek egindakoak baino zertxobait 
altuagoak dira (3,01). Emakumeen mugikortasunaren arrazoi nagusiaren erroan dago 
horietako askok erreprodukzio-lanen ondorioz egunero-egunero egin behar dituzten lanen 
kate konplexua." Bilbo Metropolitarrean ere joera antzekoa da. Izan ere, txosten honetako 
mugikortasunari buruzko atalean jasotako datuen arabera, joan-etorrien % 50 
emakumeek egiten dute. 

- Mugitzeko arrazoiak ere desberdinak dira sexuaren arabera. “Aisialdi, kudeaketa 
pertsonal edo ikasketekin loturiko joan-etorriak bi sexuotan  antzeko proportzioan ematen 
badira ere, laneko arrazoiengatik gertatzen diren joan-etorriak gutxiago aipatzen dituzte 
emakumeek gizonek baino (% 30,5 emakumeek, eta % 44,7 gizonek). Bestalde, 
hirugarren pertsonen zaintza eta arretarako eta etxebizitzako lanen erantzukizun nagusia 
emakumeei egozten zaienez, emakume gehiagok egiten dute joan-etorria norbait 
laguntzeko (emakumeen % 5,4k eta gizonen % 2,9k) eta etxeko erosketak egiteko 
(emakumeen % 10,1ek eta gizonen % 2,8k).” Bilbo Metropolitarrean (mugikortasunari 
buruzko atalean ikusten den moduan), joerak antzekoak dira. Zehazki, emakumeek 
gizonek baino bidaia gutxiago egiten dituzte lana dela eta (% 32 eta % 51, hurrenez 
hurren). 

- Bilbo Metropolitarrean, gainera, lanerako bidaietan automobila gizonen % 70ek erabiltzen 
du, baina emakumeen % 40k baino ez. 

- Emakumeek oinezko bidaia motz gehiago egiten dituzte, bereziki auzoan. Bilbo 
Metropolitarreko datuen arabera, emakumeen % 51 ibiltzen da nagusiki oinez, eta 
gizonen % 34 baino ez. 

- Gizon-emakumeek udalerri barruan egiten dituzten bidaia gehien, bertako leku batetik 
bestera. 

 Landa-ingurunea 

Landa-emakumeek zailtasun gehiago dituzte, landa-eremuan bizitzeagatik, hain zuzen; landa-
eremuak barne hartzen ditu tradizioz arrantzari eta akuikulturari loturiko eremuak. Izan ere, 
landa-eremuan nekazaritza- eta arrantza-jarduera maskulinizatuta dago, enplegua lortzeko eta 
zerbitzuak (bereziki teknologia berriekin zerikusia dutenak) eskuratzeko zailtasun gehiago 
dituzte eta erantzukizun handiko eta erabakiak hartzeko postuetan landa-emakumeek 
ordezkagarritasun eskasa dute.  

                                                 
2 “Generoaren araberako eraginaren ebaluazioa garraioan eta mugikortasunean. Emakunde. 2013. 

Hori dela eta, emakumeek udalerri txikietan bizitzeko zailtasunak dituzte, haientzat aukera 
gutxi daudelako. 

 Agirian genero-ikuspegia sartzea 

Bilbo Metropolitarreko LPPn genero-ikuspegia sartzeko, egile-taldeak gai hauek hartu ditu 
aintzat: 

Datuak sexuaren arabera banakatzea 

Diagnostiko honetan aurkeztutako datuak, ahal izanez gero, sexuaren arabera banakatuta 
daude. Asmoa da aztertzea hasierako egoera berdina den emakume eta gizonentzat edo 
gizonen eta emakumeen kondizio, helburu eta premien artean Lurralde Plan Partzialean 
aintzat hartu beharreko aldeak dauden. 

Hizkuntza modu inklusiboan erabiltzea 

Gizonak bezala emakumeak uneoro agerian jartzeko, egile-taldeak hizkera inklusiboa erabili 
du. 
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II  4.2. ALDAKETA KLIMATIKOAREN EFEKTUAK ARINTZEA ETA HAUEI 
EGOKITZEA 

Nazioarteko Klima Aldaketaren Adituen Taldearen arabera, aldaketa klimatikoa, klimaren 
egoeraren bariazio estadistiko garrantzitsua da edo aldi luzean jarraitzen duen aldaketa da 
(normalean hamarkadak edo gehiago). 

Aldaketa klimatikoarengatik aurreikusten diren eraginak, gertakari askotan agertu daitezke: 
itsasoaren mailaren igoera, tenperaturen gorakada, basoen osaeraren aldaketa eta 
termofiloagoak diren espezieak ezartzea, suteen maiztasuna areagotzea, nekazaritza-
etekinak aldatzea, hiriko bero-uharteak, muturreko fenomeno klimatikoak egotea, higadura 
arazoak, espezieak desagertzea eta gaixotasunak egotea bero-kolpeak edo izurriteak direla 
eta.  

Eskuragai dauden aurreikuspenetan jasotzen den moduan, mende honetan Euskadiko klima 
hurrengo parametroen arabera aldatuko da (KLIMA50): 

− Kantauriar isurialdean udako tenperaturen igoera 1,5 - 2ºC artean eta 4,5 - 5,5ºC 
neguan. 

− Itsasoaren maila 29 eta 49 zm artean igotzea. 
− Bataz besteko prezipitazioa % 10era arte murriztea eta muturreko prezipitazioak %30 

areagotzea, gehienak neguan zango direlarik. 

2015eko ekainean “2050erako klima aldaketaren Euskadiko Estrategia” onartu zen. Estrategia 
honek bi helburu nagusi ditu: el lehena, Euskadiko BEG emisioak gutxienez %40 murriztea 
2030erako eta %80 2050erako, 2005 urtearekin alderatuta, 2050 urtean energia 
berriztagarrien %40ko kontsumoa azken kontsumoarekiko lortuz; eta bigarren helburua 
Euskadik klima aldaketaren aurrean errezilentzia izan dezan bermatzea. 

Labur esanda, klima aldaketari aurre egiteko jarduna bi alderditan egituratzen da: BEG emisio 
garbiak murriztea edo efektuak arintzea eta hauei egokitzea. 

“Arintzea” gizakiaren esku-hartzea da, Berotegi-Efektuko Gasen (BEG) emisio-iturriak 
murrizteko edo hustulekuak hobetzeko. “Egokitzea”, aldiz, sistema edo lurralde bat klima 
aldaketari egokitzeko gaitasuna da, honek izango dituen ondorioei aurre egiteko edo egon 
daitezkeen kalteak moteltzeko. 

Hau da, arintzea aldaketa klimatikoaren kausez arduratzen da; egokitzea, aldiz, efektuez 
arduratzen da. Beraz, geroz eta arintze gehiago egonda, orduan eta efektu txar gutxiago 
egongo dela eta egokitzeko arrisku baxuagoak izango direla. Bestalde, egokitzea geroz eta 
handiagoa denean, atxikitako inpaktua txikiagoa da. 

Horregatik, BMaren LPPean aldaketa klimatikoaren aurrean neurriak jasotzea garrantzitsua 
da, arintzekoak direnean batez ere, baina egokitzekoak ere jaso beharko dira. 

Udalsarea21 (Eusko Jaurlaritza) egindako Euskadiko Hirigintzaren Plangintzari Buruzko 
Eskuliburua, klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara egokitzekoa, EAEko udalerrien 
zaurkortasuna aztertzen du, oinarrizko hiru inpaktu kontutan harturik: ibaiei lotutako uholdeak, 
itsas mailaren igoerak ekarriko dituen uholdeak eta higadura eta hirietako bero-uhartea. 
Azkenik, udalerrien sailkapen bat egiten du, inpaktu hauen eragin posibleen arabera, 
sentiberatasunaren arabera eta egokitze gaitasunaren arabera. 

Hurrengo irudian, Eremu Funtzionaleko udalerrien sailkapen bat egiten da, klima aldaketaren 
eragin posibleen kopuruaren arabera. Informazio hau Udalsareak jasotakoaren laburpena da. 

 

Orokorrean, Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalean, Berotegi Efektuko Gasen isurketen 
murrizketa, hurrengo zeharkako jarduketa-ardatzetan oinarritu daitezke: 

- Hiri-habitata:  
o Birsorkuntza. 
o Erabilera-nahasketa sustatu hiri-egitura trinko eta misto baten bitartez. 
o Kutsatutako lurzoruak berreskuratzeko sustapena. 
o Lur berrien okupazioa mugatzea. 
o Eraikinetan birgaitzea eta energia-eraginkortasuna egotea, bai eraikita 

daudenak, baita berriak ere. 
o Energia berriztagarriak. 
o Itsas mailaren igoerak eragindako kostaldeko eremuak eta arrisku geologikoen 

eraginpeko eremuak identifikatzea. 
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- Landa-habitata: 
o Lehen sektorearen erresilentzia handitzea eta haren emisioak murriztea, 

karbono-hustubide gisa duen potentziala areagotuz. 
o Basoen kudeaketa hobetzea. 

- Ingurune fisikoa eta Azpiegitura berdea: 
o Hiri eta hiri-kanpoko verdearen diseinua. 
o Ekosisteman berroneratu eta naturalizatzea, lurraldearen erresistentziari 

eusteko. 
- Mugikortasuna: 

o Mugikortasun jasangarria. 
o Intermodalitatea sustatu. 
o Oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna eta BEGen emisio gutxiago dituzten 

garraio eredua sustatzea. 
- Baliabideen kudeaketa jasangarria 

o Hondakinen sorkuntza minimizatzea eta kontsumo jasangarriagoa erraztea. 

  



 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LPPren BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 

Bizkaiko Foru Aldundia   Diagnostikoa · 2016.12 

179 

II  4.3. HAURTZAROAREN, HIRIAREN ETA LURRALDEAREN INGURUKO 
POLITIKA ETA EKIMENAK BILBO METROPOLITARREAN 

Bilbo Metropolitarrean hiria diseinatu eta kudeatzerakoan ingurumena, lurraldea eta hiria 
kudeatzeko politikak eta jasangarritasunerako heziketari eta haurren premia eta ikuspegiak 
aintzat hartzeari buruzko politikak integratzeko hainbat ekimen publiko daude. 

Bizkaiko Jasangarritasunerako Hezkuntzako Ekintza Programa 2020 

Bizkaian jasangarritasunaren kultura zabaltzeko asmoa duen foru-proiektu bat da. Ekintza 
Programa bat du (2015-2020), lau konpromiso hauen inguruan egituratua: jasangarritasunaren 
kontzeptua zabaltzea eta sustatzea, ondare natural eta kulturala ezagutzera ematea, 
jardunbide egokiak ezartzeko eta, era horretan, aztarna ekologikoa gutxitzeko tresnak jartzea, 
eta dibertsitatea bultzatzea eta erabateko ongizatean oinarrituriko gizarte-eredu bidezko eta 
inklusiboa sortzea.  

Eskolako Agenda 21 

Euskadin Ingurugelak (Eusko Jaurlaritza) sustatzen duen programa bat da. Ikastetxeetan 
garatzen da eta tokian tokiko edo eskualdeko mailan koordinatzen da Tokiko/Eskualdeko 
Agenda 21ekin. Atxikitako ikastetxeek garapen jasangarriaren eta hezkuntza-kalitatearen 
aldeko konpromisoa hartzen dute. Oinarriak hezkuntza-komunitateak parte hartzea eta 
ikasleak protagonista izatea dira, eta curriculumaren berrikuntza sustatzen da. Udalerriko eta 
eskualdeko garapen jasangarrian esku hartzeko eta laguntzeko, udaleko osoko bilkura eta 
foroak egiten dira, ikastetxean egindako diagnostiko-lanaren emaitzen eta jarduera-
proposamenen berri emateko. Proposamenak ikastetxearen, ikastetxetik gertuko ingurunearen 
edo udalerriaren gainekoak izan daitezke. Ikasturte bakoitzean gai espezifikoak lantzen dira, 
adibidez: energia, hondakinak, biodibertsitatea eta mugikortasuna.  

Beheko taulan agertzen da proiektua lurraldean nola ezarrita dagoen (udalerri gehienetan 
gauzatzen da).  

UDALERRIA 
ESKOLAKO 
AGENDA 21 

ESKOLA-BIDEAK BESTE BATZUK 

Abanto  Bai - - 

Alonsotegi  Bai - - 

Arrankudiaga  Bai Udal-ekimena eta eskualde-koordinazioa. - 

Arrigorriaga  Bai - - 

Barakaldo  Bai - - 

Barrika  Bai - - 

Basauri  Bai Udal-ekimena eta ikastetxeen ekimenak. - 

Berango  - Ikastetxeen ekimenak. - 

Bilbo  Bai 
Aurreikuspena Udalaren konpromisoarekin. 
Ikastetxeen ekimenak. 

Euskadiko Haurren Hirien Sareko 
kidea.  

Derio  Bai - - 

Erandio  Bai - 
Euskadiko Haurren Hirien Sareko 
kidea.  

Etxebarri  Bai Udal-ekimena eta eskualde-koordinazioa. - 

Galdakao  Bai 
Udal-ekimena eta eskualde-koordinazioa. 

Ikastetxeen ekimenak.    
- 

Getxo  Bai Ikastetxeen ekimenak. - 

Gorliz  - Ikastetxeen ekimenak. - 

Larrabetzu  - - - 

Leioa  Bai Udal-ekimena. 
Euskadiko Haurren Hirien Sareko 
kidea.  

Lemoiz  - - - 

Lezama  - - - 

Loiu  Bai - - 

Muskiz  Bai - - 

Ortuella  Bai - - 

Plentzia  Bai - - 

Portugalete Bai - - 

Santurtzi  Bai Ikastetxeen ekimenak. - 

Sestao  
Bai - - 

Sondika  
Bai - - 

Sopela 
Bai - - 

Ugao  
Bai Udal-ekimena eta eskualde-koordinazioa - 

Urduliz  
 Ikastetxeen ekimenak. - 

Trapagaran 
Bai - - 

Zamudio  Bai - - 

Zaratamo  - - - 

Zeberio  - - - 

Zierbena  Bai - - 
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Eskola-bideak 

Haur eta gazteek etxetik ikastetxera nola joaten diren hausnartzea eta diagnostikatzea helburu 
duen partaidetza komunitarioko proiektu bat da, hezkuntza-komunitateak bultzatzen duena. 
Diagnostikoetan gai hauek aztertzen dira: hiri- eta auzo-eredua, espazio publikoaren kalitatea 
haurrak sozializatzeko eta jolasteko eremu gisa, eta espazio publikoaren ahalmena motorrik 
gabeko mugikortasuna sustatzeko. Eskolako Agenda 21ek bezala, eskola-bideen proiektuek 
hiria hobetzea eta eraldatzea proposatzen dute, jasangarritasuna eta haurren autonomia 
sustatzeko hala mugikortasunean nola jolasean. Proiektuak mugikortasun aktiboa eta 
bizimodu osasungarria sustatzen dituenez, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak finantzatzen 
du. 

Bilbo Metropolitarrean eskola-bideen hainbat ekimen daude. Batzuetan udalerriek egin dituzte 
proiektuak (batzuk udalez gaindiko erakundeek koordinatuta), eta beste batzuetan ikastetxeek 
eta guraso-elkarteek bultzatzen dituzte. Metropoli-eremuko hiru udalerri (Bilbo, Leioa eta 
Erandio) Euskadiko Haurren Hirien Sareko kide dira; sare hori Innobasquek, Berrikuntzaren 
Euskal Agentziak, bultzatzen du. 
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II  5. ELKARLANA HERRI-ADMINISTRAZIOEKIN 

Agiri honen sarreran esan bezala, lurraldean esku hartzen duten agenteek parte hartzeak 
garrantzi handia du. Izan ere, BM LPP indarrean dagoen bitartean helburuak lortzeko 
funtsezkoa da agenteek helburuak elkarrekin zehaztea, jarduerak lehenestea eta dagozkien 
erantzukizunak beren gain hartzea. 

Herri-administrazioei dagokienez, administrazio sektorialei eta udal-administrazioei kontsulta 
egin diegu, eta orain azalduko dugu lan hori nola egin dugun eta zer emaitza atera ditugun. 

II  5.1. UDAL-ADMINISTRAZIOAK 

Udalei dagokie LPPko jarraibide eta erabakiak haien plangintzetan sartzea eta, zenbaitetan, 
egikaritzea. 

Ekarpenak egin zitzaten, 2016ko urriaren 25ean aurkezpen bat egin genuen, bertaratu ziren 
udal-ordezkariei prozesuko giltzen eta ekarpenak egiteko moduen berri emateko. 

Aurkezpenerako deialdia udal guztiei egin genien eta asko bertaratu ziren. 

Aurkezpenean azaldu genien tailer moduko bilera gehiagotarako deia egingo geniela; tailer 
horiek udalerri-multzoka egin eta azpieremutan banatu genituen. 

Tailer horiek azaroan egin ziren: 28an (Eskuinaldea eta Txorierri), 29an (Ezkerraldea eta 
Nerbioi Behea) eta 30ean (Bilbo). 

Bilera horietan, udalek, azpieremuka antolatuta, gai hauei buruzko informazioa jaso zuten: 
LPPren lurralde-eredua, biztanleria, etxebizitza-kuantifikazioa, plangintza, ekipamenduak eta 
ingurumena. 

Tailerrean ez ezik prozesu osoan ekarpenak egitea eskatu genien. 

Hogeita sei udalerrik parte hartu zuten jardunaldi horietan: Abanto, Alonsotegi, Arrankudiaga, 
Arrigorriaga, Barakaldo, Basauri, Berango, Bilbo, Derio, Etxebarri, Galdakao, Gorliz, 
Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Lezama, Loiu, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika, Sopela, 
Trapagaran, Urduliz, Zamudio eta Zierbena. 

Tailer horietan jasotako informazioa eremuko udalerri guztiei bidali genien eta bertaratu ez 
zirenak hurrengo faseetan ekarpenak egiteko animatu genituen. 

Orain, jasotako 23 ekarpenak laburtu eta lurraldeko eta udalaz gaindiko gaiak nabarmenduko 
ditugu. 

Ekarpenak agiri honen eranskinean bildu ditugu. 

Laburpen honetan ez ditugu ekarpenak baloratuko. Dena den, bilduman zer gai errepikatu 
diren azalduko dugu. 

Gai orokorrak 

Gai orokorrei dagokienez, plangintza ugari daude, baina ez dago lurraldea kudeatzeko 
tresnarik. 

Lurralde-politikako lan-mahai bat antolatu beharko litzateke, proposamenak martxan jartzea 
errazteko.  

Gainera, ez da aurrekontua egokitzen, eta horrek garrantzi handia du kudeaketan eta 
egikaritzean. 

Gizartea eta ekonomia 

Sozioekonomiari dagokionez, Sestaokoek adierazi dute biztanleriari eutsi dioten arren azken 
urteetan batez besteko errenta jaitsi egin dela, batez ere biztanleriaren migrazio-
mugimenduak direla eta. Alde horretatik, udalerri batzuek diote etxebizitza-erakargarri gutxi 
dutela; hori eta gaur egungo egoera ekonomikoa dela eta, normala da hainbeste bizitegi-
lurzoru egotea. Beste udalerri batzuetan, Galdakaon, adibidez, biztanleak hartzeko ahalmen 
handia dutela antzeman dute, metroa heldu dela eta. 

Hirigintza 

Hirigintzari dagokionez, ez dute bizitegi-lurzoruaren inguruko ekarpen askorik egin; aipatu 
dute, bakarrik, proposatutako azpiegitura batzuek mugak dituztela. Batzuek diote etxebizitza-
kuantifikazio txikiarekin kezkatuta daudela, eta baita LHLra moldatzeko zailtasunarekin ere, 
plangintzan dentsitate gutxiko garapen berriak planteatu dituztelako. 

Adierazi dute, halaber, LPPn etxebizitza-garapen berriak hartzea proposaturiko lurzoru 
batzuek horretarako ahalmen eskasa dutela, plangintzaren ingurumen-ebaluazioan ikusi 
dutelako inpaktu handia izango luketela. 

Jarduera ekonomikoen inguruan ekarpen gehiago egin dituzte. Txorierriko udalerrietan 
(Zamudion, adibidez), industrialdeak diru-iturri garrantzitsuak dira. Hala eta guztiz ere, 
Sondikakoek, adibidez, esan dute industrialde zahar edo zaharkituak berritu beharra daudela; 
Basauri eta Sestaokoek bizitegi-erabilera eta jarduera ekonomikoa bateratzen dituzten 
erabilera mistoko lurzoruak sortzeko aukera dutela; eta Galdakaokoek industrialdeak 
merkataritza-gune bihurtzeko joera dagoela. 

Jarduera ekonomikoa jartzeko garapen berrien gaineko iritzia positiboa da: LPPn Lezamarako 
egindako proposamena; Galdakaon metroa egin ondoren industria hartzeko ahalmena, 
biztanleen masa eta irisgarritasuna oinarritzat hartuta; eta Berangok Uribe Kostako korridoretik 
gertu jarduera ekonomikorako eremu bat jartzeko duen interesa. 

Eskariari dagokionez, askotariko iritziak daude: batzuek diote enpresek industria-lurzorua 
jartzeko benetako eskaria dagoela eta beste batzuek lursail hiritartuak saltzeko zailtasunak 
dituztela. 
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Jarduera ekonomikorako lurzoruen gainean adierazi dute jarduera kutsatzaileren bat hartu 
duten lurzoruak garatzeko edo lehengoratzeko zailtasunak izan dituztela. 

Horregatik, proposatu dute kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak lehengoratzeko plan bat edo 
kutsatutako lurzoruen mapa bat egitea. 

Hiriaren jarraitutasunari dagokionez, Bilbokoek azaldu dute gune batzuetan hiri-bilbea eten 
egiten dela, eta Berangokoek Mimenagako eremuan plangintza Getxoko Udalarekin bateratu 
beharra dutela. 

Lurraldea 

Ingurune fisikoa eta azpiegitura berdea 

Ingurune fisikoaren eta, batez ere, azpiegitura berdearen gainean gai hauek planteatu dituzte: 

· Uribe Kostako Itsasertzeko Parkea babes bereziko eremutzat hartzeko aukera. 

· Artxandako parkea garatzeko zailtasunak, udalerri bat baino gehiago hartzen dituelako. 

· Hondartzak: eremu funtzionaleko aisia-jardueren parte dira, baina ez dute udalerrian 
itzulkin ekonomikorik sortzen eta, gainera, udaran mugikortasun eta irisgarritasun arazoak 
sortzen dira. Alde horretatik, aparkaleku falta da arazo nagusia, eta garraio publikoarekin 
konpondu beharra dago. Jarduera batzuk kritikatu dituzte, ingurumenaren kalitatea 
hobetu duten arren aparkalekuak kendu dituztelako. 

 Hondartzen eta hondartzetarako irisgarritasunaren gaia Sopela, Gorliz eta Zierbenakoek 
aipatu dute. 

Udalerri batzuek natura-ibilbideen aldeko iritzia dute: egokitu eta baloratu egin behar dira, 
ingurumenaren kalitatea babestu behar da eta bertako arboladiguneak lotu behar dira, 
udalerriak edo ibilbide “osasungarriak” lotzen dituen sare bat sortzeko. Kirolari loturiko 
turismoa ere aukera ontzat dute. 

Euriaren eraginaren inguruan adierazi dute jarduera batzuk gauzatzeko zailtasunak dituztela, 
urak har ditzakeen lurretan daudelako eta URAk ez duelako bidegorriak osatzeko bideratzeak 
edo pasabideak egiteko baimena ematen. 

Mugikortasuna 

Mugikortasuna eta errepideetako azpiegiturak udalerri askok baloratu dituzte. 

Leioa eta Etxebarrikoek azaldu dute azpiegitura horiek eragin handia dutela, zirkulazioagatik 
eta trazadura berriek sortzen duten edo sor dezaketen zaratagatik; eta Deriokoek adierazi 
dute Mungiarako ingurabidea hiria hazteko oztopo fisikoa izan daitekeela. Deriokoak 
aireportuko zaratarekin ere kezkatuta daude. 

Beste udalerri batzuetan iritzi diote aurreikusitako jarduera batzuk gauzatzea ezinbestekoa 
dela: Lamiakoko ibai azpiko bidea egitea, ibaiertzak lotzea (Sestao) edo Ballontiko ardatzaren 
konexioa osatzea (Portugalete). 

Garraio publikoari dagokionez, udalerri batzuek  diote (Gorliz, Lemoiz eta Galdakao) garraio 
publikoa gehiago erabiltzeko ezinbestekoa dela intermodalitatea hobetzea (adibidez, 
aparkalekuak jarriz). 

Trenbide-azpiegituren gainean, tranbia jartzeko asmoa dagoen zatietan arazo zehatz batzuk 
aipatu dituzte: Barakaldon trazadura eta kota arazoak dituzte eta Zamudion linea lurperatzea 
nahiago dute. 
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II  5.2. ADMINISTRAZIO SEKTORIALAK 

2016ko azaroan eta abenduan bilerak egin genituen administrazioen egoitzetan. 

Zk.  Eguna Administrazioa 
1 2016/11/04 Eusko Trenbide Sarea (ETS) 
2 2016/11/04 Red Eléctrica Española 
3 2016/11/07 I2. Basque. Sare akademikoa 
4 2016/11/08 Adif 
5  2016/11/08 URA 
6 2016/11/10 Hirigintza Plangintzako Zerbitzua 

7 2016/11/10 
Eskariak Kudeatzeko Atala. Bizikleta bidezko 
mugikortasuna 

8 2016/11/10 Bilboko Portu Agintaritza 
9 2016/11/11 Ingurumen eta Nekazaritza Saila 

10 2016/11/11 
Errepide-sarearen kudeaketako Zuzendariordetza
Nagusia. Plangintza Zerbitzua  

11 2016/11/14 Ur Partzuergoa 
12 2016/11/15 Sprilur 
13 2016/11/15 Garraio Partzuergoa 
14 2016/11/16 Ekonomia Sustapeneko Saila 
15 2016/11/16 Energiaren Euskal Erakundea (EEE) 

16 2016/11/18 
Azpiegituren Garapeneko Zuzendariordetza Nagusia.
Hirigintza eta Proiektu Zerbitzua 

17 2016/11/18 Aena 
18 2016/11/22 Beaz 
19 2016/11/23 Itsasertzeko Demarkazioa 

20 2016/11/24 IHOBE 

21 2016/12/01 BFAko Berdintasun Saila 

22 2016/12/07 
Jasangarritasuneko eta ingurumen-hezkuntzako atala
eta ORBELA 

23 2016/12/28 
Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saila. 
Ingurumenaren Jasangarritasuneko atala. 

Administrazioek ekarpen garrantzitsu ugari egin dituzte eta agiri honetako gizarteari, 
ekonomiari, hirigintzari eta lurraldeari buruzko informazioan eta diagnostikoan sartu ditugu; 
ekarpenen edukia memoriako eranskinetan dago, akta moduan jasoa.   
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III   DIAGNOSTIKOA 
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III  1. GIZARTE ETA EKONOMIA ALDERDIEI BURUZKO ONDORIOAK 

III  1.1. AZTERKETA DEMOGRAFIKOA 

1991-2011 aldian, eutsi egin zitzaion eremu funtzionaleko biztanleriari, 900.000 biztanle inguru, 
eta horietatik %49 gizonak ziren eta %51 emakumeak. 

Egungo egoeraren azterketako emaitzak eta aurreko urteetatik izandako bilakaera ikusita esan 
dezakegu Bilbo metropolitarreko eremuko biztanleria etengabe zahartzen ari dela, eta antzeko 
egoera dugu inguruko eskualdeetan, maila autonomikoan nahiz estatu mailan. 

Alderdi hori udalerrika aztertuta ikusi denez, biztanleriarik gazteena duen herria Berango da, eta 
ondoren, Arrigorriaga, Etxebarri, Gorliz, Loiu eta Sopela datoz. Udalerririk zahartuenak, berriz, 
Basauri, Portugalete, Sestao eta Zeberio dira. 

Urtez urte jaitsiz doa jaiotze-tasa, biztanleriaren ugalkortasun-indizea txikiagoa delako eta 
ugalketarako adina dutenen kopurua pixkanaka gutxituz doalako. Hala gertatzen ari da joan den 
urte askoan. 

Aldi berean, bizitza-esperantza handitzea lortzen ari da, eta jaiotze-tasa txikiagoarekin batera, 
berezko saldo negatiboa dugu eremu funtzionalean, baita biztanleria txikiagoa ere. Saldo 
negatibo hori etorkinekin konpentsatu zen krisia hasi zen arte. Alabaina, azken urteetan, 
negatiboa da migrazio-saldoa, eta horrek areagotu egin du biztanleriaren beherakada Bilbo 
metropolitarraren eskualdean.  

Nahiz eta galera hori pixkanakakoa izan, ezin esan daiteke gauza bera adin-taldeen inguruan, 
non biztanleriaren galera nabarmentzen den tarterik gazteenetan eta igoera adin handienekoen 
artean. 

Geografiaren aldetik, ez dago joera homogeneorik eskualde metropolitarrean. Hala, udalerririk 
helduenetan –biztanleria-dentsitaterik handiena dutenak- oro har biztanleria gutxitu egin da. 
Dentsitate handiagoko beste batzuetan, berriz, hazkundea izan da. Horretan guztian eragin 
handiagoa izan du migrazio-saldoak berezko saldoak baino. Ikusten denez, oro har, 
Ezkerraldeko udalerriek garai batean Espainiako barnealdeko etorkin asko jaso zuten, baina 
azken urteetan emigrazioa izan da eta, horren ondorioz, biztanleriaren beherakada gertatzen ari 
da. Biztanle gutxiago direla ageri da Ortuellan, Portugaleten, Sestaon, Santurtzin, Trapagan eta 
beste eremu batzuetako udalerrietan, Bilbon, Basaurin, Galdakaon eta Getxon adibidez. 
Barakaldo izan da salbuespen geografiko bakarra: gora egin du biztanle kopuruak. 

Kontrako aldean, hedatzeko lur gehiago izan duten zenbait udalerrik eskualde metropolitarreko 
gainerako udalerrietako migrazioa jaso dute. Egoera horrek Bilbo metropolitarraren eremu 
funtzionalaren mugak ez ezik, autonomia erkidegoko mugak ere gainditu ditu, eta 
nabarmentzekoa da Castro-Urdialesen hazkunde handia, eremu funtzional horretatik datozen 
biztanleei esker. 

Azterketaren eremuan, honako udalerri hauek nabarmentzen dira biztanleriaren 
hazkundeagatik: Etxebarri, Leioa, Berango eta Sopela. 

 Ahuleziak 

Prozesu demografikoari loturiko alderdirik txarrena biztanleria dentsitate txikiko hiri inguruko 
eremuetara aldatzea izan da; izan ere, hain zuzen dentsitate txikia dela-eta, ez dute garraio 
kolektiboaren sarearen zerbitzu egokia, eta horrek automobilaren erabilera handitzea dakar, 
jasangarriagoak diren beste garraio batzuen kalterako. 

Ikusi denez, zenbait udalerrik bizitegi-erakarpen txikia dute, bizitegirako lur eskuragarri ugari 
izanda ere. Lurron okupazioa, gainera, zaildu egin da krisi ekonomikoaren eraginez. 

Aurreikus daitezkeen alderdi negatiboen artean, honako hauek daude: 

- Gizarte eta osasun gastua handitzea, adinekoen kopuruaren hazkundearen ondorioz. 

- Ekoizteko moduan dauden pertsonak gutxitzea, lan egiteko adineko biztanle gutxiago 
direlako. 

- Zenbait bizitegi-eremuren dentsitate txikiagoa; horrek berekin ekar dezake merkataritza, 
kultura edo laguntza eskaintza gutxitzea. 

 Indarguneak 

Prozesu demografikoaren ondorioz azken urteetan izan den alderdi positibo garrantzitsuena 
dentsitate handieneko udalerrietako bizitegien presioa gutxitzea izan da, udalerri horietako 
biztanleria gutxitu izanari esker. 

Etorkizunari begira, prozesu horren zenbait ondorio positibo aurreratu ditzakegu: 

- Langabezia-mailak seguru asko gutxitzea, zeren eta lan egiteko adinean dagoen biztanle 
gutxiago izango baita eta populazio horren zati handiagoa erabili beharko baita multzoaren 
beharrak betetzeko. 

- Etxebizitzaren eskari mota aldatu egingo da eta, seguru asko, murriztu egingo da. Halaber, 
biztanleen kopurua jaistean, behar txikiagoa izan liteke garraio azpiegituretan. Hala, 
baliabide eskuragarriak beste behar batzuetarako erabili ahal izango dira. 

 Balizko biderapenak 

Hori guztia dela-eta, elementu positiboa baliatu eta eragin negatiboak apaldu beharra 
planteatzen da, ondoren azalduko diren zenbait biderapen erabiliz: 

Hiri eremuetako sakabanaketa saihestea, bereziki garraio kolektiboaren aldetik nahiz beste 
zerbitzu mota batzuen aldetik eskaintza egokirik ez duten tokietan: ikastetxeak, osasun etxeak, 
kultur etxeak... Horrek guztiak berekin dakar hiri inguruko urbanizazioaren arazoari aurre egitea. 

Horri dagokionez, bizitegi-dentsitate txikiko eremuak sortzeak arazo handia dakar berekin, 
zeren eta, dentsitate txikia dela-eta, ezinezkoa baita beharrezko zerbitzuen eskaintza ematea, 
ezta garraio publikokoa ere. Horregatik, biztanleek mendetasun handiagoa izango dute 
automobilarekiko eguneroko beharrak bete ahal izateko. 
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Aldiz, sortutako etxe berriak dagoeneko beharrezko zerbitzuak dauden guneetan sortzea 
sustatu beharko litzateke, oro har hirigintzaren aldetik helduagotzat jotzen diren eremuetan hain 
zuzen: kalitatezko garraio kolektiboa duten eremuetan eta biztanle gehiegi galtzen ari diren hiri 
eremu finkatuak hartuta.  

III  1.2. AZTERKETA SOZIOEKONOMIKOA 

Bost osagairen arabera egiten da eremu funtzionalaren azterketa sozioekonomikoa: 

 Prestakuntza-mailak 

Eremu funtzionaleko ikasketa-mailei dagokienez ikusten denez, ehunekoak antzekoak dira 
Bizkaian eta EAEn, baina zenbait ezberdintasun daude ikasketarik gabeko pertsonen eta 
lanbide ikasketak eta maila handiagokoak dituztenen indizeetan.  

Bilbo Metropolitarreko ikasketarik gabeko biztanleei dagokienez ikusten denez, batez bestekoa 
txikiagoa Bizkaian EAEn baino. Azpi-eremuak aztertuz gero, Ezkerraldeak eta Behe Nerbioik 
dituzten indizerik altuenak, eta ukituenak Sestao eta Arrigorriaga dira. 

Lanbide heziketa duten biztanleen kopurua handiagoa da inguruko batezbestekoa baino, eta 
Ezkerraldea nabarmentzen da, zehazkiago Muskiz, Abanto Zierbena eta Zierbena, haien 
tradizio industrialarekin bat. 

Goi-mailako ikasketek indize altuagoak dituzte Eskuinaldean, eta alde horretatik, Getxo, Barrika 
eta Plentzia nabarmentzen dira.  

 Sektore ekonomikoak 

Sektore ekonomikoei buruzko 2012ko datuak aztertuta ikusten denez, zerbitzuen sektorea da 
eremu funtzionalean pisurik handiena duena, eta Plentzia, Getxo eta Bilbo udalerriek dituzte 
indizerik altuenak. Horri dagokionez, egokia da aitortzea Bilbok administrazio eta zerbitzu gune 
gisa duen garrantzia eremu funtzionaletik harago doala. 

Bigarren sektorerik garrantzitsuena industriarena eta energiarena da. Sektore horretan 
Zierbena, Arrankudiaga, Muskiz eta Zamudio nabarmentzen dira. Eraikuntzaren sektorean, 
udalerririk indartsuenak Ortuella, Gorliz eta Urduliz dira. 

Kasurik nabarmenena nekazaritzaren, abeltzaintzaren eta arrantzaren sektorea da. Eremu 
funtzionaleko 35 udalerrietatik 21etan, sektoreak duen indizea %0,5etik beherakoa da. Indizerik 
altuenak Zeberio eta Lemoiz udalerriek dituzte; eremu funtzionalaren mugan daude udalerriok.   

 Errenta familiar eta pertsonal mailak 

Azterturiko aldian, nabarmentzekoa da Bilbo Metropolitarreko familiaren errentan gertatu den 
hazkundea. Ekoizteko adinean den biztanleriaren igoeragatik gertatu da hazkundea, eta 
bereziki emakumea lan-merkatua sartu izanagatik ere. 

Alabaina, 2008an hasi zen krisiaren ondorioak arlo sozioekonomikoan islatu dira; izan ere, oro 
har langabeziak gora egin du, baina neurri handiagoan errenta maila txikiagoa duten 
Ezkerraldeko udalerrietan eta enpleguaren eskaintzaren eta populazio aktiboaren arteko 
erlazioa txikiagoa den udalerrietan. 

Krisiaren ondorioz, gainera, langabezia are gehiago hazi da emakumeetan, eta aurreko 
urteetan zuten egoerara itzuli dira berriz ere. 

2011ko errenta pertsonala aztertuta ikusten denez, Getxo, Berango eta Loiu udalerriek dituzte 
errenta pertsonalik handienak. Errentarik txikienak dituztenak, berriz, Sestao, Erandio eta 
Ortuella dira. 

Errenta pertsonalak generoen arabera banakatuz gero, gizonen eta emakumeen soldaten 
artean dagoen aldea %59koa da (11.550€ gutxi gorabehera). Desberdintasunik handienak 
Muskiz, Ortuella, Trapagan eta Alonsotegi udalerrietan daude. Alde handia dutenak, berriz, 
Larrabetzu, Zeberio eta Plentzia dira.  

 Langabezia-mailak eta bilakaera 

Nabarmendu beharreko alderdi bat udalerri bakoitzean enplegu eskaintzaren eta populazio 
aktiboaren artean dagoen erlazioa da. Udaleko langabezia-mailaren alderantziko erlazioa da, 
eta nabaria da, txikia izateagatik, Santurtzi, Portugalete eta Sestao udalerri finkatuetan. 
Nabarmentzekoa da, gainera, udalerri horietan garraio kolektiboko oso eskaintza ona dutela, 
mugikortasunari buruzko kapituluan ikusi denez. Beraz, ezaugarri erakargarria da jarduera 
bertan kokatzeko. 

 Lan eskaintza eta bilakaera 

Lan eskaintzaren eta udalerriotan bizi den populazio aktiboaren arteko erlazio oso altua duten 
udalerrietan, langabezia-maila txikiagoak izateaz gain, ez daude egoki lotuta garraio 
kolektiboaren bidez, bereziki jarduera ekonomikoko eremuetan. Desoreka horrek berekin 
dakartza pertsonen mugimendu handiak sarritan. Balio desorekatu horiek lan eskaintzaren 
balioetara iristen dira; izan ere, 8 aldiz handiagoa da udalerri horietan dauden langileetan (Loiu, 
Derio eta Zamudio). 

 Ahuleziak 

Egoera sozioekonomikoa erabat desberdina da indarreko LPPn jasotakoaren aldean: 
hazkunderako testuinguru ekonomikotik atzeraldi ekonomikora igaro gara, eta gauzak ikusteko 
modu berria behar da. 

Alderdi negatiboen artean aipatu behar da enpleguaren azpiurbanizazio prozesua dagoela 
enplegu eskaintzaren eta populazio aktiboaren arteko desorekan hainbat udalerritan, batik bat 
Ezkerraldean (adierazlearen balio txikia) eta Txorierrin (adierazlearen balio handia), eta horrek 
biztanleriaren mugimendua eragiten du askotan lana dela eta. 
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 Indarguneak 

Egungo egoera sozioekonomikoaren alderdi positiboen artean, nabarmentzekoa da errentaren 
igoera, biztanleria aktiboari eustea krisia gorabehera edo emakumea lan-merkatuan sartzea.  

 Balizko biderapenak 

- Udalerri bakoitzeko lan eskaintzak biztanleria aktiboarekiko duen desoreka murriztu 
beharko litzateke.  

- Jarduera sustatu beharko litzateke enpleguaren eta biztanleria aktiboaren arteko erlazio 
txikiena duten udalerrietan.  

- Hutsik dauden lurrak hobetzea, zaharkituriko industri lurrak birsortuz, lur mistoak bizitegi-
erabilerekin bateragarriak diren erabilerekin sustatuz edo indarreko LPPren garapen 
berrietarako aurreikusitako lurrak kalifikatuz, egungo langabezia-mailak gutxitzeko.  

- Jarduera eremu berriak hiri inguruko aldeetan, biztanleria dentsitate txikiko aldeetan eta 
batez ere biztanleria aktibo txikiko aldeetan kokatzea saihestu behar da. Hala, murriztu 
egingo dira udalerrien arteko desorekak. 

III  2. HIRIGINTZAKO ALDERDIEI BURUZKO ONDORIOAK.  

Hiri lurzorua eta lurzoru urbanizagarria lur guztiaren bostena dira. Indizerik altuenetakoa bat 
Sestaon dago, non lurrik gehiena hiri lurzorua baita. Lurzoru urbanizaezinaren proportziorik 
handiena, berriz, Zeberion dago. 

Oso desberdina izan da udal plangintzak legeria berrira eta LPPra berera egokitzeko maila. 
Bilbo Metropolitarreko 35 udalerrietatik 14 udalerritan ez dute abiarazi indarreko legeriara 
egokitzeko ezelako prozesurik. 

Plangintzak bateragarri egitea 

Itsasadarraren ingurua tokiz gaindiko intereseko lurralde eremua da, zeren eta LAGetan bertan 
hiri eremu integratuaren baitan ezarri baitute, eta beren beregi behartzen dute Bilbo 
Metropolitarraren LPPrekin bateragarri egitera. LPP horretan, hirigintzako estrategien integrazio 
eraginkorra lortzeko tartean diren udalerrietan plangintza orokorrean hartu beharreko 
berariazko irizpideak ezarri behar dira.  

Gainera, 2009ko irailaren 4ko EHJAGren epaiaren arabera, mugaketa zehaztua ezarri beharko 
litzateke, plangintzak bateragarri egiteko beharrezkotzat jotzen den zehaztasun-mailarekin. 

Eremu funtzionaleko beste udalerri batzuk bateragarri egitea beharrezkoa dela iritziz gero, 
BMren LPPk berariazko irizpideak ezarri beharko lituzke. 

Hona hemen bateragarritasun eremuak bildu beharreko berariazko irizpideak: lurraren 
sailkapena eta kalifikazioa, erabilerak, eraikigarritasuna eta hiri diseinua, hiri lurzorua eta 
lurzoru urbanizagarria antolatzeko. 

III  3. LURRALDEKO ALDERDIEI BURUZKO ONDORIOAK 

III  3.1. INGURUNE FISIKOA ETA AZPIEGITURA BERDEAK 

Ondare naturala aberasteko xedea proposatu da: egun babesik ez duten interes naturalistikoko 
eremuak babestuz, konektibitate ekologikoa indartuz berde guneen tokiko sarerainoko 
jarraipena duten igarobide ekologikoen eskualde-sarearen bidez eta ibaiak eta horien uholde-
laminak ibai-igarobide gisa tratatuz. 

Ondoren, eta zehatzegiak izateko asmorik gabe, Eremu Funtzionalaren multzoko natura eta 
landa guneetarako aukerak edota arriskuak izan daitezkeen zenbait alderdi bilduko dira, eta 
hainbat biderapen proposatuko da ingurune fisikoaren geroko antolamenduari ekiteko. 

 Ahuleziak  

- Artifizializazio eta hiri presio maila handia lur natural urrien gainean. LPP onetsi zenetik, 
lurraren %4 gutxi gorabehera dagoeneko ez da naturala edo landa lurra; lurzoru 
urbanizagai bihurtu dira. 

- Baso autoktonoen zatiketa eta tarte naturalen jarraikortasunik eza erreketan, eta horrek 
zaildu egiten du igarobide ekologikoen sarea zehaztea. 

- Geroko azpiegituren gaineko aurreikuspena: trenbidekoak, portukoak, tentsio altuko lineak, 
etab. Presio eta zatiketa handiagoa ekar litzakete ingurune naturalean. 

 Indarguneak  

- Hainbat babes-baliabidetan eta beste inbentario eta katalogo batzuetan sartutako natur 
guneen aniztasuna; nabarmentzekoak dira Natura 2000 Sarea, Interes Geologikoko 
Guneak eta gizarte intereseko habitatak, besteak beste.  

- Zalantzarik gabeko balio naturalistikoa eta aisialdirako ahalmen handia duten kostaldeko 
ekosistemak. 

- Interes naturalistikoko zenbait eremu babesteko aukera, egun babesik gabe daudenak, 
horien artean dokumentu honetako Azpiegitura Berdea deritzon atalean aipatuak. 

- Hutsik dagoen eremu handia, zentralitate handikoa, lur berriak hartzeari aurre eginez 
birsortu beharrekoa. 

- Eremu Funtzionalerako idatzitako Basoko Baliabideak Antolatzeko Planeko mendien 
gainerako araudia berrikustea eta Mendi Babesle izendatzea; oso baliagarriak izan 
daitezke lurralde sentikorrena zaintzeko (higadura arriskua duten eremuak, ibai-arroetako 
goiburuak, etab.) 

 Balizko biderapenak 

- Irizpideak bateratzea eta baliabide eta araudi sektorialekiko kontraesanetan ez sartzea, 
baina arau gehiegi izan barik. 

- Ondare naturala mantentzea eta aberastea, egun babesik ez duten interes naturalistikoko 
eremuak jagonda. 
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· Zuzenean babestea lehentasunezko gizarte intereseko zenbait habitat. 
· Aire zabaleko guneak larreekin eta sasiekin lehengoratzea eta mantentzea. 
· Kontserbaziorako interesgarritzat jotako fauna eta flora espezieak garatzen diren 

habitatak babestea, mikroerreserbak sustatuz. 

- Konektibitate ekologikoa indartzea eta lurraldearen zatiketa saihestea, ahal bada 
jarraipena izango duten igarobide ekologikoen eskualde-sarea ezarrita, bai mugako 
eremuekiko, bai toki mailako berdeguneen sareekiko.  

- Azpiegitura berdearen eta “grisen” arteko balizko gatazkak identifikatzea eta elkarreraginok 
kudeatzeko beharrezko neurriak ezartzea.   

-  “Babesteko funtzioa duten mendien katalogoa”. 

- Ubideen sistema modu integralean kudeatzea. Ildo horretan, honako jarraibide hauek aipa 
litezke: 

· Ibaiak ubide-igarobide gisa tratatzea.  
· Hirigintza garapenarekin uholde-arriskua duten eremuak saihestea, baina batzuetan 

baloratu egin liteke ea horretarako jarduketak uraren egoera hobetuko lukeen 
eremuan bertan edo ingurukoetan.  

· Ibarreko landaredia eta ziklo hidrologikoa babesteko funtzioa duten basoak sustatzea 
eta emaria eta lurraren higadura erregulatzea. 

· Arro garaietako drainaketa jasangarriko konponbideak erabiltzea eta ur-hartuneak 
elikatzen dituzten arro hartzaileak babestea. 

- Ingurumena hobetzeko jarduketak sustatzea lurraldean ikusitako eremu narriatuetan 
(hondakindegiak, zabortegiak, industriak aurriak, harrobiak, etab.), eta egungo egoera 
haien ahalmen ekologikotik hurbilago dagoen egoeretara edo integrazio paisajistikora 
bideratzea. 

- Lurralde-eredua sortzea arrisku naturalei erreparatuta (akuiferoen zaurgarritasuna, uholde-
arriskua, arrisku ekologikoak). 

- LPPk proposaturiko jarduketek ingurumenean dakarten eragina ebaluatzea osotasunean, 
zeren eta banakako azterketan aintzat harturikoak baino askoz eragin metakor handiagoak 
izan baititzakete. 

- Ingurunearen bilakaera jarraitzea ahalbidetzen duten adierazleak ezartzea. 

III  3.2. LANDA HABITATA 

Landa-guneak balio handiko ondarea biltzen du, ez bakarrik gizarte, kultura edo ekonomia 
mailan, baizik eta baliabide naturalen, paisajistikoen edo ingurumenekoen kudeaketaren aldetik 
ere bai; izan ere, gizarteak eta Euskal Herriko landa-eremuak ehuneko altuan eutsi diete balio 
horiei.  

EAEko udalerrien erdia baino gehiago landakoak dira, hots, azaleraren %70, baina 
biztanleriaren %8 inguru bizi da landa-eremuetan. Erliebe menditsua da, baina erraz iristeko 
modukoa, eta gainera, landa-eremuaren eta hiriguneen arteko distantziarik ez dagoenez, landa-
eremu hibridoa sortzen da, horrek dakartzan aukerekin. 

 Ahuleziak 

- Hiriek landa-lur urrien gainean egiten duten presioa. 

- Nekazaritza ustiapenekin loturiko etxebizitzen gaineko presioa, lehen etxebizitza lekuz 
aldatzeagatik, hori ere landa-guneetan. 

- Nekazaritzaren atzerakada, nekazaritza-azaleraren %35 baino gehiago galduta, baita 
azken hamarkadan zentsaturiko ustiapenetan ere. 

- Basoko ustiapen monoespezifikoen nagusitasuna.  

- Lurzoru urbanizaezineko basoko ustiapenekin loturiko jarduera ekonomikoen presentzia; 
batzuetan, industri pabiloi handiak bihurtu dira.  

- Geroko azpiegiturak: trenbidekoak, portukoak, tentsio altuko lineak, etab, landa-eremuan 
presio eta zatiketa handiagoak ekar ditzaketenak. 

 Indarguneak 

- Aurreikusitako nekazaritza balio handiko lurrak burutu gabeko hiru lurzoru eta urbanizagarri 
gisa birmoldatzea eta balioestea.  

-  Nekazaritzako produktuak merkaturatzeko formula berriak izatea: nekazaritza ekologikoa, 
kontsumo-taldeak, internet bidezko salmenta... 

-  Nekazaritzarekin loturiko eta arauturiko turismoa bultzatzea, eta nekazaritza-
abeltzaintzaren diru-sarrera osagarriak ekar ditzake horrek.  

 Balizko biderapenak 

- Landa eta natur guneak hobetzeko ekintza positiboko programak eta neurriak sartzea, 
lurraren nekazaritzako ahalmeneko faktoreak eta horien hauskortasuna aintzat hartuta, 
Nekazaritza-basoko LPSn aipaturikoaren ildotik.  

- Nekazaritza lur baliagarriaren galera geldiaraztea. 

- Lurrak askatzeko prozesua erraztea hurreko nekazaritza ekoizpenerako eta ekoizpen hori 
merkaturatzeko biderako. 

- Landa-guneen ikusizko konfigurazioa eta konfigurazio modularra moldatzea, nekazaritzari 
eutsita. Nekazaritza lurrari nahitaez eutsi behar zaiola ezarri da, hirigintzako jarduketen eta 
azpiegituren aurrean. 

- Nekazaritza lurrak garapen berrien proposamenean duen ukipena hirigintza plangintzatik 
ebaluatu beharko litzateke, garapenean den metodologiaren bidez. Ukipenari buruzko 
azterlanean, berriz azter litezke nekazaritzako balioak galdu nahi ez ziren lurretako zenbait 
jarduketa.  

- Basoko baliabideak antolatzeko plana egitea.  

- LPPn zenbait irizpide ezartzea, landa-guneak mugatzeko eta antolatzeko eta baserriak 
zatitzeko.  

- Ortu ludikoak azken urteetan izan ari diren goraldia kontuan izanik, irizpideak ezartzea edo 
ortuok kokatzeko balizko eremuak proposatzea.  
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- Lurzoru urbanizaezinean kokaturiko jarduera ekonomikoen ezarpenari buruzko azterketa, 
bereziki jarduera industrialei dagozkienak. 

III  3.3. HIRI HABITATA. 

III  3.3.A. ETXEBIZITZA 

 Bilakaera 

Bizkaian eta Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean dagoen etxebizitza kopurua igo egin 
da azken urteetan, baina biztanleria osoa ia ez da aldatu, hain zuzen ere 900.000 biztanle 
inguruan kokatuta. 2001-2011 aldia aztertuta ikusten denez, garapenik handieneko aldia 2001-
2006 urteetan izan zen: 33.716 etxebizitza gehiago ziren.  

Udalerrien arabera, eta azterketa aldi luzeagoetan, Etxebarri izan zen hazkunderik handiena 
izan zuen udalerria 2001-2011 urte artean, %41,34 igota etxebizitza-parkea. 2010-2015 aldian 
Lemoizek izan zuen garapenik handiena (%22,53). Beste udalerri batzuetan, berriz, atzerako 
ehunekoak daude, Sestaon esaterako(-%0,93), hain zuzen ere udalerriak lur gutxi duelako 
garapen berrietarako (0,54 ha lurzoru urbanizagarri eta 0 ha lurzoru urbanizaezin).  

Halaxe islatu da familien tamainan ere, txikiagoak baitira; izan ere, 1991-2011 aldian %25eko 
murriztapena izan zuen. Lemoiz udalerriak du ratiorik txikiena, familia-etxebizitza nagusi 
bakoitzeko 2,2 pertsona; etxebizitzen eskaintza handiegiarekin eta etxebizitza hutsen indize 
altuarekin dago lotuta hori.  

 Etxebizitza tipologia 

Etxebizitza tipologiari dagokionez, etengabeko hazkundea izan zuen etxebizitza nagusien 
kopuruak 2001 eta 2011 urte bitartean (%13,69), familien tamaina txikitzearekin lotua. Beste 
muturrean, etxebizitza hutsen kopurua murriztuz joan zen etengabe epealdi berean (-%18,13). 
Bigarren mailako etxebizitzek kopuruak, berriz, gainontzeko etxebizitza motenak baino nahiko 
bolumen txikiagoari eutsi zion. Hala ere, horrek ere gora egin zuen (%10,41), batez ere Uribe 
Kostan. 

Esanguratsua da Eskuinaldea. Alde batetik, etxebizitza hutsaren tasarik eta biztanleko 
etxebizitza tasarik handienak ditu Eremu Funtzional osoan. Leioa eta Getxo, berriz, etxebizitza 
hutsaren ehunekorik txikiena duten udalerriak dira (%2,68 eta %5,38). Bi udalerri horietan eta 
horien ingurukoetan, etxebizitzen dentsitate txikiagoaz gain, biztanleko etxebizitzen ratioa 
txikiagoa da batez bestekoa baino: Getxon 369,4 etxeb/1.000 bizt., Berangon 342,99, Barrikan 
330,73, Leioan 372,52, Sopelan 372,95; Bilboko 413,75etatik urrun, Barakaldoko 411,46etatik, 
etab.  

Hona hemen tipologia bakoitzean ehunekorik handienak dituzten udalerriak: 

- Etxebizitza nagusia: Leioa (%95,08) 

- Bigarren etxebizitza: Gorliz (%38,46) 

- Hartu gabeko etxebizitza: Lemoiz (%25,90) 

 Etxebizitzen ezaugarriak: antzinatasuna, azalera eta irisgarritasuna 

Etxebizitza-parkea batez beste 5 urtez zahartu da Eremu Funtzionaleko udalerrietan, eta 45 
urtekoak dira batez beste. Etxebizitza-parkerik berriena duen udalerria Etxebarri da (26 urte), 
bizitegien garapena oso handia izan baita azken urteotan. Bestalde, Sestaok etxebizitza-
parkerik zaharrenetakoa du (52 urte). 

Etxebizitzaren batez besteko azalera baliagarriaren bilakaerak, 2010-2015 aldian, egonkor eutsi 
zion, eta Bizkaian 86 m2 da eta Bilbo Metropolitarrean 82 m2. 

Horrez gain, hobekuntza nabarmena gertatu da irisgarritasun unibertsalari dagokionez: 2010-
2015 aldian %9,21 igo da igogailua duten etxebizitzen ehunekoa Bilbo Metropolitarrean. Lemoiz 
da alde horretatik bilakaerako emaitzarik onenak dituen udalerria (%59), hots, Eremu 
Funtzionalean hazkunde ehunekorik handienetakoa duena (%29,08) eta etxebizitza-parkearen 
antzinatasuna batez bestekoa baino 13 urte txikiagoa duena (32 urte). Horregatik, ondorio gisa 
esan daiteke hain bilakaera maila handia duela, neurri handi batean, etxebizitzen kopuruaren 
igoeragatik, ez horrenbeste ondare eraikian eginiko jarduketengatik.   

 Indarreko plangintza 

Etxebizitzarako lurzoru kalifikatuan 200 ha gehiago ezarri dira 2004-2016 aldian, hots, 2004an 
kalifikaturiko bizitegiko lurraren %4 baino pixka bat gehiago. Horrez gain, 400 ha-ren 
dentsifikazio berria ezarri da, bizitegien azalera guztiaren %8 inguru, eta kasu gehienetan ha-ko 
30 etxeb.-tik beherako tartetik ha-ko 75 etxeb.-ra igaro da kasurik gehienetan. 

Hirigintza plangintzako informazio geografikoko sisteman 2016an sartutako datuekin bat etorriz, 
Lezamak eta Zaratamok dute kalifikaturiko etxebizitza eskuragarri gehien, eta Plentziak eta 
Muskizek dituzte plangintzan aurreikusita dauden etxebizitza eraikien mailarik handienak.  

Etxebizitza babestuei dagokienez, sustapen-eskaintzarik handiena duten udalerriak Ortuella eta 
Muskiz dira, eta Arrankudiagak, Barrikak, Lemoizek eta Zeberiok ez dute etxebizitza mota hori 
kalifikatzen. 

Etxebizitza eskaintza eta biztanle kopurua erkatuta ikusten denez, oso desberdina da 
eskaintzaren banaketa. Eremu Funtzionaleko batez bestekoa 59 etxebizitza dira 1.000 
biztanleko, eta askoaz gainditzen da batez besteko hori Loiun (434 etxeb.) eta Urdulizen (523 
etxeb.).  

Nahiz eta eskaintza oro har handia izan, udal estatistiketan bildutako guztien %13k (413.848 
etxebizitza) ukipen motaren bat izan lezake, egiteke dagoen etxebizitza kopurua gutxituta. 
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 Etxebizitzen kuantifikazioa 

LAGen aldaketaren kuantifikazioa, Bilbo Metropolitarreko LPPn ezarritako irizpideak eta 
indarreko plangintzaren eskaintza erkatuta ikusten denez, plangintzetan ezarritako eskaintzak 
eremu funtzionaleko 35 udalerrietatik 20tan askoaz gainditzen du LAGen gehienekoa. Sei 
udalerri besterik ez lirateke egongo LAGen aldaketan xedaturiko tartean. Gainerako udalerriek 
etxebizitza kopuru txikiago eskainiko lukete, baina gaur egun zalantzan jartzen ari da ezarritako 
gutxienekoa.  

Esan beharra dago indarreko LPPn dentsifikazio berriaren estrategia aurreikusten zela Getxoko 
lurzoru urbanizagarrietan, Berangotik hurbil. Alabaina, LAGen aldaketari buruzko dekretua 
aplikatzeko Getxorako xedaturiko gehieneko kuantifikazio berria (3.264 etxebizitza) txikiagoa 
dela egungo plangintzako eskaintza teorikoa baino (4.620 etxebizitza egiteke) eta indarreko 
LPPkoa baino askoz txikiagoa (9.479 etxebizitza 8 urtera).  

Administrazio lankidetzako prozesuan, zalantzan jartzen da bete beharreko gutxienekoa, 
hainbat alderdi aintzat hartuta, ingurumenekoa barne. 

 Ahuleziak 

- Udal plangintzan sartu behar ziren eta LPPn proposatu ziren jarduketa gehienak ez dira 
gauzatu, bai jarduketa horiek LPPra egokitzeko prozesua moteldu egin delako edo ez 
delako burutu, bai LPPn ezarritako irizpideak ez zirelako lotesleak edo halakoak ez zirela 
uste izan zelako. 

- Planaren eraginkortasunean eragina izan zezakeen beste alderdi bat Jarduketa Egitaraua 
gutxi gorabeherakoa izatea zen, eta gainera, aurreikusitako jarduketa asko ez zeuden 
programatuta denboran, edo ez zen eragile arduraduna zehazten. Alabaina, oso tresna 
baliagarritzat jotzen da behar bezala garatzen bada eta aldian-aldian eguneratzen bada. 

- Etxebizitza-parkea zahartzea: batez beste 45 urtekoa da. 

- Etxebizitza eskaintza ez da berdintsu banantzen biztanle kopuruarekiko. 

- Plangintzek proposatzen duten bizitegi eskaintzak gainditu egiten du LAGen aldaketan 
ezarritako gehienekoa 35 udalerrietatik 20tan. 

 Indarguneak 

- 2001-2011 aldian behera egin zuen etxebizitza hutsaren proportzioak eta etxebizitza 
nagusiarenak, berriz, gora. Ondorioz, hobetu egin da parke eraikia. 

- Irisgarritasun unibertsalaren hobekuntza, baina eraikuntzari esker gertatu da ondare 
eraikian jarduteagatik baino. 

 Balizko biderapenak 

BMko LPPk bizitegi-lurraren eskaintza zenbatu beharko du, zehazkiago lurralde-eremuari 
dagokion osagaia, lortu nahi den lurralde-eredua eratzeko udalerriak betetzen duen eginkizun 
bereziaren arabera. 

LAGen Berrikusketaren Aurrerapenean proposatzen denez, LPPk Bilbo Metropolitarreko 
iparrean “garapen berrienak finkatzeko dentsifikazioko ekintza” garatu behar ditu. Hartara, 
garapenen integrazio funtzionala eta paisajistikoa hobetu eta bizitegien eta zuzkiduren aldetik 
zentralitatea duten eremu berriak bideratuko dira udaleko goiburuen eta irisgarritasun 
handieneko hiri-garapenen inguruan, garraio kolektiboko sistemen bidez”. 

Herri administrazioek ere baloratu dute hori: proposamenak etxebizitza hutsaren merkatura, 
birmoldaketara eta dentsifikazio berrira bideratu beharra, bereziki azalera eraikigarria ia beteta 
duten udalerrietan. Gainera, dentsitate baxuko eremuetan balizko deskalifikazioa ere aztertu 
beharko litzateke. Kezkagarria da datu hori udalerrientzat, zeren eta zailtasunak baitakartza 
plangintza berrikusterakoan eta LHLra egokitzerakoan. 

Bestalde, beste herri administrazio batzuen eskariari erantzuna emateko ahaleginak egin 
beharko lirateke; izan ere, beharrezkotzat jotzen dute Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legean 
aipatzen den eraikigarritasuna eta kuantifikazioa/dentsitatea erlazionatzea, betiere azalera 
eraikia/etxebizitza baliokidetza ezarrita. 

III  3.3.B. JARDUERA EKONOMIKOAK 

Jarduera ekonomikoetarako lurzoru kalifikatuari dagokionez, 2004-2016 aldian, 218 ha-ko 
hazkuntza gertatu zen, hots, helburu horretarako 2004an zegoen lurzoru kalifikatuaren %10. 
Hazkunderik handienak Trapagan gertatu dira, zeren eta erabilera horretarako kalifikatu baitira 
erreferentziako aurreko plangintzan etenda zeudenak. 

2016ko hirigintza plangintzako Informazio Geografikoko Sisteman dauden datuen arabera 
ikusten denez, jarduera ekonomikoetarako diren lurren heren bat hutsik dago, eta Ezkerraldeko 
azpieskualdeak du lur hutsen proportziorik handiena.  

Biztanleriaren eta azalera kalifikatuaren eta hutsaren arteko erlaziotik ondorioztatzen denez, 
Getxo eta Portugalete dira jarduera ekonomikoetarako lur gutxien dituzten udalerriak, Eremu 
Funtzionaleko batez bestekoaren azpitik dauden zortzietatik. Zamudio, berriz, oso gainetik dago 
batez bestekotik.  

Moteldu egin da jarduera ekonomikoetako lurzoru kalifikatua, halako moldez non 2002-2014 
epealdian %18 nabarmen handitu baitzen azalera kalifikatua. Aurreko 12 urteetan, berriz, 
%35eko hazkundea izan zen.  

Horietan urte guztietan, Bilboko portua handitu izanak harrera eman die jarduerako azalera 
handia duten enpresa askori.  

Lur hutsen eta okupatuen arteko erlazioa %70ekoa da harturiko lurretan eta %30ekoa hutsean. 
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Lurzoruaren eskariaren ikuspuntutik, hurrengo urteetan ez da aurreikusten 2008. urtera arteko 
hamarkadetako hazkunde erritmoa berriz gertatzea, betiere joera demografikoak eta 
ekonomikoak ikusita. 

 Ahuleziak 

Urriak dira aukera estrategikoko eskaria hartzeko gai diren azalera handietako poligonoak 
garatzeko posibilitateak, zeren eta mugatua baita lurraren harrera-ahalmena, besteak beste 
topografia gorabeheratsuaren, jada artifizializaturiko lurraren ehunekoaren eta haran-
hondoetako nekazaritza-abeltzaintzako balio estrategiko handiaren ondorioz. 

Bestalde, mugikortasunaren inguruko nolabaiteko arazoa ikusten da, hiri inguruko merkataritza 
zentro handien egungo konfigurazioaren ondorioz. 

 Indarguneak 

Jarduera ekonomikoak Eremu Funtzionaleko ekonomiaren eragile garrantzitsua dira. 

Azken urteetakoaren antzeko hazkunde erritmoa gertatzen bada hurrengo urteetan, badirudi 
nahikoa lur kalifikatu dagoela hurrengo 20 urteetarako. 

 Balizko biderapenak 

Jarduera ekonomikoak kokatzeko lur berriak garatzeko gakoa industri lurzoru zaharkituen 
birsorkuntzari aurre egitea da; izan ere, lurron kudeaketa motela, zaila eta garestia da. 
Horretarako, helburua lortzeko jarduketa publikoak bateratu behar dira, eta administrazioek 
parte hartu behar dute lehentasunezkotzat jo beharreko den horretan. 

Bestalde, benetan hutsik dauden lurren inguruko zalantzak daudenez gero eta kontsultaturiko 
iturrien datuak bat ez datozenez gero, komenigarria izango litzateke lurzoru eskuragarrien 
inbentario zehatza egitea, enpresa txikien kasuan hobeto islatzeko, baita hutsik dauden lurrak 
hobetzeko eta birsortzeko benetako posibilitateak ere.  

Beharrezkotzat jotzen da BMren LPPn saihestea industrialde tradizionaletan bizitegi-
erabilerarekin bateragarriak diren jarduera ekonomikoak botatzea.  

Teknologia parkeetako gune berrien gaineko proposamenei dagokienez, beharrezkotzat jotzen 
da barnean edo hirien alboetan kokaturiko eremuekin loturik egotea, halako moldez non hiri-
berrikuntzako eragiketak sortuko baitira. Halaber, garrantzizkoa da hezkuntza arloa eta enpresa 
arloa uztartuko dituzten eta irisgarritasun baldintza onak dituzten parke zientifikoak sustatzea. 
Jarduera ekonomikoen lurzoru berriek garraio kolektiboarekiko konektibitate handia izan 
beharko dute.  

Horrez gain, hiriko merkataritza sustatu nahi da merkataritzako ekipamendu handien aurrean, 
eta azken horien gehieneko azalera mugatuko da.  

Betiere administrazioen lankidetza-prozesuko ekarpenen arabera. 

- Metroa eginda, jarduera ekonomikoak garatzeko eremu berriak ezartzea aurreikusten dute 
zenbait udalerrik.  

- Erabilera mistoak izateak iritzi desberdinak pizten ditu, eta ikusten denez, industria eta 
zerbitzuen erabilera mistoak eskari urria du, zerbitzuek nahiago dituztelako kokagune 
zentralagoak. 

III  3.3.C. BALDINTZATZAILEAK GIZA-KOKAGUNEETAN  

Berrikusteko prozesuan dagoen indarreko LPPk proposatzen dituenak moduko bizitegietarako 
eta jarduera ekonomikoetarako kalifikaturiko lurren artean, kudeatzeko zailtasunak edo 
bideragarritasuna zalantzan jartzen dituzten baldintzatzaileak dituzten lurrak daude.  

Atal egokian zenbatzen hasi da zein neurritan ukituko dituzten uholde-arriskuaren 
baldintzatzaileek proposaturiko lurrak, kutsatuta egon litezkeen lurrak, baita baldintzatzaile 
geoteknikoak edo nekazaritzako balioa ere.  

 Ahuleziak 

Kasurik okerrena aintzat hartuta, hots, azterturiko baldintzatzaileetako batek ukituriko azalera 
gai ez izatea aurreikusitako erabilera hartzeko (bizitegia edo jarduera ekonomikoak), nabarmen 
gutxitzen da eskaintza teorikoa. 

Plangintzen gaineko ingurumeneko ebaluazioan egiaztatu denez, LPPk bizitegi-garapen 
berrietarako egiten zituen proposamenetako zenbaitek gaitasun eskasa zuten horietarako, 
izango luketen ukipenagatik. 

 Indarguneak 

Egin berri diren jarduketetan ikusi denez, ukipen horiek ez dute galarazten plangintzaren 
aurreikuspena burutzea eta kudeatzea, betiere tartean diren eragileekin batera koordinatuta 
jarduten bada.  

 Balizko biderapenak 

Interes publikoaren helburua izan behar duen arazoa da jarduera ekonomikoetarako lurraren 
eskaintza mugatua. Ildo horretan, komenigarria da hutsik dauden lurzoru kalifikatuak 
lehenestea eta industri lurzoru zaharkituak birsortzea eta horretarako kudeaketa eta 
finantzaketa baliabideak ematea. Hartara, lurralde mailako hiri-birsorkuntzako lehentasunezko 
eremuak identifikatuko dira, jarduketa horiek ahalbidetzera bideraturiko jarduketen garapena 
ahalbidetuko duten estrategiak eta neurriak bultzatuko dira eta gune zaharkituen birziklatzea 
lehenetsiko da, kutsaturiko lurren kudeaketa lurraren kalitatearen hobekuntza uztartuz 
aurreikusitako faseetan. 

LAGetan beharrezkotzat jotzen da BMren LPPn ardaztzat hartzea hiri berrikuntzako eta 
dentsifikazioko ekimenak. Lehentasunezko ekimentzat hartzen dira itsasadarrean 
proposaturikoak, Bilbotik Kanpoko Abraraino, industri lurren eremu handiak, bizitegi 
erabileraren bateragarritasuna aintzat hartzen dituzten hiri berrikuntzak eta jarduera 
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ekonomikoen kokagune berriak eta bizitegiak nagusi direneko eremu berrien dentsifikazio 
berria. Horrez gain, Eraldaketa Ardatza bihurtu nahi da Txorierriko Berrikuntza Ardatza.<0 

LPPk hiri hazkundeko perimetroa identifikatu beharko du, udal plangintzaren bidez doitzeko 
modukoa eta udalerri guztietako bizitegien, jarduera ekonomikoen eta zuzkiduren eskariak 
aintzat hartuta, baita hiri-gunearen morfologia ere, zeren eta horiek guztiak hiri lurzorua duten 
eremuetatik gertu kokatzea baino ez dago baimenduta; izan ere, ez daude onartuta egungo hiri 
lurretatik askaturiko garapen berriak, LPPn kontrakoa ezartzen duenean izan ezik. 

III  3.4. PAISAIA ETA ONDAREA 

III  3.4.A. PAISAIA 

Askotarikoa da Bilbo Metropolitarreko paisaia, berezkoa eta bereizia, gizakiak lurraldearekin 
duen erlazioaren eraginaren lekukotza bizia. 

Eremu funtzionalean, beren ezaugarriak dituzten lau paisaia bereizten dira, lurralde 
metropolitarra planifikatzerakoan kontuan hartu beharrekoak. Hauexek dira: 

- Kostaldeko paisaia 

- Nekazaritza-basoko mosaikoko paisaia 

- Meategietako paisaia 

- Hiri-industriako paisaia 

Paisaien arteko elkarreraginak trantsiziokoa deritzogun paisaia berria sortzen du hiri-landako 
paisaien artean, betiere hiri inguruetako lurretan. Paisaia horrek funtsezko eginkizuna betetzen 
du multzoaren kohesioan eta ulermenean eta, beraz, lehentasunezko garrantzia duela ezarriko 
da geroko plangintzan. 

 Ahuleziak 

Hauexek dira identifikaturiko paisaia tipologiei dagozkien ahuleziak: 

- Eremu Funtzionalak ez ditu Paisaiaren Zehaztapenak eta Katalogoa eta, beraz, oraindik ez 
dira 90/2014 Dekretuan zehazturiko Interes Paisajistiko Bereziko Aldeak ezarri. 

- Kostaldeko paisaia 

- Hiriaren eta azpiegituren hazkundeak eragindako presioa  
· Elementu militarren multzoa abandonatzea 

- Nekazaritza-basoko paisaia:  

· Herri mendi urriak 
· Paisaiaren erabilerarekin, gozamenarekin eta pertzepzioarekin bateragarritasun txikia 

duten irizpideetan oinarrituriko kudeaketa duen mendi pribatua. 
· Erabilera pribatuen eta publikoen arteko gatazkak  
· Burdin Hesia desitxuratua 

- Meategietako paisaia 

· Intereseko elementuak eta guneak egoera txarrean. 

- Hiri-industriako paisaia 

· Hiri eta industria presio orokorra, bereziki paisaia mailan oso zaurkorrak diren 
eremuetan, ubideetan adibidez. 

Trantsizioko paisaian, hiri-landako hiri inguruetako lurra, gehienbat mendi-magaletako aldapa 
handietan, inolako egiturarik ez duten kontrolik gabeko bizitegien kokalekuen eremua, non gune 
narriatuak biltzen diren.  

Hona hemen konexio-sarean hobetu beharreko ahuleziak: 

- Aurreikusita dauden egungo bide eta trenbide azpiegiturek zaildu egiten dute haranen 
arteko lotura eta hiri eta landa eremuen artekoa. Era berean, igarobide ekologikoen 
eginkizuna zailtzen dute.  

- Mendiarekiko loturako tokiko bidezidor desegokiak 

- Bizikleta-sare desartikulatua eta loturarik gabekoa. 

 Indarguneak 

Egungo egoeraren indargune hauek ezarri dira, aipaturiko paisaia motetan indartu beharrekoak 
hain zuzen: 

- Paisaia naturalen eta kulturalen nahasketa, hiri eta industri guneekiko erlazio estuan. 

- Kostaldeko paisaia:  

· Interes naturalistikoko guneak 
· Interes geologikoko guneak 
· Elementu militarren multzoa 

- Nekazaritza-basoko paisaia:  

· Eremu funtzional osorako agertokiko atzealdea izatea. 
· Burdin Hesiaren azpiegitura militar historikoaren multzoa 
· Alde metropolitarraren arnasgune berdea 

- Meategietako paisaia 

· Erauzketaren lekukotasuna ematen duten elementuen eta guneen multzoa  

- Hiri-industriako paisaia 

· Industri jardueraren lekukotasuna ematen duten elementuak 

Oinezkoen konexio-sareari dagokionez, honako indargune hauek aipatu dira: 

- Ibilbide naturalistikoak: GR/ PR/ Done Jakue Bidea/ Tokiko bidezidorrak/ Bidegorriak 

- Ubideak: Paisaia lotzeko eta uztartzeko ahalmen handia, bereziki Bilboko itsasadarra 
ardatz nagusia izateari dagokionez. 
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 Balizko biderapenak 

LAGetan zehaztuta dagoenez, kudeaketa, babes eta antolamendurako baliabide egokien 
ondoriozko paisaiaren zehaztapenak bildu behar dituzte LPPek hala nola Paisaiaren 
Katalogokoak. 

Gutxi gorabeherako gidalerro hauek proposatzen dira paisaia tipologiaren arabera: 

- Kostaldeko paisaia 

· Interes naturaleko guneak birsortzea, eta ondare geologikoa eta kulturala indartzea.  
· Kostaldea bere eremu osoan balioestea. 
· Hiri hazkundea kontrolatzea/geldiaraztea 

- Nekazaritza-basoko paisaia:  

· Agertokiko atzealdea hobetzea, basoak kudeatzeko indarreko politikak aplikatuz. 
Politika horien artean, tokia erabiltzea eta gozatzea izango da beste helburu bat, 
ekoizpenerako helburuaren osagarri, beste ekintza batzuen artean.  

· Burdin Hesiaren antzinako eraikuntza militarrak identifikatu eta lotzea, interpretazio 
ibilbidea finkatuta. 

- Meategietako paisaia 

· Meategien inguruak indartzea eta lehengoratzea funtsezko identitate-paisaia gisa. 

- Hiri-industriako paisaia 

· Erabiltzen ez diren industria-guneak biziberritzea, beren berezitasunak galdu gabe 
betiere. 

· Industri hazkundea mugatzea paisaiak berebiziko interesa duen kokaguneetan, 
ubideetan gehienbat. 

· Oinezkoen eta bizikleten eremuak indartzea. 

Hiri-landako trantsizioko paisaiari dagokionez, hiri hazkundea mugatzea proposatzen da, 
betiere hazkunde sakabanatua saihestuta eta agertokiko atzealdea eta nekazaritza-basoko 
paisaia indartuta. 

Sareei dagokienez: 

- Egungo azpiegiturak eta aurreikusitakoak paisaian integratzeko ekintzak sustatzea, baina 
etenak saihestu behar dira hiriguneetan eta igarobide ekologikoetan. 

- Ibilbide naturalistikoak zaintzea eta indartzea. 

- Hiriguneen eta inguruko paisaiaren arteko konexioa hobetzea, tokiko bidezidorrak indartuz 
eta bizikleta-sare integrala finkatuz.  

- Hiriko zauriak sendatzea, Bilboko itsasadarra oinezkoen eta paisaiaren arteko konexio-
ardatz gisa finkatu ahal izateko. 

- Laminazio-guneak ematea gainerako ubideei, erabilera bikoitzerako: aisialdirako eta 
uholdeen kontrolerako. 

III  3.4.B. ONDAREA 

 Ahuleziak  

- Baserrien egoera txarra, bertako jarduera nahiz eraikina bertan behera utzita daudelako.  

- Burdin Hesiko ondare-elementuen babes eta ikusgarritasunik eza.  

- Ondare-elementuak inguruko plangintzaren egoeratik kanpora babesteko eta banaka 
tratatzeko arriskua. 

 Indarguneak 

 Sinergia izatea paisaiaren eta gune libre handien eta ibilbide naturalistikoen 
tratamenduarekin.  

 Balizko biderapenak 

- Ondare materialaren zein ez-materialaren tratamendua.  

- Ingurumen aldagaia txertatzea, betiere ondare naturalak gizarte, ekonomia, ingurumen eta 
kulturaren arlotik dituen onurak balioetsiz.  

III  3.5. MUGIKORTASUNA ETA LOGISTIKA 

III  3.5.A. MUGIKORTASUNA 

A.1. BIDAIARIAK ETA INTERMODALITATEA 

Mugikortasunari buruzko azterketan agerian utzi denez, udalerrien barne-mugikortasunaren 
proportzio handia dago –guztizkoaren %56-. Garapen mistoekin (jarduera eta bizitegiak) eta 
trinkoekin dago lotuta. Alabaina, hori ez da homogeneoa eremu funtzional osoan. 

Hala, Ezkerraldean kanporantz sortutako mugikortasun proportzio handia dago sortutako 
mugikortasun osoarekin alderatuta -%60tik gorakoa-. Horrek zerikusia du zenbait udalerritan lan 
eskaintzaren eta egoiliarren arteko erlazio baxuarekin, Santurtzin, Portugaleten eta Sestaon 
adibidez. 

Beste muturrean, erakarritako mugikortasuna aztertuta ikusten denez, Txorierriko udalerriek 
kanpoko mugikortasuneko erakargarritasun maila askoz handiagoa dute barneko 
mugikortasunak berak baino; zehazkiago beste udalerri batzuetatik erakarritako 
mugikortasunak, zenbait kasutan, erakarritako mugikortasun osoaren %80 gainditzen du. 

Horrez gain, garraio kolektiboaren irisgarritasun eskasa dela-eta, Txorierriko udalerri horietara 
zuzendutako mugikortasuna nagusiki automobilean bideratzen da, gainerako udalerrietan baino 
gehiago. Horren ondorioz, askotan gainezka egoten da eskualde horretarako bide-sarea 
goizeko puntuko orduan. 
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Mugikortasunari buruzko azterketa orokorrean, oinezkoen moduaren presentzia handia 
nabarmentzen da. Barne-mugikortasun handiarekin bezala, oinezkoen mugikortasun hori 
gertatzen da hirigintza mistoa eta trinkoa delako, gure herrietan tradizionala dena, baina azken 
urteetan hirigintza sakabanatuagoarekin eta hiri inguruetakoarekin aldatzen ari da, Txorierriko 
garapen-iturrian ikusten denez. 

Sexuen araberako azterketan, nabarmentzekoa da ikustea emakumea oinez eta garraio 
publikoan mugitzen dela neurri handiagoan. Gizonak, berriz, automobilean gehiago. Aldea ez 
dago lotuta bidaia egiteko arrazoiekin, zeren eta, lanaren ziozko azterketan, oinez eginiko 
bidaia bidaien %40tik beherakoa baita. Gizonezkoentzat, berriz, %60tik gorakoa da. Antzeko 
abiapuntuko tokietan eta norakoetan ere agerian gelditzen da alde hori, adibidez, Bilbo-Bilbo 
erlazioan, gizonezkoen laneko bidaien %40 autoz egiten da, eta %10 besterik ez emakumeen 
laneko bidaietan. 

Bidaia egiteko arrazoien gaineko berariazko azterketan ageri denez, autoz egiten diren bidaien 
%75 dira ia lanagatiko bidaiak, eta horrexegatik da garrantzitsua enplegua kokatzea 
automobilaz aparteko beste garraio moduekin iristea ahalbidetzen duten zonaldeetan. Halaxe 
gelditu da agerian zonaldeen araberako irisgarritasunaren azterketan. Txorierrin, enpleguaren 
kokagunean, irisgarritasun eskasa dago garraio publikoaren aldetik. Auto bidezko 
irisgarritasunean, berriz, ehuneko handiak erregistratzen dira.  

Horren ondorioz, agerian gelditzen da karbono-dioxidoaren isuriak autoaren bidezko 
mugikortasunarekin daudela lotuta gehienbat, hamar aldiz handiagoa garraio publikoko 
mugikortasunaren gainetik. Banaketa modalean, aldiz, autoak garraio publikoa gainditzen du 
%40tik beherako ehunekoan. 

Etorkizunari begira, automobilaren erabilera eta horren ondorioak gutxitu nahi badira, agerikoa 
da garraio publikorako pizgarriak eman behar direla. Horretarako, garraio publikoaren 
eraginkortasuna ezarri behar da, orduen fidagarritasunaren aldetik, nahiz garraio kolektiboaren 
modu desberdinen arteko trukea erraztearen aldetik. Horrez gain, jarduera garraio publikoan 
irisgarritasun ona duten zonaldeetan kokatzea planteatu beharko litzateke, eta gainera, kosta 
ahala kosta saihestu behar da hiri inguruetako garapenen hazkundea, ez baitago bertan 
ahalmen handiko garraiobide kolektiboen posibilitaterik (trena). 

Motorrik gabeko garraio moduak eta modu aktiboak sustatzea eta bultzatzea da garraio 
sistemak eraldatzeko estrategia nagusietako bat, baita garraio publikoaren erabilera ere. 
Automobilaren okupazio txikia motorrik gabeko moduetara eta garraio publikoetara aldatzea 
trantsizioko estrategia nagusietako bat bihurtu da garraioen sistema birmoldatzeko energia-
eraginkortasunaren eta karbonoa gutxitzearen aldetik. Halaxe da, irisgarritasun unibertsaleko 
mailei eutsiz eta hurrekotasunean eta jasangarritasunean oinarrituriko hiri garapena 
ahalbidetuz, betiere hiri-eraldaketarako helburu argiekin eta bizi-kalitatea hobetzea eta 
gizarteratzea funtsezkotzat hartuta. Horri esker, norberaren autonomia maila handiagoak 
erraztuko dira hirian, bereziki biztanleen talde jakin batzuen artean, adinekoen artean adibidez -
populazioaren zahartze-prozesuaren baitan-, edo haurren artean. 

 Ahuleziak 

- Lan eskaintzaren desoreka udalerri bakoitzeko biztanleria aktiboarekiko. 

- Karbono-dioxidoaren isuriak auto bidezko mugikortasunarekin daude lotuta alde 
handiarekin, garraio publikoko mugikortasuna baino hamar aldiz handiagoa baita. 

 Indarguneak  

Oinezkoen eta bizikleten mugikortasuna errazteak eragin ona du garraio publikorako 
irisgarritasunean, baldin eta garraio hori hiri-guneetan txertatzen bada eta abiapuntuaren eta 
jomugaren arteko intermodalitatea errazten bada bizikletaren erabileraren eta bereziki trenaren 
artean. Bizikletaren mugikortasuna indartzeari esker, handitu egin daiteke trenaren 
erabiltzaileen estaltze- edo hartze-erradioa oinezkoez gain. Hori bereziki garrantzitsua izan da 
Bilbo Metropolitarrean hiri ertzeko eremuetan eta dentsitate baxuko bizitegietan kokaturiko tren-
geltokietan. 

 Balizko biderapenak 

- Garraio publikorako billete bakarra bultzatzea. 

- Garraio publikoko sistema integralen aldeko apustua egitea, arreta berezia garraio modu 
garbietan jarrita. 

- Modu anitzeko mugikortasunaren aldeko apustua egitea. 

- Garraio publikoko sare handiagoa garatzea plataforma esklusiboan, busean edo tranbian, 
orduen gaineko fidagarritasun handiagoa lortzeko. 

- Lanera joateko behin eta berriz gertatzen den mugikortasuna murriztea, lan eskaintzaren 
eta udalerri bakoitzeko biztanleria aktiboaren arteko desorekak dakarren mugikortasuna 
hain zuzen. Horretarako, jarduera ekonomikoa sustatuko da ahalmen handiko garraio 
publikoko geltokien inguruan. 

- Eragileen zatiketaren ondoriozko zailtasunak gaindituta, tarifa bakarrak intermodalitatea 
hobetuko luke, eta koordinazioak hobetu egingo luke zerbitzuen ustiapena. 

A.2. SALGAIAK 

Salgaien garraioa, ahal dela, trenera bideratu beharko litzateke, garraioko terminalen arteko 
zamalan handiak eta errepidez egin beharreko banaketa-lanak bereiziz.  

 Ahuleziak   

- Estatuko administrazioarekiko mendekotasuna Portu Autonomoarekin loturiko salgaien 
garraio zerbitzurako tren-konexioa zehazteko. 

 Balizko biderapenak 

- Porturako hegoaldeko saihesbidea gauzatzea lehentasunez. 

- Bilboko Portua indartzea itsasoko garraioaren eta kargako trenaren arteko eta trenaren eta 
errepideko garraioaren arteko trukerako terminal intermodal gisa. 

- Abiarazitako truke modaleko azpiegitura-proiektuak garatzea.  
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III  3.5.B. AZPIEGITURAK  

B.1. BIDE-AZPIEGITURAK 

Indarreko Bizkaiko Errepideen LPSk planifikatu du bide-sarea, eta hiri-eremuei dagokienez, 
LPPk bildutako zenbait proposamen izan ditu. 

Errepideen LPS berrikustea proposatzen da, ez horrenbeste plangintzaren aldetik, baizik eta 
errepide-zatiak egiteko lehentasunari begira, edo eskaria kudeatzeko aukerak lantzearen 
aldetik, betiere beste garraio modu batzuetara bideratuta. 

 Ahuleziak   

- Askotan izan dira arazoak auto-ilara handiengatik, trafiko handieneko orduetan eta 
tarteetan lanera joateko edo itzultzeko bidaiek eraginda.  

- Ubide azpikoak hobekuntza handiak ekarriko lituzke, eta Errontegi zubiaren alternatiba 
izango litzateke. Gainera, Hegoko Saihesbidearen erabilera erraztuko luke, baina oso 
garestia da. 

 Indarguneak  

- Erabateko irisgarritasuna jarduerako eta bizitegietako eremuetara gehienez 30 minutuko 
tartean.   

 Balizko biderapenak 

- Hegoko Saihesbide Metropolitarraren erabilera sustatzea. 

- Zati batez eginda dauden igarobideak osatzea (Ballonti eta Unbe). 

- Indarreko LPPn zehazturiko Paseorako Bide Metropolitarraren eraketa bultzatzea.  

B.2. TREN-AZPIEGITURAK 

LAGetan zehazten denez, abiadura handiko tren-geltokiak ezarri behar dira irisgarritasun 
handiko eremuetan eta eraldaketa- eta berrikuntza-eragiketetan txertatu, betiere hiriaren 
bikaintasuneko elementu nagusiekin lotuta. Eskualdeko intermodalitate-lotura handiak izan 
beharko lukete geltokiek. Bilbon Abando geltokia, autobusen geltoki bat jarrita, baita 
EuskoTren, metro eta tranbiarako lineetarako sarbidea ere. Loiuko aireporturaino doan 
igarobideko geltokia izateko posibilitateak aztertuko dira.  

Bestalde, aldiriko tren-geltokiak funtsezkotzat jotzen dira mugikortasuna errazteko eta 
bultzatzeko -garraio modu hori erabiliz-, eta lurraldean zentralitate-eremu berriak sortzeko.  

Metroari dagokionez, 3. eta 4. lineak gauzatzeko lanak egiten ari dira. Era berean, tranbia dela-
eta, Barakaldoko ingurabidean eta Urbinaga, Leioa eta EHUrekiko lotunean. 

 Ahuleziak  

- Estatuko administrazioarekiko mendetasuna AHTko sarbideetarako eta Portu 
Autonomorako salgaien sarbideetarako akordioen garapena zehazteko. 

- Hiri-bilbearen jarraipena zailtzen duten trenbide-trazadurak.  

 Indarguneak 

- Trenbide-sare finkatua, eremurik populatuenetarako irisgarritasuna errazteko, eta gainera, 
beste garraio modu batzuekin osatzeko ahalmena izango du.  

 Balizko biderapenak 

- Abiadura handiko geltokian eta inguruetan maila handiko ekipamenduak eta jarduerak 
ezartzea.  

- Porturako hegoko saihesbidea gauzatzea eta abiadura handiko sarea Santanderreratz 
jarraitzeari begira izan litezkeen sinergiak aztertzea. 

-  Trenez Loiuko aireportuko terminalera joateko moduari buruzko azterlana. 

- Trenbide-linea tranbiarako bihurtzea Urbinaga eta Santurtzi artean, portura joateko 
Seranteseko tunela martxan jarritakoan. 

- Tranbidea ezartzea egungo hirigintza barrerak gutxitzeko. 

B.3. PORTUA 

Portuak garrantzi handi du logistikaren aldetik, portu nagusia baita Penintsulako iparraldean. 
Hura indartzeko, trenbideko konexioa hobetu beharko litzateke.  

Portuko jarduerak kanpoko Abrara aldatzeak berekin dakar Zorrotzaurreko eta Zorrotza 
Puntako ibarren desafektazioa.  

 Ahuleziak  

- Trenbideko hegoko saihesbideak martxan jartzea baldintzaturiko garapena. 

 Indarguneak 

- Portuko lurrak duen ahalmena balioestea, hain zuzen bertan kokatu beharreko ekoizpen-
jarduera ekonomikoak hartzeko ahalmena. 
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B.4. MOTORRIK GABEKO MODUETARAKO AZPIEGITURAK 

 Ahuleziak  

Nahiz eta toki mailan finkaturiko oinezkoen mugikortasunerako azpiegitura-sareak egon, ez da 
gauza bera gertatzen hiri arteko erlazioetan. Zenbait konexio ahulak dira hiri barrerak 
daudelako, batzuetan nahikoa konponduta ez dauden barrerak. Topografiak dakartzan 
zailtasunak ez dira zenbait udalerritan edo zenbait auzunetan konpondu, eta bereziki 
garrantzitsua da hori biztanleriaren zahartze-prozesua gertatzen denean. 

Bizikleta egunero garraiobide gisa erabiltzeko azpiegiturak ez dira berdin garatu alde 
metropolitarreko udalerrietan. Alde hori gorabehera, oro har ez dago tokiko sare finkaturik, 
garaturiko bide-tarteak baino, baina beti ez daude lotuta eta integratuta sareko sistema batean. 
Egungo tokiko sareek ez dute beti ahalbidetzen udal barneko konexiorik. 

Tokiko sarerik eza oztopo handia izango litzateke bizikleta erabiltzeko hiri barneko konexio-
sarearen funtzionalitaterako; izan ere, ez dago bizikletarako sare kohesionaturik.  

Trenbideko garraioko operadoreek bizikleten garraioa onartzen dute erabiltzailearentzako kostu 
gehiagorik gabe, baina, hala ere, geltoki gehienek ez dute bizikletak segurtasunez aparkatzeko 
instalaziorik edo zerbitzurik, eta ikusitako eskaintza oso txikia da. 

Mugikortasun aktiboa sustatzeko zenbait kanpaina egin dira udalerrietakoren batean. Beste 
batzuetan, ez dago jarduketa berezirik eguneroko mugikortasunaren aldetik eta lanera edo 
ikastera joateko bidaien inguruan.  

 Indarguneak 

Motorrik gabeko garraio moduek dute pisurik handiena Bilbo metropolitarreko mugikortasunean, 
bereziki oinezkoenak. Bizikleta erabiltzen hasi berria dago, baina dagoeneko motorrak baino 
gehiago erabiltzen dira. Hiri mailan, oinez egiten diren joan-etorrien garrantzia oraindik 
handiagoa da, baina bizikletaren erabilera desberdina da udalerrietan. Alde metropolitarreko ia 
udalerri guztietan dituzte hirigintza plangintzan ezarrita oinezkoen mugikortasunari buruzko 
arauak. Alde metropolitarreko topografia ez da lagungarria oinezkoen mugikortasunerako 
zenbait aldetan. Aldapak bereziki oztopo handiak dira zahartze-prozesuan den biztanlerian. 
Batzuetan, mugikortasun bertikaleko zerbitzuak garatu dira (eskailera mekanikoak, arrapalak, 
igogailuak, igogailu inklinatuak, etab.), eta kasurik gehienetan ez dakarkiote kosturik 
erabiltzaileari.  

  

Zenbait hiritan plangintzarako baliabideak daude, bizikleten bidezko mugikortasunerako 
berariazko sareak garatzera bideratuta, edo irizpideak sartu dituzte bizikleta gainerako 
ibilgailuekin batera galtzadan erabiltzeko modua txertatzeko, segurtasunez betiere. 2003-2016 
bitartean, Bizkaiko Bizikleten Plan Gidaria garatu zen, eta garrantzi berezia eman dio Bilbo 
Metropolitarrari.  

Udalerri nagusietako zenbaitetan, bizikleta bultzatzeko neurri osagarriak landu dira: Bizikleta 
publikoko sistemak, bizikleten aparkalekuak edo bizikleta eta oinez ibiltzea garraiobide gisa 
sustatzeko kanpainak. Trenbide garraio metropolitarreko operadore guztiek ahalbidetzen dute 
bizikletak garraiatzea. 

 Balizko biderapenak 

Hiri barneko oinezkoen eta ziklisten mugikortasunerako azpiegituren plangintzan, proposaturiko 
sarreraren hierarkizaziorako nahikoa irizpide sartu behar dira, baita jarduketen ondorengo 
programaziorako ere, betiere egin beharreko tarteen lehentasuna abiapuntu hartuta. Bizikleten 
Plan Gidarian hasieran proposaturiko sarea duala da, eta erraztu egiten du bizikleta garraiobide 
gisa sartzea nahitaezko mugikortasunaren baitan, bereziki Alde Metropolitarrean. Alde batetik, 
automobilarekiko lehian, eta bestetik bizikleta aisialdirako eta landa-eremuetara hurbiltzeko eta 
horiek ezagutzeko modua den aldetik. Bizikleta Bilbo Metropolitarreko eguneroko 
mugikortasunean bultzatzeko, bizikleta ohiko garraiobide gisa bultzatzea izan behar da, eta 
erabilera hori lehenetsi beharra dago aisialdirako erabileraren aurretik. 

Bizikleta-sare segurua, koherentea, irisgarria eta etengabea bideratzea, bizikletaren erabilera 
sustatzeko ibilbide laburragoak eta seguruagoak lortzeko. 

III  3.6. BALIABIDEEN KUDEAKETA JASANGARRIA 

A.1. SANEAMENDUA 

 Ahuleziak  

Sare eredua osatu gabe dago, ez baitago behin betiko konponbiderik Eskuinaldeko hondakin-
uren araztegirako, eta bi aukera baizik ez dira ematen: Galindoko HUAra isurtzea edo, bestela, 
Lamiakoko kokaturiko araztegietan tratatu. 

 Indarguneak  

Bilbo Metropolitarreko saneamendu-sarea ia bukatuta dago egitura nagusian. Hirigune 
guztietako ur zikinak tarteko gailuetatik eta HUArako kolektoreetatik bideratzen dira. Ura 
itsasadarrera edo itsasora isurtzen dute, baita hirigune txikiagoak arazten eta ura ubideetara 
isurtzen duten garrantzi txikiagoko beste batzuk ere.  
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 Balizko biderapenak 

Sarearen behin betiko eredua ezartzea, araztegien egitura Itsasadarreko estuarioan finkatuz, 
dela Galindon instalazio bakarra jarrita, dela Lamiakon araztegi berria izango duen sistema 
bikoitza eratuta. 

A.2. EDATEKO URAREN HORNIDURA 

 Ahuleziak 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren hornidura Goiko Bentako EUAtik egiten da, eta mendetasun 
esklusiboa du Zadorrako Sistemaren Hornidurarekiko. Horregatik, komenigarria izango litzateke 
Bilbo udalerria hornitzen duen sare primarioarekiko konexioa Orduntetik eta Sollanoko EUAtik 
egitea, alternatiba izan dadin bi sistemetarako, baterako kudeaketa eginez. 

 Indarguneak 

Une honetan, Bilboko biztanleriaren bi herenek sistema propioko ura jasotzen dute, Ordunteko 
urtegitik. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren hornidurako sare nagusiak ia Bilbo Metropolitarreko eremu 
osoa hartzen du. 

 Balizko biderapenak 

- Babes-eremua ezartzea urtegietako hartuneen inguruan. Arauetan zehaztuta dago eremu 
hori. 

- Sare-maila jartzea, horniduraren segurtasuna errazteko.  

- Bilboko Udalarekin negoziatzea Ordunteko urtegia Partzuergoaren sarean sartzeko. 

A.3. HIRI HONDAKIN SOLIDOAK 

 Ahuleziak 

Eremuko hiriko hondakindegi guztiak itxita daude, Lemoizko Jata mendikoa izan ezik; ia ez du 
hondakin gehiagorako edukierarik. 

 Indarguneak 

Oinarrizko hiru edukiontzitan oinarrituriko bilketa selektiboa, non hondakinak jatorrian banatzen 
diren. Udalerri gehienetan dago ezarrita, eta horietako baten batean materia organikoko 
edukiontzia jarri da ondoren konposta egiteko. 

Gainerako hondakin espezializatuetan, bilketa selektiboko hamabi zentroren sarea dago 
(Garbiguneak eta Bilbogarbiak), hondakinen banaketa hobetzeko, baita Ortuellan hondakin 
inerteen instalazio bat ere. 

 Balizko biderapenak 

- Baterako estrategiak garatzea banako eta gizarteko jokabideak hobetze aldera, gutxitu, 
berrerabili eta herritarrak birziklatzearen garrantziaz kontzientziatzera bideratuta. 

- Hondakinak berreskuratzeak eta desagerrarazteak lurraldean eragina dutela aurreikustea; 
izan ere, tokia behar duen jarduera da, eta biztanleriaren zati batek ez du begi onez 
ikusten.   

A.4. LURRA BALIABIDEA DEN ALDETIK (LUR KUTSATUAK) 

 Ahuleziak 

- Aurkituko den arazoaren berri ez izateak –horrek dakartzan kostu ekomomikoak eta epeen 
aldetikoak- geldiarazi egiten ditu kutsadura arazoak dituzten lurrak birsortzeko ekimen 
pribatuak. 

- Aldagai hori aintzat hartu beharko lukeen erabileren gaineko plangintza abiapuntu hartuta, 
oso baliagarria izango litzateke lurrak ikertzea plangintzako lehen faseetan. Lanen kostuak 
azkeneko inbertsioaren ehuneko txikia besterik ez bada ere, zaila da partzeletan sartzea, 
gehienbat pribatuak direlako. 

 Indarguneak  

- Kutsatuta egon litezkeen lurren inbentarioan sartuta dauden Bizkaiko Lurralde Historikoko 
partzelen erdia baino gehiago Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalean daude eta, 
beraz, eremu arlo hori funtzional horretan proiektu pilotutzat har daiteke Bizkaiko gainerako 
eremu funtzionaletarako. 

- Eremu funtzionalaren orografia zaila, koloniza daitezkeen balizko lur berriak ia beteta 
egotea eta lur berriaren kolonizazioa barik lurzoruaren birsorkuntza lehenesten dela-eta, 
lehentasunezkoa da lurrok lehengoratzea.  

- Etengabe eguneratzen den baliabidea da lurren inbentarioa, eta lurraren kutsaduraren 
ondoriozko arazoak dituzten lurrak identifikatzea ahalbidetzen du. 

Balizko biderapenak 

- Aldagaia aintzat hartzea eta horren jarduketak erabilera bateragarriagoetara eta esku-
hartze handiagoa dakarten jarduketetara bideratzea. 

- Ikerketak sustatzea, lurraren saneamenduaren beharrak zein diren jakin ahal izateko, 
kutsatuta egon litezkeen jarduerei uzten zaie unean aurreikusitako erabileraren arabera eta 
edozein jarduketari ekin baino lehen. Hartara, administrazioak lurren ikerketan duen 
konpromisoa planteatzen da. 
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A.5. ENERGIA ETA TELEKOMUNIKAZIOAK 

 Indarguneak  

Bilbo Metropolitarrean dauden banaketa-sareak nahikoa trinkoak dira, eta urbanizaturiko 
lurralde osoa hartzen dute ia.  

 Balizko biderapenak 

- Energiaren arloan ezarritako helburuak betetzeko nahikoa ahalmen duten lurren 
erreserbak sartzea.  

- Hiru jarduketa-ildo: 

· Energiaren aurrezpena eta energiaren erabileraren eraginkortasuna. 
· Baliabide propioak, hidroelektrika, eguzkikoa, geotermia, biomasa (basoen 

kudeaketarekin lotuta) eta lurreko energia eolikoa erabiltzea. 
· Iturrien dibertsifikazioa. 

- Udalerri bakoitzak bere Energia Jasangarrirako Ekintza Plana idaztea, non energia eredua 
zehaztuko duten. LPPk plan horien idazketa bideratu lezake. 

- LPPri datxekion mailako TAK (Telekomunikazioetako azpiegitura komuna) erako 
jarraibideak garatzea. 

III  3.7. EKIPAMENDUAK 

 Ahuleziak  

- Ekipamenduak Bilbon metatzea. 

- Ekipamenduak lurzoru urbanizaezinean kokatzea hiri bilbearekiko jarraipenik gabe, garraio 
publikoaren zerbitzua jasotzeko zailak. 

-  Oinarrizko ekipamendurik eza landa inguruneetan. 

- Uraren ziozko ukipenek eragindako zailtasunak ur-bideratzeetan edo pasabideetan 
URAren baimena lortzen ez duten bidegorriak osatzeko. 

 Indarguneak 

· Uribe Kostako Itsasbazterreko Parkea babes berezikotzat hartzeko modua izatea. 

· Parke metropolitarren garapena berriz aztertzea, eta zehazkiago, Artxandako parkekoa, 
aisialdirako ahalmena handikoa; izan ere, hainbat udalerri ukitzen direnez gero, 
nolabaiteko zailtasunak sortzen dira. 

- Aisialdirako ahalmena duten azpiegitura berdeei buruzko ekarpenen ardatza Bilboko 
ingurabide berdea izan da. Plangintza ezagutarazteko beste baliabide bat gehiago izanik, 
oinarria izan liteke sarea osatzen duten ibilbideak eta elementuak LPPra ekartzeko. Horien 

gaineko azterketa handituz joan da: hasieran Bilbo eta alboko beste udalerri batzuk 
hartzen dituen eremutik, ur-banatzailea erreferentziatzat hartuta eta ardatza itsasadarrean 
izanik, guztira 29 udalerri hartu arte. 

Elementu garrantzitsuen artean, Done Jakue Bidea, Eraztun Berdea (35 km) eta Burdin 
Hesia daude. 

- Sarea osatzeko, mugikortasuna sortzen duten eta sarean txerta daitezkeen ekipamenduak 
erabiliko lirateke, eta bilbearen jarraipena zailtzen duten eta ingurumena hobetzeko edo 
lehengoratzeko lehentasunezkoak izan daitezkeen tokiak edo eremuak detekta litezkeen 
planteatzen da.  

 Balizko biderapenak 

- Elementuak eta ibilbideak identifikatu, egokitu eta balioestea. Hartara, udalerriak 
ekipamenduak lotuko dituen sarea sortuko da abiapuntua hauexek izanik: Done Jakue 
Bidea, Bilboko Erantzun Berdea, itsasoko bidea (GE 123) eta Burdin Hesia, betiere Bilbo 
Metropolitarreko Ingurabide Bidearen Proiektua erreferentziatzat hartuta. 

- Itsasadarra birsortzea eta naturalizatzea herri gune eta erabilerakoa izateko. 

- Hondartzetarako irisgarritasuna aztertzea, aparkamendurako ahalmena kontuan hartuta, 
baita garraio publikoa eta urtaroen arabera aldatzen den zuzkidura dela ere.  

- Lurraldearen aldetik lurzoru urbanizaezinean interes publiko eta sozialetakotzat har 
daitezkeen erabilerak zehaztea LPPn. 

- Lurzoru urbanizaezinean kokaturiko ekipamenduen tratamendurako irizpideak ezartzea 
LPPn, horietako zenbait handitu beharra dagoelako, horien artean ikastetxeak. 

- Biztanleriaren zahartzea dela-eta gizarte ekipamenduen eskarian izandako hazkundea 
aztertzea eta balizko biderapen berriak planteatzea. 

III  4. ZEHARKAKO ALDERDIEI BURUZKO ONDORIOAK 

III  4.1. INKLUSIOA ETA GENERO-IKUSPEGIA 

Arestian esana dugunez, lurralde antolamenduaren xedea, Lurraldea Antolatzeko Europako 
Kartan zehazten denaren arabera, pertsonen bizi-kalitatea hobetzea da. Hori besteak beste, 
ekipamendu kolektiboetarako irisgarritasun handiagoan zehazten da, baita azpiegituren 
hobekuntzan, baliabide naturalen kudeaketa arduratsuan eta ingurumenaren babesean ere. 
Hartara, bateragarri egin behar dira alde batetik baliabideen gero eta behar handiagoak eta 
bestetik baliabideen kontserbazioa, eta gainera, lurraldearen erabilera zentzuduna eta orekatua 
beharrezkoa da, erabilera bateragarriak zehaztuta. 

Gaur egun oraindik ere, pertsonen sexuaren arabera aldatzen dira bizi-kalitateaz hitz egiteari 
begira erabiltzen diren aldagai guztiak. Hots, emakume batek ez ditu gizon batek 



 

MEMORIA · BILBO METROPOLITARREKO LPPren BERRIKUSPENAREN AURRERAPENA 

Bizkaiko Foru Aldundia   Diagnostikoa · 2016.12 

200 

ekipamenduak eskuratzeko dituen posibilitate berdinak, gizartean duen abiapuntua desberdina 
baita. Gauza bera gertatzen da azpiegituren beharrekin edo beste baliabide batzuekin.  

Ildo horretan, eta LAGen Aurrerapen Dokumentuak dakarrenez, hauexek ditu kontuan 
diagnostikoak: 

- hiri guneak eta eraikuntzak erabiltzeko gidalerro desberdinak daudela, emakumeei eta 
gizonei esleituriko genero-rol desberdinen ondorioz. 

- bikotekiderik ez duten emakumeek etxebizitza eskuratzeko zailtasun handiagoak dituztela 
eta, bereziki, talde ahulenek hala nola guraso bakarreko familiaburuek eta genero-
indarkeriaren biktimek. 

- emakumeek segurtasun faltaren pertzepzio handiagoa dutela bai herri gunean bai hiriko 
zuzkiduretan. 

- emakumeen bidaiak EAEn egunero egiten diren bidaia guztien %51,9 direla. 

- sexu bakoitzak bidaiak egiteko dituen arrazoiak desberdinak direla. Lanaren ziozko bidaiak 
gutxiago aipatzen dituzte emakumeek gizonezkoek baino. Lanerako bidaietan, gizonen 
%70ek ia autoa erabiltzen du. Emakumeei dagokienez, berriz, %40ra ez da iristen garraio 
modu hori erabiltzen dutenak. 

- nekazaritzan eta arrantzan gizonak aritzen direla nagusiki.  

- emakumeek lana eta zerbitzuak eskuratzeko zailtasun handiagoak dituztela, bereziki 
teknologia berriekin loturikoak, edo emakume baserritarrek presentzia txikia dutela 
erantzukizuneko postuetan eta erabakiak hartzekoetan. 

Balizko biderapenak 

LPP honen erredakzioa bada aukera, genero-ikuspegia planen maila honetan txertatzeko. 

Honako gai hauek ezarri beharko lirateke: 

- Bereizkeriazko hizkera ez erabiltzea. 

- Irisgarritasuna generoaren ikuspegitik. 

- Mugikortasuna. 

- Segurtasun pertzepzioarekin loturiko guneak modu ez diskriminatzailean erabiltzea. 

- Alderdi sozialak eta ekonomikoak. 

- Genero-ikuspegia ikusaraztea, atal berezian landuta. 

Honako baliabide hauek izango ditugu horretarako: 

- 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.   

-  “Zaintzaren mugikortasuna” sustatzea. Horretara, ziurtatu egingo da beste pertsona 
batzuk zaintzearekin eta etxea mantentzearekin loturiko bidaiak ahalik eta denbora 

laburrenean egin ahal izatea, eskaturiko ordu-tarteetan eta kostu onargarriekin. Horrela, 
pertsonek bateragarria egin ditzazkete ordaindutako lana eta zaintzako erantzukizunak. 

- Landa-eremuen eta eskualde mailan zaintzako ekipamenduak kokatzen direneko eremuen 
arteko konektibitatea bultzatzea, plangintzaren bidez. 

- Nahikoa dentsitatea duen hiri eredua sustatzea, erabileren beharrezko nahasketa eta 
eguneroko bizitzarako beharrezkoak diren ekipamenduetara oinez joatea ahalbidetzeko, 
baita garraio publikoaren eraginkortasuna ere. Hala, txikiagoa izango da auto pribatuaren 
mugikortasunarekiko mendetasuna. 

- Herri gunearen segurtasuna lurralde eta hiri plangintzan txertatzea, funtsezko eskubidea 
den aldetik.  

- Genero-ikuspegia garraioaren plangintzan eta kudeaketan sartzea, halako moldez non 
jarduera horietan kontuan izango baitira mugikortasuneko gidalerroak, bidaiatzeko modua 
eta emakumeek bidaiak egiteko denboraren eta orduen aldetik dituzten mugak.  

- Gizarte taldeek “arriskutsutzat jotako tokiak” edo segurtasunik gabekoak identifikatzea, eta 
bereziki emakumeek, adinekoek (bi sexuen behar bereiziak aintzat hartuta) eta haurrek 
dituztenak, parte hartzeko prozesuetan plangintza berrikusi bitartean. 

 

III  4.2. KLIMA-ALDAKETA 

Balizko biderapenak 

Bi helburu lortzera bideratu behar dira klima-aldaketari aurre egiteko jarduketak: aldaketa 
zelanbait arintzea eta egokitzea. 

Aldaketa zelanbait arintzeari dagokionez, honako biderapen hauek proposatzen dira: 

- Azpiegitura berdea eta naturan oinarrituriko konponbideak sustatzea, baita ekosistemak 
birsortu eta naturalizatzea ere lurraldearen erresilentziari eusteko. 

- Basoen kudeaketa hobetzea eta narriaturiko zonaldeetan zuhaitzak berriz landatzea. Hala, 
handitu egingo da baso naturalen eremua karbono-hustubideak diren aldetik. 

- Nekazaritza-basogintza ekoizpen integratua, ekologikoa eta tokikoa sustatzea, Negutegi-
efektuko Gasen (NEG) isuri gutxiago dituena, eta karbono-hustubide gisa duen ahalmena 
indartuko da. 

- Energia-eraginkortasuneko irizpideak eta energia berriztagarriak indartzea hiri-guneetan. 

- Intermodalitatea eta NEG isuri gutxiago dituzten garraio moduak indartzea. 

- Hondakinen bilketa selektiboa handitzea, eta ondoren, berrerabilpena, birziklapena eta 
balorizazioa. 

Klima-aldaketara egokitzeko eta hiri jasangarritasuna lortzeko hartu beharreko lehenbiziko 
neurrietako bat hauxe izango da: lurraren okupazioa mugatzea. Horretarako, erabileran 
nahasketa eta narriaturiko guneen birsorkuntza eta berrerabilpena bideratuko dira.  
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Balizko beste biderapen batzuk: 

- Bero-uhartearen, uholdeen, itsasoaren mailaren igoeraren, egoera geoteknikoen aldaketen 
eta abarren ziozko arriskuko zonaldeak zehaztea. 

- Klima-aldaketa kostaldeen kudeaketan txertatzea. 

- Nekazaritza eta basogintzako jardunak klimaren egoera berrira egokitzea. 

- Erabilerak eta jarduerak mugatzea klima arriskuen eraginpeko eremuetan. 

DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA 

III  5. DIAGNOSTIKOAREN LABURPENA  

Aurreko ondorioetan bilduta dagoenez, Bilbo Metropolitarreko lurralde plan partzialaren eredua, 
funtsean, baliozkoa izaten jarraitzen du, baina eguneratu egin behar da legeriaren eta 
ordenamenduko beste baliabide batzuen garapenaren ondoriozko eremu berrira egokitzeko. 

Gainera, egoera sozioekonomikoaren bilakaera gertatu da, hain zuzen ekonomiaren 
zabalkunde-ziklotik ikuspegi berria behar duten atzeraldi ekonomikora eta susperraldira. 

Horrez gain, honako hauek bildu behar ditu LPP-ren berrikuspenak: ingurumen, gizarte eta 
ekonomiaren arloko jasangarritasunaren sustapena, klima-aldaketaren eragina, paisaiaren 
egungo kontzeptua lurralde antolamenduan eranstea eta herritarrek eta eragile publikoek eta 
pribatuek parte-hartzea. 

Eremu Funtzionala finkapen-maila handiko metropoliko esparrua da. Dagoeneko eginda dago 
haren funtzionamenduak eskatzen dituen azpiegituren zatirik handiena, lurraren artifizializazio 
indizea EAEko batez bestekoa baino handiagoa (lurzoru urbanizaezinaren %71, eta %91ekoa 
EAE-n). Indarreko LPP-k planteatzen zituen eragiketa estrategikoen zati handi bat birsorkuntza 
edo berrikuntzako eragiketak ziren, eta biztanleriak pixka bat behera egin du zahartze 
nabarmena izateaz gain. 

Planak indarrean jarraitu bitartean definituz joan den eremu berrian, garrantzi handiagoa izan 
dute zenbait alderdik: 

- Lurra baliabide mugatua da, bereziki nekazaritza balioa zuen lurra (nekazaritza-azalera 
baliagarria eta ustiapenen kopurua %35 gutxitu da). 

- 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 zituen eremuen trinkotze berria, nahiz eta horrek 
lurren zati bat deskalifikatzea dakarren. 

- LAG-en aldaketaren ondoriozko bizitegien kuantifikazioak, aurrekoak baino txikiagoak diren 
gehieneko balioak ematen ditu, 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 paisaiaz eta naturaz 
gozatzea. 

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

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

- 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 kultur 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 osoa agertoki berrira egokitu behar da, bereziki 
ekipamenduei, etxebizitzari eta mugikortasunari dagokienez. Biztanleriaren beherakadak eta 
zahartzeak (ez bakarrik Metropoli Aldean) berekin ekar dezakete langabezi 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. Txorierrin dago lan eskaintzarik handiena biztanleekiko. 
Nabarmentzekoa da Bilbok administrazio eta zerbitzuen egoitza gisa duen garrantzia, bereziki 
ekonomia zerbitzuetara bideratzen ari den egoeran. Horrek guztiak eragina du lurraldearen 
antolamenduan, zeren eta garraio publikoaren zerbitzu egokia ez duten zonaldeak baitaude, 
eta horrek ibilgailuaren bidezko mugikortasuna handitu egiten da. 

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 eremuaren motorizazio 
globalaren indizea ez da hain handia; txikiagoa delarik garraio publikoaren eskaintza ona 
dagoen udalerrietan eta handiagoa hiri-inguruko aldeetan. 

Lan eskaintzaren eta biztanleriaren arteko desoreka gutxitzeko helburuak bideratu behar du 
LPP-ren berrikusketak, 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 metropoli aldean, ekoizten duten biztanleen igoeraren eta 
emakumea lan-munduan sartu izanaren ondorioz, baina krisiak langabezia igoarazi du. 
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Langabezia ez da modu bateratuan banatzen, eta eragina handiagoa du hasieran errenta maila 
txikiagoa duten udalerrietan. 

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 
ibide-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. 

Nekazaritzak nabarmen egin du atzera azken hamarkadan; izan ere, nekazaritza-azalera 
baliagarriaren eta zentsaturiko ustiapenen heren bat baino gehiago galdu da. Landaturiko 
basoen ehunekoa baso naturalarena baino askoz handiagoa da; herri erabilerako mendien 
kasuan ere bai. Nekazaritza-abeltzaintza lagungarria da elikadura-subiranotasunerako, eta ez 
litzateke deslokalizatu behar. Landako enplegua sortzeaz gain, lagungarria da ingurumena, 
biodibertsitatea eta paisaia zaintzeko. Landa-eremuetako biztanleen ehunekoa 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 
landaguneak mugatzeko eta antolatzeko eta baserriak banatzeko irizpidea ezartzea. 

Paisaia lurraldearen gaineko erabakietan kontuan hartu beharreko balio gisa txertatzen da. 
Hurbilpen hori osatzeko, eremu funtzionalaren paisaiaren katalogoa eta zehaztapenak idatziko 
dira. 

Hiri habitatean kalifikaturiko lurrak ukitzen dituzten baldintzatzaileen ondoriozko zailtasunak 
ikusten dira (bizitegikoak nahiz jarduera ekonomikoetakoak), baita LPP-k 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 parte-hartzeari 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. Nolanahi ere, datozen urteetarako antzeko hazkunde erritmoa aintzat hartuta, badirudi 
nahikoa lur kalifikatua dagoela datozen 16 urteetarako. 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 industri 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. 

LAG-en Aldaketari buruzko Dekretuaren arabera zenbatu beharko litzateke bizitegi-
lurzoruaren eskaintza, eta lurralde ereduaren osagaia doitu beharko litzateke udalerri 
bakoitzari lurralde eredua errazteko esleituriko eginkizunaren arabera. 
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Nolanahi ere, badirudi beharrezkoa dela proposamenak etxebizitza hutsa merkatuan jartzera, 
birmoldatzera eta dentsifikazio berrira bideratzea. Gainera, dentsitate txiko eremuen balizko 
desklasifikazioa aztertu beharko litzateke. 

Bestalde, komenigarria izango litzateke Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legean aipatzen den 
eraikigarritasuna eta kuantikazioa/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 LPP-n aintzat 
hartutako bateragarritasun azterketen eremuak eta aztertu daitezkeen bestelako 
bateragarritasun-eremuak berriz aintzat hartu beharko litzateke. 

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

Ondare arkitektonikoaren eta arkeologikoaren multzoan, hauexek nabarmentzen dira: 
Bilboko Katedrala, Donejakue Bidea eta Zubi Esekia, UNESCOren munduko ondarearen 
zerrendan sartuak. 

Beharrezkotzat jotzen da ondare materiala nahiz ez-materiala lantzea dokumentuan, eta 
ingurumen aldagaia txertatzea, hain zuzen ondare naturalak gizarte, ekonomia, ingurumen eta 
kultur onurak balioetsiz. 

Ohartarazi egiten da baserrien egoera gero eta okerragoa dela, bertan behera utzita daudelako, 
zenbait ondare-elementuren bisibilitate faltagatik eta ondare elementuei inguruko plangintza 
kontutan hartu gabe banakako babes eta tratamendua emateko arriskua dagoelako. 

Metropoliaren kanpoaldearekiko konektibitateari eta mugikortasunari dagokienez, hobetu 
egin litezke, alde batetik oinezkoen kasuan; abiadura handiko trena oinarri hartuta, baita 
aireportuko terminaleko eta Bilboko erdialdearen arteko tren bidezko loturari esker, eta bestetik 
salgaien garraioan; portu autonomoarekiko trenbideko loturaren bidez hiriguneekiko 
interferentziarik egin gabe. 

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 LPP-n aurreikusitako 
Metropoliko Pasealekua), mugikortasun modu desberdinak uztartu eta itsasadarraren 
inguruko eremuak eratu. 

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

Udalaz gaindiko intereseko ekipamenduei dagokienez, hauexek bereizten dira: alde batetik, 
zuzkidura eta aisialdi erabilerako gune 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 duten eraginagatik ere bai. Interes 
handikotzat jotzen da azpiegitura berdearen aisialdirako ahalmena bultzatzea. 

Azken finean, Bilbo Metropolitarreko eremua oso finkatuta eta antropizatuta dago eta heldua 
da, eta ez daude gabezia handirik jarduketa proposamen nagusiei dagokienez. Proposamen 
horiek indarreko LPP-en zehaztu zirenak dira neurri handi batean. 

Gauzatutako proposamenak sektoreko aukera-irizpideen ondorioz egin dira gehienetan eta ez 
proposaturiko lurralde-ereduaren ondorioz. Hala gertatu da, seguru asko, eragileen parte-
hartzea desberdina izan delako eredua lortzeko bidean, baita gizartearen laguntza eskasagatik 
edo zenbait proposamen biderapenak zirelako ere lotesleak izan beharrean, eta batez ere 
Jarduketa Egitaraukoa. 

Balorazio horrekin bat etorriz, proposaturiko jarduketak lehenestea eta koordinatzea izango da 
abiarazitako LPP-aren eginkizun nagusietako bat, baita eragile arduradunak eta jarduketak 
burutzeko beharrezko baliabideak zehaztea ere. 

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


