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1. SARRERA 

Paisaiaren Europako Hitzarmenaren (Florentzia, 2000) arabera, paisaia-kalitateko helburua honako hau da: 
“paisaia zehatz baterako, biztanleek haien ingurunearen paisaia-ezaugarriei buruz dituzten nahien formulazioa 
agintari publiko eskudunen aldetik“. Paisaia Kalitateko Helburuak (PKH) paisaia-baliabidea tartean duten lurraldeko 
ekintzak gidatu eta zuzendu beharko lituzketen helburuak dira, orokorrean gizartearen eta paisaian esku hartzen 
duten eragile guztien nahiak integratuz. Paisaiaren Europako Hitzarmenaren ikuspegitik, helburuak finkatzearen 
asmoa lurraldearen antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzeko politikak zuzendu beharko lituzketen 
printzipioak integratzea da. Hori dela eta, EAEn eta inguruko autonomia-erkidegoetan, hala nola Nafarroan, 
Kantabrian eta Errioxan, egindako Paisaiaren Katalogoek eta Zehaztapenek duten alderdi proposatzailearen 
giltzarria Paisaia Kalitateko Helburuak dira. Hala dio Paisaiaren Europako Hitzarmenak (PEH), 2000ko urriaren 
20koak (Europako Kontseilua); gainera, Espainiako estatuak berretsi egin zuen (BOE, 2008ko otsailaren 5a) eta 
indarrean dago 2008ko martxoaren 1etik. Horrez gain, 90/2014 Dekretuan, Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-
antolamenduan paisaia babestu, kudeatu eta antolatzearen gainekoan, ere horixe jasota dago. 
 
Oinarri horretatik abiatuta diseinatu dira PKHak lortzeko beharrezko neurriak eta ekintzak, paisaiaren bilakaera 
zuzentzeko edo gidatzeko prebentzio- eta zuzenketa-planteamendu batekin; planteamendu horretan, 
etorkizunean sektoreen artean izan daitezkeen gatazka-egoerak saihesten saiatzen da eta paisaia-baliabidean 
dauden arazoentzat konponbideak proposatzen dira. 
 
Funtsezko helburua paisaia-balioen egoera kontserbatzea da, eta ahal dela, hobetzea. Etorkizunean egin 
daitezkeen azpiegitura eta zerbitzuen eta hiri-, turismo- eta industria-garapenen hornidurak, Bilboko metropoli-
eremuko Lurralde Plan Partzialak proposatzen dituenak, ezinbestekoak dira biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko eta 
biztanleria aktiboari eusteko. Garapen horien lurralde-eredua espazioen izaerara egokitu beharko da, eta balio 
gehien duten eremu eta paisaiak babestu eta kontserbatzen direla bermatu beharko da.  
 

2. METODOLOGIA 

Paisaia-kalitateko helburuak idazteko, horiek garatzeko inplementatu behar diren neurrien, ekintzen eta 
jarraibideen ur-jauzi erako antolaketa bat egin da, helburuok neurtu ahal izateko adierazleak kontuan hartu dira, 
eta metodologia sinple bat erabili da, talde egilearen irizpide zientifiko/adituan eta egin den parte hartzeko 
prozesuaren kontrastean oinarrituta. Gogora ekarri nahi dugu Paisaiaren Europako Hitzarmenaren arabera paisaia-
kalitateko helburua paisaia zehatz baterako, biztanleek haien ingurunearen paisaia-ezaugarriei buruz dituzten 
nahien formulazioa (…) dela. 

Paisaiaren katalogoa eta haren zehaztapenak osatzeko lehen faseetan, paisaia hori karakterizatu eta ebaluatzea 
lortu da, dituen ezaugarri nagusiak, paisaia osatzen duten elementuak, izan duen bilakaera, egungo dinamikak eta 
dituen joerak definituz, eta gaur egungo inpaktuak eta aurreikus daitezkeenak kontuan hartuz, beti paisaiaren 
ikuspegi dinamikotik. Lan horiei esker, eremua paisaia-unitatetan antolatu ahal izan da, eta diagnosi egokia egitea 
ahalbidetu du, bai eta Interes Bereziko Paisaia Eremuak identifikatzea ere. Lurraldeko pieza horietan, garrantzitsua 
da paisaiaren ikuspegitik intentsitate handiarekin jardutea, zenbait arrazoi direla medio. Horren ondorioz, dauden 
arazoak eta paisaia babesteko (kontserbatu), kudeatzeko (hobetu, eraberritu) eta antolatzeko sustatu beharreko 
alderdiak ezagutu eta ebaluatu ahal izan dira, eta horiei balioa eman zaie, hezkuntzaren, ikerketaren eta 
interpretazioaren bidez. 

Ezagutza horri esker, aztertutako diagnosi-alderdiekin guztiz lotuta dauden paisaia-kalitateko helburu batzuk 
zehaztu ahal izan dira; helburu horiek ikuspegi globala dute oinarri, eta paisaia-unitate jakinetan, interes bereziko 

paisaia-eremuetan, eta kasu batzuetan, elementu edo kokaleku oso zehatzetan aplikatzekoak dira. Egindako lehen 
hurbilketan, 45 paisaia-kalitateko helburu finkatu ziren, eta parte hartzeko tailerretan hausnartu zen horiei buruz. 

Aldi berean, parte hartzeko prozesuaren baitan, lurraldekako kontrastatze-tailerrak ere egin ziren, eta parte-
hartzaileek hainbat auziri buruzko oharrak idatzi zituzten. Kasu askotan, auziak paisaia-kalitateko helburuen bidez 
garatzeko modukoak ziren arren, ez zeuden modu horretan formulatuta, helburuok lantzea ez baitzen herritarren 
parte hartzeko etapa horren xedea. Hala ere, gerora egin diren gaikako tailerrek paisaia-kalitateko helburuak eta 
neurriak garatzea eta balioztatzea izan dute helburu, eta paisaia globalari eta sektorialari buruzko ezagutzak 
dituzten zenbait pertsonei eginiko elkarrizketek ere oso informazio baliotsua eman digute dokumentu hau 
osatzeko. Tailerraren emaitza garrantzitsuenetako bat proposatutako 45 helburuak 32tara murriztea izan zen. 
Tailerretan eta elkarrizketetan bildutako informazio hori guztia, 5. dokumentuko aktetan bilduta dagoena, paisaia-
kalitateko helburuen enuntziatuetan edo garapenetan jaso da, ahal izan den neurrian. 

Lan horiei esker, paisaia-kalitateko helburuen zerrenda bat osatu ahal izan da. Helburu horiek multzo koherentetan 
bildu dira, lurraldeko elementu- eta balio-mota garrantzitsuenei erantzuteko. Hauek dira: 

- Eskualde-egitura osoa 
- Lehen sektoreko nekazaritza- eta basozaintza-paisaia produktiboa  
- Industriaguneak 
- Hiri- eta bizitegi-kokaguneak eta haiei lotutako jarduera-guneak 
- Mugikortasun- eta hornikuntza-azpiegiturak 
- Tratamendu-azpiegiturak 
- Erauzketa-jarduerak 
- Kultura-ondarea 
- Paisaia fisiografiko eta naturalak 

Helburu bakoitza fitxa batean garatuta dago, sarrera edo justifikazio batekin batera. Hori dela eta, ez dago 
memoria zehatzik aurrez aipatu dugun multzo bakoitzerako. 

3. PAISAIA-KALITATEKO HELBURUAK 

Jarraian, Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako paisaiaren katalogoko eta zehaztapenetako paisaia-
kalitateko helburuen zerrenda ageri da, ordenatuta.  
 
Paisaia-kalitateko helburuak Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osorako (G) 
 

G.1. Ibilbide, paisaia-behatoki eta ekipamendu zehatzen sare baten bidez biztanleei eta bisitariei paisaia 
ezagutzeko eta gozatzeko aukera erraztea.  

G.2. Paisaiaren eta haren diziplina anitzeko izaeraren inguruan prestakuntza eta sentsibilizazio-jarduerak 
eskaintzea maila guztietan, enfasi berezia jarrita lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan, lanbide-heziketan eta 
unibertsitatean.  

G.3. Toki-administrazioen eta metropoli-eremuko administrazioen, eta eragile pribatuen eta gizarte zibilaren 
artean lankidetza eta erantzukidetasuna sustatzea, paisaia-kalitateko helburuen eta horrekin lotutako neurrien 
garapenerako.  

G.4. Balio ekonomikoaz gain, bestelako balioa ematea paisaiari; esaterako, hornikuntzarako eta erregulaziorako 
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ekosistemen zerbitzu gisa, tokiko garapenaren eragile gisa eta kidego-sentipena eta gizarte-osasuna sustatzeko 
zerbitzu kultural gisa.   

G.5. Ekosistemen eta paisaia-elementuen erresilientzia areagotzea, klima-aldaketari eta horri lotutako arrisku 
naturalei aurre egiteko  
 
Paisaia-kalitateko helburuak lehen sektoreko nekazaritza- eta basozaintza-paisaia produktiboari lotuta (P) 
 
P.1. Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiapenen, isurialde atlantikoko landazabaleko paisaiaren eta bertako 
larreen nahiz harekin lotutako hainbat elementu tradizionalen bideragarritasun ekonomikoa ahalbidetzea eta 
erraztea. 

P.2. Gune banaletan, abandonatuetan edo basoko monolaborantzetan nekazaritza-baratzeak, laborantzak eta 
isurialde atlantikoko landazabaleko paisaia zaharrak lehengoratzea, eta horien erabilera eta gozamena 
ahalbidetzea. 

P.3. Baso-plangintzan (bai estrategikoan, bai tokiko plan eta proiektuetan) paisaia funtsezko bektore gisa 
txertatzea.  

P.4. Baso-masen biodibertsitaterako, paisaia-dibertsitaterako eta naturaltasunerako trantsizioa sustatzea.  

 
Paisaia-kalitateko helburuak industriaguneetarako (I) 
 

I.1. Industriaguneetako paisaia-inguruak hobetzea (jada badauden industriaguneetan eta eraikiko direnetan), 
batez ere bidegintzari, aparkalekuei, eta nekazaritza- eta baso-eremuen, ibai-eremuen eta bizitoki-eremuen 
ondoko guneei dagokienez.  

I.2. Abandonatutako eta zaharkitutako industriaguneen, orubeen eta lurzoruen berrerabilera diseinatzea, 
paisaiaren ikuspuntutik, lurzoru gehiago okupa ez dadin.   

I.3. Industria-paisaiaren eta industria-ondarearen elementuak eta multzoak babestea, kontserbatzea eta 
balioestea.  

 
 

Paisaia-kalitateko helburuak hiri- eta bizitegi-kokaguneei eta haietako jarduera-guneei lotuta (R) 
 

R.1. Hirigune historikoetako paisaia-, hirigintza- eta kultura-integritatea mantentzea eta hobetzea. 

R.2. Mugikortasun, ekipamendu eta gune publikoen eskasia duten dentsitate handiko auzoetan paisaiaren 
kalitatea eta funtzionaltasuna hobetzea.  

R.3. Landagune txikietako paisaiaren integritate bisual eta funtzionala mantentzea eta hobetzea, eta horien 
identitate-ezaugarriak eta inguruneak zaintzea eta balioestea.  

R.4. Eremu libreen sareak lotzea eta hedatzea; eta bizitegi-guneen eta haien inguruko ibai- eta itsasadar-guneen, 
eta nekazaritza- eta basogintza-guneen artean dauden eremuak lehengoratzea eta hobetzea.  

R.5. Hiriguneetako sarbideetako paisaiaren kalitatea eta pertzepzio bisuala hobetzea. 

R.6. Bizitegi-eremu berrien garapenean eredu trinkoak diseinatzea, paisaia kontuan hartzen duten eraikuntza-
tipologiekin eta ondo dimentsionatuta; eta finkatu gabe dauden, degradatuta dauden edo erabiltzen ez diren 

lurzoru interstizialak aprobetxatuz.  

R.7. Merkataritza-ekipamendu eta -gune berriak eta horien inguruak eta sarbideak paisaia-integrazioaren 
irizpideak kontuan izanda diseinatzea, eta dagoeneko badaudenak hobetzea.  

 
Paisaia-kalitateko helburuak mugikortasun- eta hornikuntza-azpiegiturei lotuta (M) 

M.1. Komunikazio- nahiz garraio-azpiegituren eta horien ingurunearen arteko artikulazioa paisaiaren 
ikuspuntutik proiektatzea eta planifikatzea, bai egun daudenak, bai eraikitzeko daudenak.  

M.2. Telekomunikaziorako, eraldaketarako eta garraio elektrikorako azpiegituren antolaketa arrazionalizatzea, 
guneak eta atzeko planoak libratzeko.  

M.3. Mugikortasun jasangarriaren sarea hedatzea eta hobetzea paisaiaren ikuspegitik, eta paisaia erabiltzeko eta 
gozatzeko egokitzea.   

 

Paisaia-kalitateko helburuak tratamendu-azpiegiturei lotuta (T) 

T.1. Hondakinen kudeaketarako azpiegituren paisaia-integrazioa hobetzea, eta azpiegitura berriak ingurumen-
sentsibilitate baxuko gune egokietan proiektatzea.   

 
Paisaia-kalitateko helburuak erauzketa-jarduerei lotuta (E) 
 
E.1. Erauzketa-jarduerak paisaiaren ikuspegitik berriztatzea eta/edo erabilera berrietarako berrerabiltzea.  

 

Paisaia-kalitateko helburuak kultura-ondareari lotuta (C) 

C.1. Eraikitako kultura-ondarea eta haren inguruneko paisaia kontserbatzea, lehengoratzea eta balioestea. 

C.2. Meategietako paisaiaren espezifikotasuna sustatzea, eta dauden guneak eta elementuak kontserbatzea eta 
lehengoratzea.  

C.3. Paisaiaren aprobetxamendu historikoarekin lotutako kultura-ondare immateriala (usadioak eta esamoldeak) 
sustatzea eta berreskuratzea, eta paisaia-balio handiko esparruetan egiten diren kultura-, erlijio-, kirol- eta festa-
ekitaldiak antolatzea.  

 
Paisaia-kalitateko helburuak paisaia fisiografiko eta naturalei lotuta (N) 

N.1. Substratu eta prozesu geologikoei balioa ematea paisaiaren elementu erabakigarri gisa, bereziki geologia-
intereseko lekuetan (GIL).  

N.2. Itsaslabarretako, hondartzetako eta badietako paisaiaren kalitatea kontserbatzea eta hobetzea; toki 
andeatuak lehengoratzea, eta haien erabilera publikoa habitat zaurgarrienekiko bateragarria eta errespetuzkoa 
izan dadin sustatzea.  

N.3. Ibaietako, itsasadarretako eta hezeguneetako paisaiak lehengoratzea eta hobetzea, baita haien elementu 
fisikoak zein biologikoak ere, eta erabilera publikoa harekin bateragarria izan dadila sustatzea.  

N.4. Mendiko larreak, zuhaixka-sailak, zuhaiztiak, heskaiak, baso autoktonoak eta zuhaitz apartekoak 
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kontserbatzea eta hobetzea, biodibertsitate handiko paisaia kulturalen erakusgarri diren aldetik.  

N.5. Mendiak atzeko plano gisa babestea, kontserbatzea eta hobetzea, identitatearen erreferente bisualak diren 
aldetik.  

 
 
Horrez gain, aipatzekoa da Paisaiaren Europako Hitzarmenak (1. art.) honako definizio hauek ematen dituela:  

• "Paisaien babesa": paisaia baten alderdi esanguratsu edo bereizgarriak kontserbatu eta 
mantentzera bideratutako ekintzak, paisaiak haren natur konfigurazioagatik edota gizakiaren 
ekintzagatik duen ondarezko balioaren arabera. 

• "Paisaien kudeaketa": garapen iraunkorreko ikuspegi batetik, paisaiaren mantentze egokia 
bermatzera bideratutako ekintzak, prozesu sozial, ekonomiko eta ingurumenekoek eragindako 
transformazioak gidatu eta egokitze aldera.  

• "Paisaia-antolamendua": paisaiak hobetu, berreskuratu edo sortze aldera batik bat etorkizunera 
begira egiten diren ekintzak.  

Orain artekoak kontuan izanda, paisaia-kalitateko helburuak kategoria hauetan bana daitezke: 

Babes-helburuak: P.1., P.3. 

Kudeaketa-helburuak: G.1., G.5., P.2., P.4., I.1., I.2., R.2., R.4., R.5., R.6., R.7., M.1., M.2., M.3., T.1., E.1., N.2., N.3., N.5. 

Helburu mistoak (babesa eta kudeaketa barne hartzen dituzte): R.1., I.3., R.3., C.1., C.2., C.3., N.1., N.4. 

Balioa ematearekin eta zabalkundearekin loturiko helburuak: G.2., G.3., G.4.  
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4. PKHEN FITXAK: NEURRIAK ETA ADIERAZLEAK 

G Paisaia-kalitateko helburuak Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osorako  

G.1.  IBILBIDE, PAISAIA-BEHATOKI ETA EKIPAMENDU ZEHATZEN SARE BATEN BIDEZ BIZTANLEEI 
ETA BISITARIEI PAISAIA EZAGUTZEKO ETA GOZATZEKO AUKERA ERRAZTEA  

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Gaur egun, bidexka eta bidegorri ugari daude eskualde-egitura osoan, eta paisaiaz gozatzeko eta hura 
interpretatzeko aukera ematen dute. Era berean, behatoki gutxi batzuk daude, paisaiari behatzeko, hain justu, eta 
horietako batzuek interpretazio- eta azalpen-panelak dituzte. Hala ere, ez dago paisaia-ibilbide eta -behatokien 
herriz gaindiko sare egituraturik, paisaiaren ikuspegi eta ulermen orokorra izan eta haren eboluzioaren irudi 
orokorra lortzeko. Paisaiaren hurbilpen eta ulermen hori ez da soilik oinarritzen paisaiari behatzea ahalbidetzen 
duten elementu fisikoen antolamenduan, diskurtso edo hari gidari bat sortzean ere oinarritzen da; adibidez, 
memoria kolektiboa sortzean. Horrek interpretazio-funtzioa garatzeko aukera ematen du, pertsonak 
lurraldearekin modu inklusibo eta irisgarrian konektatzeko, haren jabe egiteko eta haren kontserbazioak 
ongizaterako duen garrantzia eta bakarkako zein taldeko ekintzek duten pisua ikusarazteko. Horrekin lotuta, hau 
egitea proposatzen da: 

• Bide historikoak, abelbideak, trenbide berdeak eta bidegorriak kontserbatu eta sustatzea, paisaia 
egituratzeko ardatzak direnez gero, eta amaitu gabeko obra batzuk amaitzea, trenbide berde batzuei 
jarraipena emateko, hala nola Galdamesko tunelean falta den zatiari.  

• Herritarrei espazio erdi naturaletara iristea erraztea paisaia-ibilbideetan zehar, gaur egun autobideek, 
errepideek eta trenbideek sarritan eragiten dituzten oztopoak igaroz.  
Finean, hiri-eremuetako espazio publikoaren, oinezkoen bideen eta bizikidetzaren sarea espazio erdi 
naturalen ibilbide-sarearekin eta paisaia-ibilbideekin konektatzea. 

• Ibilbideetan zehar paisaia-behatokien sare bat sortzea, geografia-, toponimia- eta paisaia-elementu 
garrantzitsu eta ikusgarrienen interpretazio-seinaleekin, eta paisaiak izandako bilakaeraren 
erreferentziekin.  
Behatoki horietako gehiago sortzea zenbait puntu nabarmenetan, hala nola kostaldeko talaia eta 
itsasargietan, Burdinazko Gerrikoaren puntu garaietan eta herritarrentzako igoerak eta ongi finkatutako 
bidexkak dituzten mendien gailurretan. 

• Paisaia esanguratsuetara iristea erraztea, baliabide horiek duten balioa galarazi gabe. Hau da, duten 
hauskortasuna eta jendea hartzeko gaitasuna kontuan hartzea, balio handieneko paisaiak 
kontserbatzeko.  

• Behatoki eta ibilbide horietan landa-giroko altzariak erabiltzea (eserlekuak, zakarrontziak edo bestelako 
elementuak), eta hiri-eremukoak izan ohi diren material, diseinu eta koloreak inguru eraldatuenetarako 
uztea.  

• Zehazkiago, paisaia-ibilbideen bidez barrualdea eta kostaldea –Txorierri eta Uribe Kosta– ongi 
konektatzea.  

• Zorrotzako Muturreko eta Santa Marinako Haitzetako behatokien paisaia-potentziala berreskuratzea. 
• Ibilbide-sarea garraio publikoko sarearekin edo puntu intermodalekin lotzea; kartografia berezitua –eta 

are aplikazio digitalak– erabiltzea, biztanleak gai izan daitezen erraz irakurtzeko eta iristeko. 
• Gidariak eta interpreteak prestatzea, bisitariek inpaktu negatiborik ez izateko. 

 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK                  

Kokalekua 
Zeharkako helburu bat da, eta lurralde osoan du eragina. Hala ere, behatoki bihurtzeko 
potentzial handia duten zenbait behaketa-puntu daude: 

Bodovalleko aire zabalekoa (Abanto-Zierbena), Santa Kiteria (Alonsotegi), Ganekogorta 

(Alonsotegi, Arrankudiaga), Sasiburu (Alonsotegi, Barakaldo), Argalario (Barakaldo), 
Barrikako hondartza (Barrika), Artxanda (Bilbo), Salbeko zubia (Bilbo), Iturritxualde 
(Bilbo), Arraiz (Bilbo), Pagasarri (Bilbo, Arrigorriaga), Arnotegi (Bilbo), Hirugurutzeta 
(Erandio), Guzur Aretx (Galdakao), Ganguren (Galdakao), Usategi (Getxo), Arrigunaga 
(Getxo), Aixerrota (Getxo), Galeako Gotorlekua (Getxo), Galea lurmuturra (Getxo), Aizkorri 
(Getxo), Gorlizko hondartzako ibiltokia (Gorliz), Karabineroaren postua (Gorliz), Andra 
Mari ermita (Gorliz), Astondo (Gorliz), Ondiz (Leioa), Armintza (Lemoiz), Gaztelumendi 
(Lemoiz), Itsaslur (Muskiz), El Escurto (Ortuella), Bizkaia Zubia (Portugalete), Oriol 
jauregia (Santurtzi), Sardinera (Santurtzi), Serantes (Santurtzi, Zierbena), San Roke ermita 
(Sondika), Sondika-Plaza (Sondika), Barinatxe (Sopela), El Peñón (Sopela), Larreinetako 
errepidea (Trapagaran), Zugaztietako putzuak (Trapagaran), Las Carmenes (Trapagaran), 
Larreineta parkea (Trapagaran), Santa Marina (Urduliz), Artanda (Zaratamo, Zeberio, 
Arrigorriaga), Luzuero lurmuturra (Zierbena), Atalaia baserria (Barrika), San Inazioko 
gotorlekua edo Banderen gotorlekua (Algorta), Kukulu (Gorliz). 
 
Hauek dira bidegorri egokiak: Barakaldo-La Arena, Aixoerrota-Galea, Areeta-Portu 
Zaharra, Sai zuriaren bide berdea, Basauri-Arrigorriaga, Trapagaran, Getxo-Berango-
Sopela, Olabeaga-Zorrotza, Tellaetxe-Errekatxo. Bide eta bidexkei dagokienez, hauek 
nabarmentzen dira: GR-280, GR-288 (eta ibilbide hori Bilboko erdigunearekin lotzen 
duten 11 bideak), Donejakue bidea, Santurtzi-Serantes ibilbidea, Altamira ibilbidea 
(Galdakao), Muskizko, Sondikako, Berangoko eta Abanto-Zierbenako ibilbide 
osasungarriak, bai eta PR-BI (100, 100.1, 100.2, 101. 210, 220, 254, 15, 16, 11, 11.1, 11.2., 
11.3) eta Burdin Mendien Bide Berdea ere. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  Helburu guztiak; izan ere, horiek aplikatzeko eta kontuan hartzeko markoa finkatzen du. 
Zuzenean, G.2. helburua. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementu eta balio guztiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Paisaia-unitate guztiak  

 
Interes bereziko paisaia-eremu guztiak  
 
 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Paisaia-ibilbideen kopurua eta luzera 
(paisaia interpretatzeko egokitutako 
bideak eta bidegorriak edo paisaia-
funtzionaltasuna duten ibilbide berriak. 

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 
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• Egokitutako paisaia-behatokien kopurua 
eta paisaia interpretatzeko panelen 
kopurua.  

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
eskumenak dituzten sail edo arloak 
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G Paisaia-kalitateko helburuak Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osorako  

G.2.  
PAISAIAREN ETA HAREN DIZIPLINA ANITZEKO IZAERAREN INGURUAN PRESTAKUNTZA ETA 
SENTSIBILIZAZIO-JARDUERAK ESKAINTZEA MAILA GUZTIETAN, ENFASI BEREZIA JARRITA 
LEHEN HEZKUNTZAN, BIGARREN HEZKUNTZAN, LANBIDE-HEZIKETAN ETA 
UNIBERTSITATEAN 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako paisaiaren prestakuntza- eta sentsibilizazio-plan bat sustatu 
beharra dago, Eusko Jaurlaritzaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren partetik, elkarrekin, paisaia-balioen 
dibulgaziorako eta paisaia kontserbatzeko eta hobetzeko sentsibilizaziorako ekimenekin, eta herritarren, 
enpresen, eta batez ere, hezkuntzaren arloko maila guztietan. Plan horrek zenbait ekintza barne hartzen ditu, 
besteak beste: 
 

• Eusko Jaurlaritza – Hezkuntza Sailari babesa ematea, irakasleei eta hezitzaileei paisaiaren arloko 
prestakuntza emateko. 

• Paisaiari buruzko hezkuntza-programa malgu bat sortzea, ikastetxe eta maila guztietan paisaiaren 
irakaskuntza integratu ahal izateko. Horren adibide bat Belaunaldiz Belaunaldiko Paisaiak da (haurrek 
eta aitona-amonek elkarrekin eginiko hausnarketa- eta dokumentazio-lana, paisaiak denboran zehar 
alderatzeko). 

• Eskolako Agenda 21ean eta ingurumen-hezkuntzako programetan paisaia nabarmenekin eta 
eguneroko paisaiekin loturiko hezkuntza-jarduerak egitea sustatzea. 

• Geografiaren, arkitekturaren, ingurumen-zientzien, biologiaren, geologiaren, ingeniaritzaren, kultura-
ondarearen eta historiaren arloetako unibertsitateko ikasketetan eta graduondokoetan, paisaia 
funtsezko bektore gisa hartzea.  

• Paisaiari buruzko prestakuntza, dibulgazioa, sentsibilizazioa, pertzepzioa eta zaintza sustatzea, 
paisaia Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturari identitate berezia ematen dion eta babestu 
beharrekoa den oinarrizko balio gisa hartuta, eta arreta berezia jarriz kultura-paisaiei eta paisaia 
immaterialei. 

• Hiriko biodibertsitateari eta duen erabilgarritasunari buruzko kontzientziazio-kanpainak egitea, bai 
eta herritarren zientziari eta ingurumen-boluntariotzari buruzko jardunaldiak ere. 

• Paisaiaren azterketa eta analisia sustatzea, argazkilaritza-lehiaketen bidez; adibidez, Bizkaiko Foru 
Aldundiak antolatzen duen Lurralde bizia. 

• Lurralde Biziaren webguneak eta sare sozialak –paisaiaren arloko ekimen eta politika aktiboen 
sustapen eta dibulgazioarekin lotutakoak– kudeatu eta mantentzea, denboran gal ez daitezen. 

• Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako paisaiari buruzko aurkezpen didaktiko mugikor bat 
garatu eta kudeatzea, herritarrei orokorrean zuzenduta. 

• Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturarekin lotura duten edo hari eragiten dioten plan eta 
proiektu publikoetan, parte hartzeko prozesuen kopurua eta kalitatea indartzea. 

• Tresnak diseinatzea, gizarte zibilak paisaiari buruzko tokian tokiko ekimenak antola ditzan, eta 
komunitateko liderrak sor ditzan. 

• Nekazaritzako, abeltzaintzako eta baso-jarduerako ekoizleen, kolektiboen eta profesional-elkarteen 
artean ingurumen-arloko sentsibilizazioa, hezkuntza eta prestakuntza lehenestea, beren lan-
esparruan paisaiaren integrazioa sustatzeko helburuz, eta beren produktuei paisaiaren bidez balioa 
eransteko, sektore gastronomikoaren babesarekin. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK 

Kokalekua Zeharkako helburua da eta lurralde osoan du eragina.  

Izatekotan ere, lurraldeko ikastetxeek izan behar lukete protagonismo handia. 
 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  Helburu guztiak; izan ere, horiek aplikatzeko eta kontuan hartzeko markoa finkatzen du. 
Zuzenean, G.1. helburua. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementu eta balio guztiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Paisaia-unitate guztiak  Interes bereziko paisaia-eremu guztiak  

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 
• Paisaiari buruzko prestakuntza- eta 

sentsibilizazio-planaren gauzatze-maila 
(hasitako ekintzen kopuruaren ehunekoa).  

• Bizkaiko Foru Aldundia 
• Hezkuntzako eskumenak dituen Eusko 

Jaurlaritzako saila 
• Epe luzeko arrakastaren adierazlea.  

Kultur Paisaiak eta Ondarearen Unesco 
Katedrako matrikulazio-kopurua. 

• Kultur Paisaiak eta Ondarearen Unesco 
Katedra 
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G Paisaia-kalitateko helburuak Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osorako  

G.3.  
TOKI-ADMINISTRAZIOEN ETA METROPOLI-EREMUKO ADMINISTRAZIOEN, ETA ERAGILE 
PRIBATUEN ETA GIZARTE ZIBILAREN ARTEAN LANKIDETZA ETA ERANTZUKIDETASUNA 
SUSTATZEA, PAISAIAREN KALITATE-HELBURUEN ETA HORREKIN LOTUTAKO NEURRIEN 
GARAPENERAKO 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturak dituen paisaia-arazoetako askok eskala anitzeko lankidetza-
ikuspegia izan behar dute eragile publikoen eta pribatuen artean, ikuspuntu metropolitarra sustatuz baina tokiko 
ikuspegiari kalterik egin gabe. Horrez gain, kontuan izan behar da Bilboko metropoli-eremuko eskualde 
egiturako paisaiaren kontserbazioa eta hobekuntza ez dela administrazio publikoen erantzukizuna bakarrik; izan 
ere, proposatutako helburu eta neurri askok jabetza eta jarduera pribatuetan eragina dute, eta gizarte-eragile 
pribatu ugarik esku har dezakete horien garapenean. Ikuspegi metropolitarra sustatzeko, neurri hauek 
proposatzen dira: 

• Administrazioen arteko lankidetza sustatzea, bereziki udaletxeen (eta horien koordinazio-erakundeen, 
adibidez, Udalsarea), Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren artean, katalogoko PKHak 
lortzeko eta Paisaiarako Ekintza Planak eta Paisaia Azterketak martxan jartzeko, hirigintza-ordenantzek 
eta -araudiek markatutako tokiko markoaz harago doan ikuspegi metropolitarretik.  

• Kantabriako gobernuarekin lankidetza-mekanismoak finkatzea, partekatzen dituzten paisaia-unitateetan 
eta bi lurralde administratiboak banatzen dituzten muga orografikoetan (gailurrak, mendiak, ibaiak) 
helburuak eta neurriak garatu ahal izateko, bai eta lurralde bati baino gehiagori zerbitzu ematen dieten 
behatoki eta ibilbideetan.  

• Udalez gaindiko paisaiarako ekintza-planak egitea erraztea, gaur egun udal jakin bat buru ez denean 
izaten diren finantzaketa-zailtasunak gainditzeko. Udalerriaz gaindiko antolamendu-tresnekin 
koordinatzea edo haietan sartzea; adibidez, Bilboaldeko parkeen plan berezietan. 

• Lur-zaintzarako akordio zehatzak sustatzea jabe publikoen eta zaintza-erakunde pribatuen artean 
(kultura-, hiri- eta zientzia-elkarteak, ondare geologiko, natural, historiko, etnografiko, linguistiko eta 
kulturala kontserbatzeko elkarteak…), paisaia-ondarea kontserbatzeko eta hobetzeko. 

• Paisaiarekin loturiko I+G arloko proiektuak sustatzea, unibertsitateekin eta bestelako zientzia-zentroekin 
hitzarmenak eginez. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua Zeharkako helburua da eta lurralde osoan du eragina. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  Helburu guztiak, guztietan izan baitezake eragina. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementu eta balio guztiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Paisaia-unitate guztiak  

Interes bereziko paisaia-eremu guztiak  

 

 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Administrazioen arteko elkarlana barne 
hartzen duten paisaia-arloko jarduketen 
kopurua.  

• Bizkaiko Foru Aldundian lurralde-antolamenduko 
eta paisaiako eskumena duen saila. 

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 
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G Paisaia-kalitateko helburuak Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osorako  

G.4.  

BALIO EKONOMIKOAZ GAIN, BESTELAKO BALIOA EMATEA PAISAIARI; ESATERAKO, 
HORNIKUNTZA ETA ERREGULAZIORAKO EKOSISTEMEN ZERBITZU GISA, TOKIKO 
GARAPENAREN ERAGILE GISA ETA KIDEGO-SENTIPENA ETA GIZARTE-OSASUNA 
SUSTATZEKO ZERBITZU KULTURAL GISA. 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Paisaia ez da erakargarritasun-maila jakin bat duen lurraldearen ikuspegiari buruz dugun ikuskera pertsonala 
soilik; aitzitik, haren kontserbazioak eta kalitateak onura ugari ditu (horietako asko epe labur eta ertainean) 
bertan finkatutako gizartearentzat eta ekonomiarentzat. Alde batetik, nagusiki erakargarritzat hartzen diren 
paisaia naturalek eta hiri-paisaiek jarduera ekonomiko garrantzitsuak sortzen dituzte turismoaren bidez. Beste 
alde batetik, batez ere hiritarra eta hiri-ingurukoa den eremua izanik, hiritartu gabeko paisaiek hornikuntza-
mekanismoak sustatzen dituzte (hurbileko elikagaien ekoizpena, zuraren ekoizpena, edateko ura), bai eta 
erregulazio-mekanismoak ere (hirietako klima leuntzea, uholdeak erregulatzea…). Gainera, ongi kontserbatutako 
paisaiak, hiri-eremuan elementu naturalak sartzen dituenak, onura handiak eragiten dizkio herritarren osasunari, 
bai ariketa fisikoa eta jarduerak aire zabalean egiteko aukera ematen duelako, bai ondorio psikologiko 
onuragarriak dituelako. Bestalde, paisaia faktore esanguratsua da identitatea, kidego-sentipena eta komunitatea 
eratzeko. Aurrez aipatutako guztia ekosistemen zerbitzuen parte da. 
 
Garapen Iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntzari buruzko UNESCO Katedrak Milurteko Ekosistemen Ebaluazioa 
Bizkaian argitalpena garatu du Bizkaiko Foru Aldundiarentzat. Eskuragarri dago http://www.bizkaia21.eus 
webgunean. Ez da egin Bilboko metropoli-eremuko azterketa kuantitatibo espezifikorik, baina bai probintziakoa. 
 
Horrekin lotuta, hau egitea proposatzen da: 

• Bilboko metropoli-eremuko paisaiak eskaintzen dituen kultura-zerbitzuen ebaluazio kualitatiboa (balio 
ez-ekonomikoa) eta kuantitatiboa (balio ekonomikoa) egitea, osasun publikorako dituen onuretan, 
identitate-sorreran eta gizarte-kohesioan arreta berezia jarrita. 

• Bilboko metropoli-eremuko paisaiaren eta eremuak jasotzen duen turismo-jardueraren arteko 
harremanaren ebaluazio kualitatiboa (balio ez-ekonomikoa) eta kuantitatiboa (balio ekonomikoa) egitea. 

• Bilboko metropoli-eremuko hornidura-zerbitzuen (nekazaritza, abeltzaintza, zura eta bestelako basoko 
lehengaiak, ura) ebaluazio kualitatiboa (balio ez-ekonomikoa) eta kuantitatiboa (balio ekonomikoa) 
egitea, hiri- eta industria-korridoreetan nekazaritza- eta abeltzaintza-ekoizpeneko eremu interstizialak 
indartzea kontuan izanda. 

• Bilboko metropoli-eremuko erregulazio-zerbitzuen (CO2 finkatzea, ura atxikitzea, uholdeak erregulatzea, 
polinizazioa, etab.) ebaluazio kualitatiboa (balio ez-ekonomikoa) eta kuantitatiboa (balio ekonomikoa) 
egitea. 

• Aurreko analisietan oinarrituta, gizartea ekosistemen zerbitzu ugariz hornitzen duten eta gizarteari 
ongizatea ematen dioten funtzio anitzeko paisaiak identifikatzea, babestea eta balioestea. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK                  

Kokalekua Zeharkako helburua da eta lurralde osoan du eragina. 

Lehentasuna  Ertaina  

Zeharkakotasunak  Helburu guztiak; izan ere, horiek aplikatzeko eta kontuan hartzeko markoa finkatzen du.  

Paisaiaren zer Elementu eta balio guztiak 

elementuri eta 
baliori eragiten dion  

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Paisaia-unitate guztiak  Interes bereziko paisaia-eremu guztiak  

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

- Bilboko metropoli-eremuko eskualde-
egiturako ekosistemen zerbitzuei buruzko lan 
eta argitalpen espezifikoen kopurua.  

• Kultur Paisaiak eta Ondarearen Unesco 
Katedra 

• Garapen Iraunkorra eta Ingurumen 
Hezkuntzari buruzko Unesco Katedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bizkaia21.eus/
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G Paisaia-kalitateko helburuak Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osorako  

G.5.  EKOSISTEMEN ETA PAISAIA-ELEMENTUEN ERRESILIENTZIA AREAGOTZEA, KLIMA-
ALDAKETARI ETA HORRI LOTUTAKO ARRISKU NATURALEI AURRE EGITEKO 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak            

Klima-aldaketak Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egituran izango dituen efektuen iragarpenek aurreikus 
daitezkeen hainbat efektu definitzen dituzte; eta efektu horiek lurralderako eta bertako biztanleentzako ondorio 
esanguratsuak dituzte. Ekosistemak eta paisaia-elementuak ekosistemen zerbitzuen ikuspegitik tratatzeak efektu 
horiek arintzen eta egokitzen lagundu dezake. Horretarako, Azpiegitura Berdearen arloko estrategiak lantzea 
gomendatzen da, eta lan zientifikoetan oinarritzea, besteak beste, biodibertsitatearen eta ekosistemen 
zerbitzuen inguruko gobernu arteko plataformaren txostenak kontsultatuz. Era berean, Azpiegitura Berdea 
lantzea proposatzen da, naturan oinarritutako konponbideen bitartez. Neurri hauek proposatzen dira: 

• Paisaia-balioa duten eremuak kontserbatzea eta zabaltzea, LAGek eta LPPak Azpiegitura Berdearen 
testuinguruan proposatutako korridoreen bidez. 

• Erregulaziorako zerbitzuentzat garrantzi handiena duten eremuak definitu eta kontserbatzea, 
erresilientzia handiagoko esparruak lortzeko eta inpaktuak bere gain hartuko dituen Azpiegitura Berde 
bat izateko. 

• Datozen urteetan egingo diren egokitzapen-proiektuak aprobetxatzea, paisaia-bektorea sartzeko eta 
paisaia-integrazioa sustatzeko. 

• Balioa duten paisaien funtzio-aniztasuna sustatzea, hala nola landazabal atlantikoko nekazaritza- eta 
baso-paisaiarena. 

• Azpiegitura Berdeko plan bereziak edo azterketa teknikoak sustatzea, biodibertsitateari eta hiri-
eremuen eta landa-/natura-inguruarekin kontaktuan dauden eremuen konektagarritasun ekologikoari 
begira estrategia bat garatzeko. 

• Bizkaiko Foru Aldundiak kudeatzen dituen mendi publikoak erabiltzea, erresilientziara eta ekosistemen 
funtzio-aniztasunera bideratutako proiektu erakusgarriak garatzeko. 

• Lurren deskontaminazio-proiektuak egitea, uholdeek kutsadura barreiatua edo elementu kutsatzaileen 
mugimendua eragin dezaketen lurzoruetan, 1999/2006 eta 165/2008 Dekretuetan zehazten dena 
kontuan izanda, bai eta 4/2015 Legeak eta 2019-12-21 Aginduak, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta 
Etxebizitza Sailburuarenak, diotena ere. Bioingeniaritza eta landarediaren propietateak erabiltzen 
dituzten proiektuak abiaraztea proposatzen da, kutsadura kentzeko eta paisaia erakargarria duten 
espazioak sortzeko. 

• Eusko Jaurlaritzarekin eta Estatuko Kostekin elkarlanean, dekonstrukzio-proiektuak egitea 
hondartzetan, pasealekuak eta bideak barrualderantz eramanez eta duna-eremuak leheneratuz eta 
hedatuz, aurreikusten den itsas mailaren igoerari eta ekaitzen eragin handiari aurre egiteko. Ekaitzen 
eta marea bizien arriskuei buruzko seinaleak eta alerta-sistemak sortzea. 

• Eusko Jaurlaritzarekin eta Estatuko Kostekin lankidetzan, ekaitzekin kaltetu daitezkeen kai-mutur eta 
itsaslabarretako egiturak kentzea, eta espazio horiek naturalizatzea, eta ur biziek pertsonak arrastatu 
edo kaltetu ditzaketen eremuetako sarrera mugatzea eta arrisku horiek seinaleztatzea. 

• Malda hauskorretan dauden ekosistemak, higatuta daudenak, irristatzeko arriskua dutenak edo 
muturreko prezipitazioak jasaten dituztenak lehengoratzea, bioingeniaritzaren bidez. 

• Hiri-eremuko zuhaitz hostoerorkorren aniztasuna (garrantzia) handitzea, bai eta lorezaintzako landare 
autoktonoena ere (belar- eta zuhaixka-erako landareak), hiri-eremuetan udako lehorteen eta bero-
boladen aurka borrokatzeko; eta lehorteen aurrean nolabaiteko tolerantzia duten espeziek erabiltzea, 
espazio libre gogorrak naturalizatzeko, bero-metatzaile onak direnez gero. 

• Espazio publikoen sarean, urmaelen, urtegien eta hezeguneen proiektuak sortzea, parkeak eta 
lorategiak ureztatzeko ura pilatzeko, eta uraldien kasuan, horiei eusteko. 

• Ur-eskakizun handiko soropilak mantenu-lan gutxiago eta biodibertsitate handiagoa duten larreekin 
ordeztea. 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Jarduketa horiek, ziurrenez, Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osoan zabal 
daitezke, baina garrantzi handiagoa izango dute kostaldean, uholde-lautadetan, 
komunikazio-azpiegiturak mendi-hegalekin kontaktuan dauden guneetan eta hiri-
erdiguneetan. 

Aipagarria da, gaur egun, eremuetako zenbait Uholde Arrisku Handiko Eremuak (UAHE) 
direla: San Juan Muskiz (Barbadun); Bilbo, Erandio, Basauri eta Galdakao (itsasadarrean); 
Ortuella, Trapagaran, Barakaldo eta Sestao (Galindo); Getxo (Gobela); Leioa (Udondo); 
Leioa (Elexalde); Sondika eta Erandio (Asua); Plentzia (Butroe); Ortuella, Trapagaran, 
Barakaldo eta Sestao (Galindo eta Granada); Alonsotegi, Barakaldo eta Bilbo (Kadagua); 
eta Arrigorriaga (Nerbioi). 

 

“EAEko udalerriek klima-aldaketaren aurrean duten kalteberatasunaren eta arriskuaren 
ebaluazioa” (Eusko Jaurlaritza - IHOBE 2019) azterketak, Tecnaliak BMrentzat eginikoak, 
Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako udalerriek klima-aldaketaren aurrean 
duten kalteberatasuna zehazten du. Jarraian, efektuetako batzuen aurrean kalteberenak 
diren udalerriak zerrendatu ditugu. 

 
Itsas mailaren igoeraren aurrean arrisku esanguratsua: Erandio, Muskiz, Sestao, Plentzia, 
Bilbo, Barrika eta Barakaldo. 
 
Ibai-uholdeen aurrean arrisku esanguratsua: Alonsotegi, Barakaldo, Basauri, Bilbo, 
Sestao, Trapagaran, Arrigorriaga, Etxebarri, Galdakao, Getxo, Ortuella, Sondika, Ugao-
Miraballes, Arrankudiaga, Erandio eta Muskiz.  

Bero-boladen aurrean arrisku esanguratsua. Esposizio handia: Barakaldo, Bilbo, Getxo, 
Portugalete, Santurtzi, Sestao, Basauri, Muskiz, Barrika, Berango, Erandio, Leioa, Ortuella, 
Sondika eta Trapagaran. 
 
Lehorteen aurrean arrisku esanguratsua: Arrankudiaga. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P helburu-multzo osoa, I.1., R.1., R.2., R.3., R.4., R.6., M.3., eta N 
helburu-multzo osoa  

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: nagusiki, mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, sastrakak, 
ibaiak, estuarioak eta itsasadarrak, badiak eta babesguneak, kostako padurak, 
itsaslabarrak, kostako dunak eta hondartzak, landatutako basoak, mahastiak eta 
txakolindegiak, portuko instalazio industrialak, arrantza-portuak eta aisiarako 
itsasaldeak, landaguneak, hirigune historikoak eta tradizionalak, hiri-zabalguneak, XX. 
mendeko desarrollismoko hiri-auzoak, urtegiak eta ur-masa artifizialak. 

Balio naturalak: intereseko guneak, habitatak eta espezieak. 

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, gastronomia, ezohiko ekitaldiak. 
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PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Paisaia-unitate guztiak, eta batez ere kostaldeko 
lurrak, ibai-eremuak, hezeguneak eta hiri- eta 
industria-eremuak. 

IBPE guztiak, baina bereziki Serantes mendia eta 
Montañoko mendi-hegalak IBPEa, Kadagua ibaiaren 
haraneko gunerik beherena IBPEa, Hiriko hezeguneak 
IBPEa, Artxandako mendi-hegalak IBPEa, Zorrotzaurre 
IBPEa, Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa, Basordako Kala 
IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Bilboko metropoli-eremuko eskualde-
egituran klima-aldaketara egokitzeko udal 
programak dituzten udalerrien ehunekoa.  

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 

• Bilboko metropoli-eremuko eskualde 
egituran klima-aldaketak paisaian dituen 
ondorioetara egokitzeko egindako jarduketa-
kopurua.  

• IHOBE 
• URA 
• Ingurumeneko eskumenak dituen Eusko 

Jaurlaritzako saila 
• Trantsizio Ekologikorako Ministerioko 

Itsasertzaren eta Itsasoaren Iraunkortasunaren 
Zuzendaritza Nagusia 

• Kostaldeko eta/edo ur-bazterreko 
birnaturalizazio-proiektuen kopurua. 

• IHOBE 
• URA 
• Ingurumeneko eskumenak dituen Eusko 

Jaurlaritzako saila 
• Trantsizio Ekologikorako Ministerioko 

Itsasertzaren eta Itsasoaren Iraunkortasunaren 
Zuzendaritza Nagusia 
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P 
Paisaia-kalitateko helburuak, lehen sektoreko nekazaritza- eta basozaintza-paisaia 
produktiboari lotuta 

P.1.  

NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO USTIAPENEN, ISURIALDE ATLANTIKOKO 
LANDAZABALEKO PAISAIAREN ETA BERTAKO LARREEN NAHIZ HAREKIN LOTUTAKO 
HAINBAT ELEMENTU TRADIZIONALEN BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOA AHALBIDETZEA 
ETA ERRAZTEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Lurralde honen nekazaritza- eta abeltzaintza-jatorria, landazabal atlantikoko baserri-unitate tradizionalaren 
ustiapenean oinarrituta zegoena, asko eraldatu da industria-iraultzaz geroztik. Kontserbatu den zatiak ere 
presioak jasaten ditu, eta sarritan desitxuratuta dago hiri-, industria- eta azpiegitura-hazkundearen eraginez, eta 
nekazaritza tradizionalaren beraren krisiaren eraginez. Ustiategien bideragarritasun ekonomikoa zalantzan 
jartzen da, denbora-ikuspegia falta delako, produktuek balio erantsirik gabeko prezio estandarizatuak 
dituztelako eta inguruko lurraldeak presio handia egiten duelako. Horrez gain, balio agrologiko handiko lurzorua 
duten eremuak, oso emankorrak direnak eta baliabide estrategiko gisa har daitezkeenak, atzera bueltarik gabe 
suntsitzen ari dira. Garrantzitsua da nekazaritzako eta abeltzaintzako eremuen kontserbazioa sustatu eta 
mantentzea, bai eta horien paisaia-kalitatea bermatzea ere, horretarako dauden tresnak kontuan izanda, hala 
nola Bizkaiko Landa Lurzoruaren Funtsa, uztailaren 24ko 101/2018 Foru Dekretuak erregulatzen duena. Hori dela 
eta, honako hau proposatzen da: 

• LPPren eta basozaintzako LPSren zehaztapenak udal plangintzan txertatzea, modu azkar eta 
eraginkorrean. Zehaztapen horien helburua nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpen-eremuak eta 
nabarmenak diren nekazaritza-paisaiak eta ikusizko mugarriak –ikusizko esposizio handiena dutenak– 
babestea da, berezko identitatea ematen dieten elementuen aniztasuna mantentzeko. Hiri-eremuekin 
mugan dauden espazioak kontserbatzeko neurriak lehentasunez finkatzea proposatzen da, paisaia- eta 
ingurumen-balio handikoak direnez gero. 

• Hiri-eremuekin mugan dauden nekazaritzako eta abeltzaintzako espazioak eta hiri- eta industria-
eremuetan bertan daudenak kontserbatzeko neurriak finkatzeari lehentasuna ematea, paisaia- eta 
ingurumen-balio handikoak direlako. 

• Nekazaritza-lurzoruko partzelak densitate txikiko bizitegi-erabilerarako okupatzea saihestea, lurzoru 
horiek lurralde –eta hirigintza-araudietan modu argian babestuz. 

• Nekazaritzaren Sektoreko Eragina Ebaluatzeko Protokoloaren (PEAS) edukiari erreparatzea: Balio 
agrologiko handiko lurzoruen afekzioa. 2/2006 Legearen 97 bis artikulua, eskumena duen foru-
organoaren txostena. 

• Hirigintza-araudiaren eraginkortasuna balioestea, paisaia-diseinua eta nekazaritza- eta abeltzaintza-
jarduerarekin lotutako eraikuntza berrien kokalekua erregulatuko duten eraikuntza- eta ezarpen-
baldintzatzaileei dagokienez (osaera, tipologia-konstanteak, eremuko materialak, hesi naturalak, ikusizko 
afekzioa, inpaktua).  

• Bizkaiko Foru Aldundiak lizentziak ematen dituzten udal erakundeentzako gidaliburu bat osatzea 
paisaian integratzen diren eraikuntza-estrategiei buruz, tipologia tradizionalak banalizatu gabe.  

• Eskualde-egiturako baserrien azterketa tipologiko bat egitea gomendatzen da, udal plangintzetarako 
irizpideak finkatzeari begira, bai eta gaiari buruz zenbait udalerrik dagoeneko egin dituzten azterketak 
bildu eta alderatzea ere. 

• Partzela-egiturako paisaia kontserbatu eta/edo lehengoratzea, honako hauek mantenduz: bide 
publikoak, partzelak banatzen dituzten heskai bizi bihurtutako hesi eta itxiturak, harrizko paretak, errekak 
eta elementu hezeak, zuhaitz- eta zuhaixka-erako landare-tantoak, fruta-arbola isolatuak, mugak, bide 
zuhaiztunak eta beste batzuk, hiri-inguruko egituran. Neurri horiek bilduko dituen gomendio teknikoen 
gidaliburu bat osatzea.  

• Horren intentsiboak ez diren eta iraunkorragoak diren nekazaritza- eta abeltzaintza-teknikak erabiltzea 
sustatzea, nekazaritza-paisaia tradizionaleko paisaiak babesten laguntzeko (laboreak dibertsifikatzea eta 

espezie bakarreko azalerak murriztea, abeltzaintza estentsiboarekin lotutako larre eta bazkalekuak, 
nekazaritza ekologikoko teknikak, biodinamika edo ekoizpen integratua, gai horietan lan egiten duten 
erakundeei –hala nola ENEEK– tokian tokiko barietateak erabiltzea sustatzea, hurbileko nekazaritza…).  

• Nekazaritza eta abeltzaintza lurralderako garrantzi estrategikoa duten hornidurarako ekosistemen 
zerbitzu gisa hartzea, eta garraioaren energia-kostu txikiekin elikagai-produktuz hornitzeko aukera 
ematen dutela kontuan izatea, bai eta beste ekosistemen zerbitzu batzuk sortzen dituztela ere, hala nola 
paisaiaren kontserbazioa.  

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osoan egitekoa da, nekazaritza-egitura 
unitateen zati handienean sakabanatuta baitago. Hala ere, bereziki azpimarragarria da 
Txorierrin, Uribe Kostan, Zeberion, Zaratamon, Meatzaldearen zati batean eta Butroeren 
arroan. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa eta P helburu-multzo osoa, baita I.1., R.3., R.4., C.1., C.3. eta N.4. 
ere. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, sastrakak, lur 
landuak, larreak eta abeltzaintza, mahastiak eta txakolindegiak, landaguneak.  

Balio naturalak: intereseko guneak, habitatak eta espezieak.  

Balio historikoak: baserriak. 

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, erromeriak eta jaierak, gastronomia, memoriaren 
paisaiak. 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

05. PU, 06. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 10. PU, 11. PU, 
13. PU, 14. PU, 15. PU, 18. PU, 19. PU, 21. PU, 22. PU, 
24. PU, 25. PU 

Txorierriko nekazaritza-guneak IBPEa, Kadagua ibaiaren 
haraneko gunerik beherena IBPEa, Serantes mendia eta 
Montañoko mendi-hegalak IBPEa, Sopela-Barrikako 
landak IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 
• Nekazaritza-azalera erabilgarriaren eboluzioa eta 

eskualde-egiturako nekazaritza-ustiategien 
kopurua.  

• EUSTAT. 
 

• Eskualde-egiturako nekazari- eta abeltzain-
kopuruaren eboluzioa.  

• EUSTAT Abeltzaintzako eta nekazaritzako 
eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako saila 

• Eskualde-egiturako ustiategi, nekazari eta 
abeltzain ekologikoen kopuruaren eboluzioa.  • EHNE, ENEEK 

• Eskualde-egiturako udalerrietako abeltzaintzako 
aziendaren eboluzioa.  • EUSTAT 

• Landa-eremuko arkitektura-ondarea 
kontserbatzeko eta lehengoratzeko hirigintza-
araudi espezifikoa eta/edo lurzoru 
urbanizaezineko eraikuntzei buruzko paisaia-

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako 
eskumenak dituzten sail edo arloak 
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irizpideak dituzten udalerrien kopurua.  
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P 
Paisaia-kalitateko helburuak, lehen sektoreko nekazaritza- eta basozaintza-paisaia 
produktiboari lotuta 

P.2.  

GUNE BANALETAN, ABANDONATUETAN EDO BASOKO MONOLABORANTZETAN 
NEKAZARITZA-BARATZEAK, LABORANTZAK ETA ISURIALDE ATLANTIKOKO 
LANDAZABALEKO PAISAIA ZAHARRAK LEHENGORATZEA, ETA HORIEN ERABILERA ETA 
GOZAMENA AHALBIDETZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Nekazaritza-azalera handitzea eta nekazaritza- eta abeltzaintza-egitura espazio eraldatuetan txertatzea 
proposatzen da, lursail libreak edo erabilera banalagoak dituztenak birmoldatuz, era honetako jarduketen bidez: 

• Baratze sozialen proiektuak zabaltzea, balio gutxiko berdeguneak, orube abandonatuak, azpiegituren 
arteko espazioak edo lursail publikoetan dauden baso-plantazio zaharrak erabilera horrekin eraldatu 
ahal izateko; horrela, paisaia tradizionalak berreskuratzea sustatzen da, gizarte-osasunari mesede egiten 
zaio eta hurbileko produktuen hornikuntza ahalbidetzen da. 

• Ekoizpen eremuetako enpresen eta instalazioen berdeguneak, zuhaitz-erako landareak, baratzeak eta 
fruituak, eztia eta bestelakoak ekoizteko guneak dituztenak, eraldatzea, paisaian hobekuntzak eginez eta 
profesional-taldeak indartzeko aukerak emanez. 

• Lehendik existitzen den nekazaritza-paisaia kontuan hartzea hirigintza-eraldaketako eta lagapeneko 
prozesuen bidez eginiko berdegune publikoen diseinuan, hala badagokio, kontserbatzeko eta balioa 
emateko. 

• Nekazaritza-paisaiak berreraikitzeko aukera ematen duten espazio publikoak gizarte-erakundeen, 
pertsona gazteen eta nekazaritzako eta abeltzaintzako profesional berrien eskura jartzea, nekazaritza-
praktika berriekin, hurbileko kontsumoarekin eta lanean eta gizartean txertatzearekin lotuta, eta zenbait 
tresnaren bidez, adibidez: lur-zaintza eta Bizkaiko Landa Lurzoruaren Funtsa, uztailaren 24ko 101/2018 
Foru Dekretuak erregulatzen duena. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osoan egitekoa, nekazaritza-egitura 
unitateen zati handienean sakabanatuta baitago; hala ere, bereziki azpimarragarria da 
eraldaketa-prozesu handiak izan dituzten eremuetan, batez ere Nerbioiren, Ibaizabalen 
eta Kadaguaren hiri- eta industria-korridoreetan, eta Txorierriko korridorean eta baso-
plantazioen eraldaketa handia izan duten mendietan. 
Baratze sozialak daude Abanto-Zierbenan, Bilbon, Etxebarrin, Galdakaon, Loiun eta 
Santurtzin. Herri-baratzeak garatzeko beste eremu batzuk hauek izan daitezke: Larrondo 
(Sopela, Barrika, Urduliz), Ibarbengoa (Getxo), Txopoeta (Leioa), Zuatzaurre (Galdakao), 
San Migel (Basauri), La Florida (Portugalete), Villar (Santurtzi), San Joan (Muskiz). 
 

Lehentasuna  Ertaina  

Zeharkakotasunak  G eta P helburu-multzo osoak, baita I.1., R.3., R.4., C.1., C.3. eta N.4. ere. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: mendiak, sastrakak, lur landuak, larreak eta abeltzaintza, mahastiak eta 
txakolindegiak, landaguneak, industrialdeak eta gune logistikoak  

Balio naturalak: intereseko guneak, habitatak eta espezieak  

Balio historikoak: baserriak, ondare-balioa duten industria-eraikinak 

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, erromeriak eta jaierak, gastronomia, paisaia kultural 

immaterialak oro har 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Edozein unitate, baina batez ere 04. PU, 05. PU, 08. 
PU, 09. PU, 10. PU, 12. PU, 15. PU, 16. PU, 18. PU, 19. 
PU, 20. PU eta 22. PU. 

Txorierriko nekazaritza-guneak IBPEa, Kadagua ibaiaren 
haraneko gunerik beherena IBPEa, Sopela-Barrikako 
landak IBPEa, Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa, 
Berroneratzeko industria-eremuak IBPEa (lurzoru kutsatu 
gisa katalogatuta ez dauden lekuetan). 

 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Baratze sozialen kopurua, azalera eta 
erabiltzaileak.  

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko, 
hirigintzako eta gizarte-ongizateko eskumenak 
dituzten sail edo arloak. 

• Bizkaiko Landa Lurzoruaren Funtseko lurretan 
sustatutako nekazaritzako eta abeltzaintzako 
proiektuen kopurua.  

• Bizkaiko Foru Aldundian Nekazaritzako 
eskumenak dituen saila. 
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P 
Paisaia-kalitateko helburuak, lehen sektoreko nekazaritza- eta basozaintza-paisaia 
produktiboari lotuta 

P.3.  
BASO-PLANGINTZAN (BAI ESTRATEGIKOAN, BAI TOKIKO PLAN ETA PROIEKTUETAN) 
PAISAIA FUNTSEZKO BEKTORE GISA TXERTATZEA.  

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Eskualde-egituran paisaia-eraldaketa garrantzitsuenetako bat espezie exotikoak dituzten baso-plantazioak 
hedatzea izan da, batez ere koniferoak eta eukaliptoak. Prozesu horren ondorioz, eremu handietako lurzoruaren 
erabilerak aldatu ez ezik, urteko paisaia-aldaketako prozesuak galdu dira (hala nola hostoerorkorrek udazkenean 
eta neguan izaten duten kolorazioa), eta mendi-hegaletan forma zuzenak agertu dira, oso organikoak ez direnak. 
Ezinbestekotzat jotzen da paisaiaren egoera hori lehengoratzen hastea, baso-plangintza egoki baten bidez. 
Honako hau proposatzen da: 

• Paisaia hobetzeko zehaztapenak gehitzea lursail publikoen baso-plangintzarako tresnetan (Herri 
Onurako Mendiak eta Baso Babesleak). Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako lursail publiko 
garrantzitsuenak antolatzeko planak irizpide horien arabera berrikustea, Mendi Publikoei buruzko Foru 
Arauarekin bat datozela kontuan izanda. 

• Paisaia hobetzeko zehaztapenak gehitzea lursail pribatuen baso-plangintzarako tresnetan (Basoen 
Kudeaketa Iraunkorrerako Plan Teknikoak (BKIPT). 

• Paisaia-osagaiak txertatzea (ikusizko hobekuntza eta ingurumen-kalitatea) baso-ustiapen iraunkorra 
ziurtatzeko irizpideetan, ACE Basalderen bidez http://www.pefceuskadi.org/ 

• Plan teknikoetan, baso-azalerak honela sailkatzea:  
Kontserbazio-eremuak gaur egun espezie autoktonoak dituzten eta irisgarritasun txarra eta/edo 
malda handia duten eremuak dira. Eremu horiek espezie autoktonoak landatzeko eta zaintzeko 
erabiliko dira.  
Ekoizpen-eremuak gainerako lekuak dira, produktibitate eta errendimendu handiagoa dutenak.  

• Baso-plantazio berrietan Paisaiaren Inpaktuaren eta Integrazioaren Azterketaren figura gehitzea, 
nahitaezko Ingurumen Inpaktuaren Azterketaren osagarri gisa. 

• Iraganeko baso-jarduerako berezko elementuetatik geratzen diren intereseko elementuak identifikatzea, 
hala nola zuhaitz lepatuak, ikaztobiak, karobiak eta elur-zuloak, katalogatzeko eta babesteko. 

 
Plan eta azterketa berrietan kontuan hartu beharko liratekeen paisaia-irizpideak P.4. helburuan zehaztuta daude. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Merkataritzarako baso-plantazioak dituzten eremuak; funtsean, Bilboko metropoli-
eremuko eskualde-egitura osoa, haranen barreneko hiri- eta industria-espazioak eta 
korridoreak izan ezik. Bereziki, Zeberio, Upo-Zaratamo, Pagasarri-Ganekogorta, Unbe-
Gaztelumendi gailur-lerroa, Artxanda-Ganguren, Butroe-Lemoiz eremua eta Barbadunen 
arroa. 
Aztergai dugun eremuan dauden herri-onurako zenbait mendi lehentasunez lantzeko 
espazioak direla kontuan izan behar da. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, baita P.2., P.4., N.4. eta N.5. ere. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, sastrakak, 
itsaslabarrak, lur landuak, larreak eta abeltzaintza, landatutako basoak 

Balio naturalak: babestutako naturaguneak eta intereseko guneak, habitatak eta 

espezieak  

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, erromeriak eta jaierak, ezohiko paisaiak, memoriaren 
paisaiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Batez ere 06. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 10. PU, 11. PU, 
13. PU, 14. PU, 18. PU, 21. PU, 23. PU, 25. PU 

Artxandako mendi-hegalak IBPEa, Kadagua ibaiaren 
haraneko gunerik beherena IBPEa, Serantes mendia eta 
Montañoko mendi-hegalak IBPEa, Sopela-Barrikako 
landak IBPEa 

ADIERAZLEAK  INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Onartutako baso-antolamenduko tresnen 
kopurua eta horiekin antolatu den azalera, 
paisaia-irizpideak barne hartuta.  

• Basalde. 
• Bizkaiko Foru Aldundia – Baso Zerbitzua. 

• Paisaia-irizpideak kontuan hartzen dituen 
ziurtatutako baso-azalera.  • Basalde. 

 

  

http://www.pefceuskadi.org/
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P 
Paisaia-kalitateko helburuak, lehen sektoreko nekazaritza- eta basozaintza-paisaia 
produktiboari lotuta 

P.4.  
BASO-MASEN BIODIBERTSITATERAKO, PAISAIA-DIBERTSITATERAKO ETA 
NATURALTASUNERAKO TRANTSIZIOA SUSTATZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Baso-plantazio zurgaiek Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egituraren azaleraren ia % 31 hartzen dute (16.000 
hektarea baino gehiago). Zati handiena espezie bakarreko plantazioek osatzen dute, eukaliptoek edo pinu 
exotikoek, eta zuhaitz eta zuhaixka autoktonoak desagertuta daude. Horrez gain, gehienak forma erregularreko 
plantazioak dira, antzeko adineko zuhaitzekin, eta baso-masa autoktonoen askotariko paisaia heterogeneoen 
oso bestelako formak eta egiturak dituzte; beraz, biozenosi autoktonorako gaitasun gutxi dute eta paisaian gutxi 
integratuta daude (partzelen muga zuzenak, adin bereko banakoen marko erregularrak, urtaroen araberako 
aldaketarik ez duten espezie hostoiraunkorrak, ikusizko eragin handia duten egiturak, hala nola suebakiak eta 
arrasean moztutako partzelak…). Ezinbestekoa da egoera hori birbideratzea, dauden plantazioak paisaian 
integratzen hasteko neurrien bidez eta landaredi autoktonoko elementuak txertatuz. Egingo diren ekintza 
guztiek kontuan izan beharko dituzte 3/1994 Foru-Araua, ekainaren 2koa, mendiei eta naturako espazio 
babestuen administrazioari buruzkoa, 3/2007 Foru Araua, martxoaren 20koa, hau ere mendien eta naturako 
espazio babestuen administrazioari buruzkoa eta aurreko Foru Araua aldatzen duena, eta 11/1997 Foru Araua, 
urriaren 14koa, bertako basoko espeziei buruzko araubide zehatzari buruzkoa, eta ezingo dute horiek diotenaren 
kontrakorik egin. Honako hau proposatzen da: 

 
• Ekoizpenerako baso-plantazioak bisualki eta ingurumen-aldetik hobetzea, baso-mozketarik egin 

gabe eta hainbat baso-espezie mota sustatuz eta nahasiz, bai ekoizpenerako, bai kontserbaziorako, 
eta batez ere ikuspen-maila handiko eremuetan eta paisaia- eta/edo natura-mugarri esanguratsuen 
inguruetan. 

• Higadura-arazo nabarmenak dituzten sektore guztietan edo arrisku natural nagusiak aurreikus 
daitezkeen eremuetan landareztatzen eta eraberritzen hastea. 

• Hostozabal autoktonoen basoko tantoen azalera handitzea, batez ere haranen barrenean eta 
naturagune nagusien konexio-guneetan, korridore ekologiko gisa duten potentzialtasuna 
areagotzeko eta paisaiaren zatiketa saihesteko, eta arreta berezia jarriz Mendi Publikoetan eta 
Ondare Mendietan. 

• Basoberritzean, zuhaitz-espezieak dibertsifikatzea, intsinis pinuen eta eukaliptoen espezie bakarreko 
laboreei aurre egiteko. 

• Masa irregularrak lortzera bideratutako neurriak ezartzea, gutxienez itxurari dagokionez (kaleen 
antolamendua, ebaketa-tarteen forma, etab.); eta unada mistoak tartekatzea eta ekotonoak 
garatzea, biodibertsitatea handitzeko eta partzeletan forma bihurgunetsu eta organikoak 
berreskuratzeko. 

• Zuhaitz helduen erreserba-eremuak mugatzea, korridore ekologikoen sarea hobetzeko oinarri gisa. 
Landatzeko eta zura aprobetxatzeko praktiketan prebentzio-neurriak zorroztea, lurzorua eta 
erregimen hidrologikoa arriskuan ez jartzeko.  

• Ikusizko irisgarritasun handiko suebakien eta segurtasun-kaleen mugak birdefinitzea. Ingurune 
irregularrak sortzea proposatzen da, suebakien eremu batzuk zabalduz. Suebakiak eta zerrenda 
lagungarriak larre-suebaki eta forma irregularreko tesela zabal gisa diseinatu eta egitea proposatzen 
da, zuhaitz edo zuhaixka sakabanatuekin; horietan, abeltzaintzaren kudeaketa biomasa erregaia 
murriztera eta larreen kalitatea hobetzera bideratuko da. Ikusizko kalitatea hobetzeaz gain, baso-
suteen prebentzio- eta kontrol-estrategia garrantzitsua osatzen dute.  
 

 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Merkataritzarako baso-plantazioak dituzten eremuak; funtsean, Bilboko metropoli-
eremuko eskualde-egitura osoa, haranen barreneko hiri- eta industria-espazioak eta 
korridoreak izan ezik. Batez ere Zeberio, Upo-Zaratamo, Pagasarri-Ganekogorta, Unbe-
Gaztelumendi gailur-lerroa, Artxanda-Ganguren, Butroe-Lemoiz eremua eta Barbadunen 
arroa 
 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa eta P helburu-multzo osoa, baita I.1., R.3., R.4., C.1., C.3. eta N.4. 
ere. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, sastrakak, 
itsaslabarrak, lur landuak, larreak eta abeltzaintza, landatutako basoak 

Balio naturalak: babestutako naturaguneak eta intereseko guneak, habitatak eta 
espezieak  

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, erromeriak eta jaierak, ezohiko paisaiak  

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Batez ere 06. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 10. PU, 11. 
PU, 13. PU, 14. PU, 18. PU, 21. PU, 23. PU, 25. PU eta 
25. PU 

Artxandako mendi-hegalak IBPEa, Kadagua IBPEa, 
Serantes mendia eta Montañoko mendi-hegalak IBPEa, 
Sopela-Barrikako landak IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Zuhaitz-formazio autoktonoen azalera osoa 
versus baso-plantazioena. 

•  
• Geoeuskadi 

• Higadura-arriskua duen lurzoruaren azalera 
murriztea (basoberritzeari eta 
landareztatzeari esker, etab.) 

• Geoeuskadi 
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I Paisaia-kalitateko helburuak industriaguneetarako 

I.1.  

INDUSTRIAGUNEETAKO PAISAIA-INGURUAK HOBETZEA (JADA BADAUDEN 
INDUSTRIAGUNEETAN ETA ERAIKIKO DIRENETAN), BATEZ ERE BIDEGINTZARI, 
APARKALEKUEI, ETA NEKAZARITZA- ETA BASO-EREMUEN, IBAI-EREMUEN ETA BIZITOKI-
EREMUEN ONDOKO GUNEEI DAGOKIENEZ. 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako paisaiaren ezaugarri nagusietako bat industriaguneek duten 
garrantzi da, bai hartzen duten azalera handiagatik, bai gune batzuetako paisaian duten nagusitasunagatik, batez 
ere harenen barreneko korridoreetan eta bizitegi- eta ibai-paisaiekin gurutzatzen diren lekuetan. Horrez gain, 
komunikazio-ardatz nagusietatik ikuspen-maila handia dute. Kasu askotan, diseinuek ez dituzte kontuan izan 
paisaia-parametroak. Neurri hauek proposatzen dira: 

• Lurraldeko Plan Partzialak gomendatzen duena kontuan izanda, industria-jardueren eta bizitegi-eremuen 
arteko bateragarritasuna faktore onuragarritzat hartzea, oro har, eta paisaian integratzeko faktoretzat, 
bereziki. Era berean, industriaguneetako eraikuntza-dentsitatea handitzeko aukera aztertzea. 

• Industriaguneak lehengoratzeko plan berezien eta proiektuen idazketa eta betearazpena sustatzea, 
asmo nagusitzat haien bizi-zikloa handitzea hartuta. Naturan oinarritutako konponbideak diseinuan 
txertatzea, ekosistemen zerbitzuak ematea sustatuz eta paisaia lehengoratuz. Plan horietan, besteak 
beste, askotariko ingurumen- eta paisaia-neurriak jaso beharko dira: 

- Kalitatezko irizpide estetikoak aintzat hartzea fatxadetako, estalkietako eta bolumetrietako 
akaberetan. 

- Inpaktua balioestea, aldaketa estetiko, funtzional/ekologiko eta identitarioak kontuan 
izanda. Hau da, ikusizko intrusioa, paisaiako elementuak suntsitzea, paisaiako elementuen 
arteko erlazio funtzional eta ekologikoak suntsitzea, etab. 

- Estalki lauetan erabilera berritzaile eta girotzaileak sustatzea. 
- Lagatako eremuetan berdeguneak sortzea edo horietara eramatea, batez ere ikuspen 

handieneko eremuetan, berdeguneekin eta erantsitako bizitegi-eremuen bideekin 
kontaktuan daudenetan, eta ibai-sarearekin kontaktuan daudenetan. 

- Bideetan eta aparkalekuetan zuhaitzak eta landare-eremuak jartzea. 
- Aparkaleku-eremuen paisaia-arrazionalizazioa eta -integrazioa sustatzea, ahal denean 

zolatutako azalerak murriztuz eta hainbat eraikuntza eta enpresa hornitzen dituzten 
aparkaleku-eremuak birdimentsionatuz. Horrez gain, lurzoru iragazleak eta larre 
naturalizatuak finkatzea eta euriaren drainadura diseinatzea, landaredia dagoen eremuetan 
ura modu naturalean iragaz dadin. 

- Kanpoko argiztapen-sistemak aztertzea eta eraginkor bihurtzea, energia aurrezteko eta 
argi-kutsadura murrizteko. 

- Kanpoko publizitate- eta seinale-sistemak birdiseinatzea, industrialde bakoitzean estetika 
jakin bat errespetatuz. 

- Partzeletan egon daitezkeen espezie exotiko inbaditzaileak kentzea. 
- Naturan oinarritutako soluzioen eta bioingeniaritzako proiektuen bidez, sare hidrikoarekiko 

kontaktua diseinatzea, ertzak eta ibilguak naturalizatzea sustatzeko. 
- Nekazaritzako espazioak, baratze sozialak eta piknik- eta atseden-guneak berreskuratzea, 

enpresetako langileek erabiltzeko eta gozatzeko. 
- Nekazaritza- eta basogintza-sektorearen eta industria-sektorearen artean sinergiak 

sortzeko aukera aztertzea, azpiproduktuak, hondakinak eta baliabideak probetxuzko 
bihurtzeko eta bi jarduera horien arteko paisaia-integrazioa hobetzeko. 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK                  

Kokalekua Funtsean, ibaien korridoreetan sakabanatutako industrialde eta industriaguneak, 
Itsasadarrean, Txorierrin, baita Meatzaldean eta Kadaguan ere. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa eta I helburu-multzo osoa, baita P.2., R.6., R.7., M.1., T.1., C.1. eta 
N.3. ere. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, ibaiak, estuarioak eta 
itsasadarrak, lur landuak, larreak eta abeltzaintza, landatutako basoak, industrialdeak eta 
gune logistikoak, landaguneak, hirigune historikoak eta tradizionalak, hiri-zabalguneak, 
XX. mendeko desarrollismoko hiri-auzoak, autobideak eta autobiak, energia 
elektrikoaren garraioko lineak 

Balio naturalak: intereseko habitatak eta espezieak 

Balio historikoak eta kulturalak: ondare-balioa duten industria-eraikinak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

02. PU, 03. PU, 04. PU, 05. PU, 08. PU, 10. PU, 12. PU, 
15. PU, 16. PU, 19. PU, 22. PU, 25. PU 

Txorierriko nekazaritza-guneak IBPEa, Kadagua ibaiaren 
haraneko gunerik beherena IBPEa, Berroneratzeko 
industria-eremuak IBPEa, Zorrotzaurre IBPEa, 
Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 
• Eskualde-egiturako industriaguneetan 

egindako paisaia-integrazioko azterketen, 
plan berezien eta berroneratzeko proiektuen 
kopurua.  

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko edo 
hirigintzako eskumenak dituzten sail edo arloak 
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I Paisaia-kalitateko helburuak industriaguneetarako 

I.2.  
ABANDONATUTAKO ETA ZAHARKITUTAKO INDUSTRIAGUNEEN, ORUBEEN ETA 
LURZORUEN BERRERABILERA DISEINATZEA, PAISAIAREN IKUSPUNTUTIK, LURZORU 
GEHIAGO OKUPA EZ DADIN.  

Neurriak, ekintzak eta irizpideak            

Eskualde-egituran, ekoizpen-sistemen bilakaerak antzina garrantzitsuak izandako industria batzuk krisialdian 
sartzea eragin dute. Horrez gain, industria-lurrak Bilboko erdigunetik periferiarantz eraman dira; adibidez, 
Txorierri ingurura. Horren ondorioz, zaharkitutako hainbat industria-eremu daude. Horietako batzuk oso handiak 
dira, hala nola Lemoizko zentral nuklearra (EAEko Itsasertza Babestu eta Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialak 
ezartzen duenaren mende dago) eta Bizkaiko labe garaietako instalazioak (industria-ondare gisa babestuta 
daude). Irtenbide zehatzen beharra dute, legedi sektorialak zehazten duenaren arabera, eta dituzten ezaugarriak 
eta tokian tokiko gizarte-, kultura- eta-ekonomia beharrak kontuan hartuta. 

 
Neurri hauek proposatzen dira: 

• Abandonatutako eta zaharkitutako industria-lurzoruak identifikatzea eta izan ditzaketen erabilera posible 
eta gomendagarrien beharren arabera sailkatzea, paisaian duten eragina eta komunikazio-ardatzekin eta 
bizitegi-ehunekin duten harremana ere kontuan izanda. Horietako bakoitzarentzako proposamen 
zehatzak egitea, plan berezien eta proiektuen bidez garatzeko, elementu gako gisa paisaia- eta 
ingurumen-faktoreak kontuan izanda. Izatekotan ere, ekoizpen-erabileren mantenuari lehentasuna 
ematea. 

• Antzinako industriaguneetan (batez ere hiriguneetan daudenak) sor daitezkeen erabilera bateragarriei 
buruzko lurralde- eta hirigintza-araudia malgutzea, bigarren zein hirugarren sektoreetako erabilerekin 
(kultura- eta arte-kudeaketa barne) gune horiek berrerabili eta birziklatzea sustatzeko.  

• Abandonatutako industriaguneen plan bereziak garatzea herritarrek parte hartzeko prozesu zabalekin, 
abandonatutako industriagune handientzat irtenbide adostu eta egokiak bilatzeko, eta hala badagokie, 
partzuergo publiko-pribatuen, elkargo profesionalen eta erakunde akademikoen parte-hartzea ere 
kontuan izanda. 

• Orubeak eta eremuak sustatu aurretik behin-behineko ekintzak bultzatzea, kontsolidatuago dauden 
ekoizpen-jarduerei bide emateko. 

• Kasuan-kasuan, eta beste alternatibarik ez badago, lurrak deskalifikatu eta lehengoratzea naturagune 
edo berdegune bilakatzeko, eta erabilera publikora bideratzeko aukera aztertzea. 

• Abandonatutako industriaguneetatik landare-espezie exotiko inbaditzaileak ezabatzeko programa 
zehatzak abian jartzea. 

• Aurreko neurri horiek guztiak industria-lurren eragileekin lantzea, hala nola Sprilur eta Azpiegiturak 
erakundeekin. 

 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK                  

Kokalekua Funtsean, ibaien korridoreetan sakabanatutako industrialde eta industriaguneak, 
Itsasadarrean, Txorierrin, baita Meatzaldean eta Kadaguan ere. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G eta I helburu-multzo osoak, baita P.2., R.6., R.7., M.1., T.1., C.1. eta N.3. ere. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 

Elementuak: bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, ibaiak, estuarioak eta 
itsasadarrak, lur landuak, larreak eta abeltzaintza, landatutako basoak, industrialdeak eta 
gune logistikoak, landaguneak, hirigune historikoak eta tradizionalak, hiri-zabalguneak, 

baliori eragiten dion  XX. mendeko desarrollismoko hiri-auzoak, autobideak eta autobiak, energia 
elektrikoaren garraioko lineak 

Balio naturalak: intereseko habitatak eta espezieak 

Balio historikoak eta kulturalak: ondare-balioa duten industria-eraikinak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

02. PU, 03. PU, 04. PU, 05. PU, 08. PU, 10. PU, 12. PU, 
15. PU, 16. PU, 19. PU, 22. PU, 25. PU 

Txorierriko nekazaritza-guneak IBPEa, Kadagua ibaiaren 
haraneko gunerik beherena IBPEa, Berroneratzeko 
industria-eremuak IBPEa, Zorrotzaurre IBPEa, 
Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa, Aparkaleku handiak 
IBPEa, Basordako kala IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Eskualde-egituran erabiltzen ez diren, 
abandonatuta dauden edo zaharkituta 
dauden industriaguneen eraberritze- eta/edo 
birgaitze-proiektuen kopurua, eta horien 
onura jaso duen azalera.  

• Eskualde-egiturako udalerrietan, hirigintzako, 
ekonomia-garapeneko eta industriako 
eskumenak dituzten sailak edo arloak.  

• Sprilur. Azpiegiturak 
 

• Kontsolidatu gabeko hiri-lurzoru 
industrialaren azalera eta erabiltzen ez diren 
industria-orube eta -eraikinen azalera.  
Lortu nahi den joera: murriztea. 

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 

• Erabiltzen ez diren orube eta eremuetan arte- 
eta kultura-jarduerak sustatzeko programak.  

Eskualde-egiturako udaletan kulturaren eta 
gazteriaren arloetako eskumenak dituzten sail 
edo arloak. 
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I Paisaia-kalitateko helburuak industriaguneetarako 

I.3.  
INDUSTRIA-PAISAIAREN ETA INDUSTRIA-ONDAREAREN ELEMENTUAK ETA MULTZOAK 
BABESTEA, KONTSERBATZEA ETA BALIOESTEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Eskualde-egituran, industrializazioak historia luzea du jada, eta jarduera horretarako eraikitako elementuetako 
batzuek ondare-balioa dute, eta zenbait ekimenetan bilduta daude. Besteak beste, Eusko Jaurlaritza – Kultura eta 
Hizkuntza Politika Sailak, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Ondartez Industri Ondare eta Herri Laneko Euskal Elkarteak 
(IOHLEE) eginiko lanak nabarmentzen dira, hala nola industria-ondarearen eta herri-lanaren inbentarioa. Horrez 
gain, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen Zentroak eginiko EAEko industria-paisaien kartografia-lana ere 
azpimarratzekoa da, baita Bizkaiko ondare historikoko elementu adierazgarriena ere. Eusko Jaurlaritzak 
sustatutako katalogo eta inbentario ofizialek araudi-izaera dute. Gainera, kontuan izan behar da 6/2019 Legeak, 
maiatzaren 9koak, Euskal Kultura Ondarearenak, erregistro ofizial hauek (sortzen ari dira) ezartzen dituela: 

- Euskal Kultura Ondarearen EAEko Erregistroa (7/1990 Legearen erregistroan eta inbentarioan ageri diren 
ondasunak barne hartzen ditu) 

- Oinarrizko Babesa duten Kultura Ondasunen EAEko Erregistroa (hirigintza-planen katalogoetan 
katalogatutako ondasunak barne hartzen ditu).  

Elementuen zerrendan, hauek ageri dira: industria-eraikin eta -multzoak, portuko eta itsasadarreko nabigazioko 
jardueraren hondarrak, tren- eta meatzaritza-ondarea, herriguneak (langile-herriak) eta lurraldean garrantzi 
handia duten multzo trinkoak, hala nola Bilboko itsasadarra. 6/2019 Legearen arabera, “honako hauek dira 
industria-ondarearen ondasun higiezinak: teknika- eta industria-jarduerarekin lotutako instalazioak, lantegiak, 
ingeniaritza-lanak eta paisaiak”. 

Garrantzitsua da industria-paisaiako elementuak erabiltzean ondare-elementuak kontuan hartzea, eta horrez 
gain, elementuak beren kabuz balioa izateko eta eraberritzeko modukoak izatea. Horrenbestez, honako hau 
proposatzen da: 
 

• Industria-paisaiaren ikuspegi orokor bat garatzea, hainbat elementuko piezen multzo/sistema gisa 
definituta. 

• Hiriguneetan dauden industria-ondareko elementuak berrerabiltzean, bizitegi-eremuekin bateragarriak 
diren industria-erabilerak aintzat hartzea, eta beraz, hirigintza-araudia erabilera horiekiko malgua izatea, 
eta enpresek beren jarduera industria-eraikin zaharretan finkatzea bultzatu eta sustatzea. 

• Araudiko irizpideetan azpimarratzea, industria-ondarea berreskuratzean eta babestean, eraikinak edo 
ondasun higigarriak kontuan hartu behar direla, bai eta duten paisaia-ingurua, ikus-eremua eta egiten 
dituzten jarduerekin lotutako paisaia-elementuak ere, eremuaren testuingurua eta industria-memoria 
mantentzeko. Horrez gain, paisaia eraberritzeak aukera eman behar du ondarearen jatorriarekin eta 
identitatearekin bat datorren irakurketa egiteko, eta katalogatutako eraikinak ez dira eraberritu edo 
berrerabili behar haien balioak eta osotasuna ezerezten dituzten eraldaketen bidez, lekukotasun-
elementuak soilik utziz. 

• Kultura-kudeaketa balioestea, Itsasadarrean zehar eraberritze-bidean dauden industriagune zaharkitu 
eta degradatuak berpizteko eta balio handiagoa emateko tresna gisa. Horretarako, Zorrotzaurreko 
esperientziak erabiliko dira eredu gisa, hala nola ZAWP mugimendua. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  
Kokalekua Nerbioi-Ibaizabalen eta itsasadarraren industria-korridoreetan, industria-ondareko 

banakako adibide eta eraikin ugari daude, eta horietako gehienak Euskadiko Industria 
Ondarearen argitalpenean jasota daude (EKOB – Eusko Jaurlaritza, 2012). Horrez gain, 
kontuan izan behar dira Etxe Merkeen paisaiak (Getxo, Erandio, Portugalete, Ortuella, 
Barakaldo, Basauri, Arrigorriaga, Bilbo). 
Trenbide-paisaiaren hondarrak ere kontuan hartzekoak dira (Larreinetako funikularra, 
Kadagua-La Robla linea, Orconerako linea, Franco-Belga konpainiaren linea, Trianoko 
linea, Lezama-Mungia linea, Luchana Mining Company-ren linea). 
Horiez gain, iraganeko portuko eta itsasadarreko nabigazioko jarduerarekin lotuta 
geratzen diren elementu eta multzo guztiak ere aipatzekoak dira. 
Elementu horietako batzuk Kultura Intereseko Ondasun gisa babestuta daude. 
Azpimarratzeko modukoak dira Barbadun ibaiko industria-paisaia, babes bereziko 
monumentu-multzotzat hartzen dena, eta Talleres de Zorroza, babes ertaineko 
monumentu-multzotzat hartzen dena.  
Babes bereziko monumentuen artean, hauek dira aipagarriak: Sestaoko 1. labe garaia, 
Barakaldoko bukatutako produktuen biltegia, Bilboko kordeldegi zaharra, Bilboko 
zereala biltegiratzeko eta ehotzeko pabilioia, Bizkaiko Labe Garaiak (Sestao), Bilboko 
Molinos Vascos S.A. irin-lantegia eta Barakaldoko Fesa.  
Babes ertaineko monumentuei dagokienez, Bilboko “La Ceres” irin-fabrika, Getxoko 
Harino Panadera, Bilboko Equitativa, Bilboko Pontón errota eta okindegia, Bilboko 
Harina Panadera S.A., eta Bilboko Indautxu garajea nabarmentzen dira. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G eta I helburu-multzo osoak, baita R.7., T multzoa, C.1. eta C.2. ere. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: itsasadarrak, industrialdeak eta gune logistikoak, landaguneak, hirigune 
historikoak eta tradizionalak, hiri-zabalguneak, XX. mendeko desarrollismoko hiri-
auzoak, autobideak eta autobiak, energia elektrikoaren garraioko lineak 

Balio historikoak eta kulturalak: ondare-balioa duten industria-eraikinak 

Balio sinbolikoak: memoriaren paisaia 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

02. PU, 03. PU, 04. PU, 05. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 
10. PU, 12. PU, 15. PU, 16. PU, 17. PU, 18. PU, 19. PU, 
20. PU, 25. PU 

Kadagua ibaiaren haraneko gunerik beherena IBPEa, 
Zorrotzaurre IBPEa, Berroneratzeko industria-eremuak 
IBPEa, Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

- Plangintzan babestutako industria-ondareko 
elementuen edo elementu-multzoen 
kopurua.  

• Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako 
udalerrietako HAPOen katalogoak. 

• Oinarrizko Babesa duten Kultura Ondasunen 
EAEko Erregistroa. 

- Balioa emandako industria-ondareko 
elementuen kopurua.  

• Bizkaiko Foru Aldundiaren ondare-elementuak 
eraberritzeko diru-laguntzak. 

• Ondartez, Industri Ondare eta Herri Laneko 
Euskal Elkartea (IOHLEE). 
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R Paisaia-kalitateko helburuak hiri- eta bizitegi-kokaguneei eta haietako jarduera-guneei 
lotuta 

R.1.  
HIRIGUNE HISTORIKOETAKO PAISAIA-, HIRIGINTZA- ETA KULTURA-INTEGRITATEA 
MANTENTZEA ETA HOBETZEA. 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egitura osatzen duten herri eta hiriek izan duten garapen handiaren 
eraginez, herrigune historikoak zabalguneen eta hiri- eta bizitegi-eremu jarraien artean murgilduta geratu dira; 
herrigune horiek hautemateko zailtasunak sortu dira, eta nortasuna eta eraikitako ondarearen zati bat galdu 
dute. Kasu batzuetan, gizarte-zatiketako gune ere bilakatu dira, infraetxeekin. Beharrezko bihurtu da hiri-egitura 
horiek kontserbatu eta hobetzea, eta paisaia-integritatea mantentzea, baina dituzten formak erabat mantentzeko 
irtenbide formalak erabili gabe, baizik eta kontserbazioaren aldetik formen gaurkotasuna ere kontuan hartuz. 
Horretarako, hirigintza-plangintzako figurak indartu eta garatzea proposatzen da (Birgaitze Integraleko Eremuak, 
adibidez), hirigune historikoak eta nukleo bereziak babesteko, balioa emateko eta biziberritzeko, eta arreta 
berezia jarriz paisaia-parametroetan. Honako hau proposatzen da: 

• Interes handieneko hirigune historikoen profila babestea, eta atzeraezinezko jarduketarik ez egitea, 
baldin eta ikusizko oztopoak eragiten badituzte edo hiri-paisaia tradizionalaz, paisaia-mugarriez eta 
ondare-elementuez gozatzea galarazten badute. 

• Hiria birgaitzeko eta berritzeko prozesuei ekitea, degradatuen dauden hiri-ehunei balioa emateko, 
eta hiriaren itxura hobetzeari garrantzi berezia emanez. 

• Hiri-nukleo eta -profil agerikoenetan eta ezaguterrazenetan eragitea, Kultura Intereseko Ondasun 
(KIO) gisa katalogatuta dauden ala ez kontuan izan gabe.  

• Eraikitako ondarea berreskuratzea sustatzea, beste lurzoru batzuk okupatu aurretik; horrela, hiri-
inguruko paisaiaren itxura hobetzea lor daiteke.  

• Hirigune historikoen itxura estetikoari dagokion hirigintza-araudia sustatzea eta betetzen dela 
kontrolatzea.  

• Arau zehatzik ez duten udalerrietan, eraikuntza-tipologia zehatzak finkatzea bolumetriari, koloreei 
eta bukaerei dagokienez, egitura morfologiko horrek hiri-paisaiarekin integrazio harmonikoa izan 
dezan; horrez gain, espazio publikoa behar bezala kudeatzea (zoladura-mota eta topaguneen 
xehetasunak, hiri-altzariak, informazio-kartelak, publizitate-seinaleak, hiri-zuhaizti-eta landareak, 
plantazioen kudeaketa, etab.)  
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 
Babes bereziko kultura-intereseko ondasuntzat hartutako herrigune historikoak: Getxoko 
eremu berezia, Portugalete, Bilbo, Larrabetzu eta Plentzia, bai eta Getxoko eta Bilboko 
zabalguneak ere. Trapagarango hirigune historikoaren Birgaitze Integraleko Eremua. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G eta I helburu-multzo osoa, baita R.7., T helburu-multzo osoa, C.1. eta C.2. ere.  

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: ibaiak, estuarioak eta itsasadarrak, itsaslabarrak, landaguneak, hirigune 
historikoak eta tradizionalak, hiri-zabalguneak. 

Balio historikoak eta kulturalak: gotorlekuak, elizak eta baselizak, dorretxeak eta 
jauregiak, ur-errotak eta burdinolak, baserriak, indiano-etxeak 

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, erromeriak eta jaierak, gastronomia, ezohiko paisaiak, 
memoriaren paisaiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

02. PU, 03. PU, 04. PU, 05. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 
10. PU, 12. PU, 15. PU, 16. PU, 17. PU, 19. PU, 20. PU, 
22. PU, 24. PU, 25. PU 

Kadagua ibaiaren haraneko gunerik beherena IBPEa, 
Txorierriko nekazaritza-gunea IBPEa, Sopela-Barrikako 
landak IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

- Hirigune historikoak babesteko onartutako 
plan bereziak.  

- Getxo, Bilbo, Portugalete, Trapagaran, 
Larrabetzu eta Plentzia udalerrietan hirigintzako 
eskumenak dituzten sailak. 

- Hirigune historikoetan etxebizitzak 
eraberritzeko proiektuen kopurua. 

- Getxo, Bilbo, Portugalete, Trapagaran, 
Larrabetzu eta Plentzia udalerrietan hirigintzako 
eskumenak dituzten sailak. 
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R Paisaia-kalitateko helburuak hiri- eta bizitegi-kokaguneei eta haietako jarduera-guneei 
lotuta 

R.2.  
MUGIKORTASUN, EKIPAMENDU ETA GUNE PUBLIKOEN ESKASIA DUTEN DENTSITATE 
HANDIKO AUZOETAN PAISAIAREN KALITATEA ETA FUNTZIONALTASUNA HOBETZEA. 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak            

Haranen barreneko lurzoruak mugatzearen eraginez, eskualde-egiturako zati handi bateko bizitegi-eremuen 
hazkundea etxebizitza-blokez osatutako auzoak eraikiz egin zen, sarritan ekipamendu eta berdeguneentzako 
lurzoru publiko gutxiegi dituzten dentsitate handiegiko sektoreetan, aparkaleku gutxiegirekin eta barne-
mugikortasunerako eta irisgarritasunerako zailtasunekin. Hiri-paisaia despertsonalizatuak eta erakargarritasun 
gutxikoak sortu ziren. Ezinbestekoa da hirigintza-plangintzak gabezia horiek konpontzeko ahaleginak egitea, 
gehienek paisaian eragina baitute. Dena den, gentrifikazio-fenomenoek izan ditzaketen ondorio negatiboak ere 
kontuan izan behar dira. Honako hauek proposatzen dira: 
  
Neurri orokorrak: 

• Hiri-lurzorua hobetzeko estrategiak sustatzea, arreta berezia jarriz paisaia-berroneratzean; horretarako, 
kasuan-kasuan egokienak diren hirigintza- eta proiektu-figurak erabiliko dira: plan bereziak, xehetasun-
azterketak, berrurbanizazio-proiektuak, etab. 

 
Neurriak espazio libreetarako: 

• Ahal den neurrian, paisaia-integrazioaren, ingurumen-hobekuntzaren eta kalitate estetikoaren irizpidea 
kontuan hartzea hiri-espazio publikoaren trataeran, haren landaredian, kudeaketan eta 
seinaleztapenean. Hiri-paisaiaren kalitatea nabarmen okerragotzen duten elementuak ordezkatzea 
gomendatzen da. 

• Kalitatezko paisaiak eskainiko dituzten espazio publiko berriak sortzea, erabiltzen ez diren eremuak 
baliatuz, edo jarduera batzuk bizitegi-eremuetatik kanpo eramanez gero libratuko liratekeen eremuak 
erabiliz, besteak beste. Azken hori da bateragarriak ez diren erabilerak dituzten industria isolatuen kasua; 
horri dagokionez, industria horiek pixkanaka industrialdeetara eramatea gomendatzen da. 

• Hiriguneetako kalitate txarreko ibai- eta kostalde-inguruak eraberritu eta balioesteko obrak sustatzea: 
fatxadak tratatzea, elementu akastun eta heterogeneoak berregituratzea (itxiturak, toldoak, estalkiak, 
etab.). 

• Orubeak edertzeko edo aldi baterako erabilerak emateko sistema bat finkatzea, hala nola hiri-baratzeak 
edo gizarte-ekimenak. 

• Espazio publiko gogorrak lorategi-espazio bihurtzea, berdegune nahikoa jarriz. 
• Hiriko bideetako zuhaiztiak hobetu eta zabaltzea, espezieak inguruaren arabera hautatuz, bai ezaugarri 

ekologikoak kontuan hartuta, bai dauden espazio eta bolumenetara nola egokitzen diren erreparatuta.  
 
Alderdi espezifikoak: 

• Argiteria publikoko sistemak ebaluatzea, gehiegi edo gutxiegi argiztatzen duten zaharkitutako argiak 
(gune itsuekin) edo argi-kutsadura eragiten dutenak identifikatzeko eta behar dituzten zuzenketak 
egiteko. 

• Euste-hormetan, fatxadetan, estalkietan, etxebizitza-blokeen alboetan eta atzealdeetan mantenu-
jarduketak edo energia-eraginkortasuna hobetzeko jarduketak egin behar direnean, paisaia hobetzeko 
lanak sustatzea: lorategi bertikalak, landare-estalkiak, elementu estetiko eta kromatiko berriak, etab. 

• Aparkaleku-eremuak bisualki hobetzea, hiri-espazioan integratzea, altzari egokiak jartzea eta espezie 
autoktono hostoerorkorrak landatzea, itzala egiteko. 

• Porrot egindako enpresen inguruan degradazio-arriskuak saihesteko neurriak finkatzea. 

• Zenbait irisgarritasun-arazo eta arkitektura-oztopo aztertzea eta horiek konpontzeko planak eta 
jarduketak sustatzea. 
 

 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Besteak beste, Erandioko bizitegi-aldea, itsasadarrean. Bilboko Otxarkoaga, Errekalde-
Uretamendi, Santutxu, San Adrian, Bilbo Zaharra, San Frantzisko eta Zabala auzoak. 
Dentsitate oso handiko hainbat gune eta Portugaleteko, Sestaoko, Santurtziko eta 
Basauriko blokeak. Barakaldoko Arrontegi auzoa. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G eta I helburu-multzo osoak, baita R.7., T helburu-multzo osoa, C.1. eta C.2. ere.  

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: hirigune historikoak eta tradizionalak, hiri-zabalguneak, XX. mendeko 
desarrollismoko hiri-auzoak, autobideak eta autobiak, industrialdeak eta gune 
logistikoak 

Balio historikoak eta kulturalak: auzo horien barruan geratu den interes historiko edo 
kulturaleko edozein elementu 

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, erromeriak eta jaierak, gastronomia, ezohiko paisaiak, 
memoriaren paisaiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

02. PU, 03. PU, 04. PU, 05. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 
10. PU, 12. PU, 15. PU, 16. PU, 17. PU, 19. PU, 20. PU, 
22. PU, 24. PU, 25. PU 

Kadagua ibaiaren haraneko gunerik beherena IBPEa, 
Artxandako mendi-hegalak IBPEa, Zorrotzaurre IBPEa, 
Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Dentsitate handiko auzoetan dauden 
berdeguneen/bertakoentzako guneen 
azalera.  

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 

• Dentsitate handiko auzoetan dauden zuhaitz 
publikoen/bertakoentzako zuhaitzen 
kopurua.  

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 

• Egikaritutako hiria lehengoratzeko eta 
berritzeko proiektuen kopurua, hartzen duten 
hiri-azalera eta horien onura jaso duen 
etxebizitza-kopurua.  

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako 
eskumenak dituzten sail edo arloak . 

 

  



Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko 
III. Dokumentua. Paisaia-kalitateko helburuak 

 

23 

 

R Paisaia-kalitateko helburuak hiri- eta bizitegi-kokaguneei eta haietako jarduera-guneei 
lotuta 

R.3.  
LANDAGUNE TXIKIETAKO PAISAIAREN INTEGRITATE BISUALA ETA FUNTZIONALA 
MANTENTZEA ETA HOBETZEA, ETA HORIEN IDENTITATE-EZAUGARRIAK ETA 
INGURUNEAK ZAINTZEA ETA BALIOESTEA. 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Eskualde-egiturak izan duen eraldaketa handia gorabehera, nolabaiteko edertasuna eta harmonia duten landa-
nukleo edo -eremu batzuk mantentzen dira, eliza edo elizate baten inguruan finkatutako etxebizitza-multzo 
txikiekin edo baserriekin. Inguruan eraldaketa gutxi izan dute. Ezinbestekoa da horiek mantentzea eta duten 
paisaia hobetzea, baita nekazaritza- eta baso-ingurua ere, paisaia-bizikidetzaren, -topaketaren eta -gozamenaren 
beharretara egokitzeko. Aipatzekoa da kokaleku horietako batzuk landagune gisa inbentariatu dituela Bizkaiko 
Foru Aldundiak (2016ko otsailaren 9ko Erabakia), eta eremu horien definizioa ekainaren 30eko 2/2006 Legearen, 
lurzoruari eta hirigintzari buruzkoaren, 29.1 artikuluak ematen duela. Lege horrek dioenez, “landa-gunea hau 
izango da: 6tik 25era arteko baserri-multzoa, izaera ematen dion eremu publiko baten inguruan bildua”. 
Bestalde, 105/2008 Dekretuaren 9.1. artikuluak baserriaren definizioa ematen du. Katalogatutako 
landaguneentzat indarrean dauden askotariko hirigintza-agindu zorrotzak betetzeaz gain (105/2008 Dekretua, 
ekainaren 3koa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko 
neurriei buruzkoa) honako hau gomendatzen da intereseko hiri-kokaleku guztientzat: 

• Landagune bakoitzaren eraikuntza-baldintzak (bolumetria, morfologia, tipologia, dentsitatea) definitzea, 
baldin eta oraindik ordenantzarik ez badute.  

• Ahal den heinean, dagoeneko eraikita dauden eraikinak berrerabiltzea edo birgaitzea, ekipamenduak, 
ostatu turistikoak edo landagune horien inguruekin loturiko bestelako esparruetako azpiegiturak 
finkatzeko, lurzoru urbanizaezinean eta/edo baliozko landaguneen inguruetan egitura berrien eraikuntza 
murrizteko, eta beti indarrean dagoen hirigintza-legedia eta sektoreko legedia gogoan izanda (2/2006 
Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa, eta hura garatzeko dekretuak). 

• Landa-eremuko eraikuntza tradizionalak berreskuratzea eta balioestea sustatzea, duten izaera eta 
integritatea mantenduz. Araudiaren bidez, nekazaritzarako eta abeltzaintzarako beharrezko erabilera eta 
instalazioek nukleo horietan iraun dezaten erraztea, 105/2008 Dekretuak, ekainaren 3koak, Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoak, 
biltzen duena kontuan izanda. 

• Landa-kokalekuak eta auzoak betetzea sustatzea, tarteko eremuak betez eta gaur egungo mugetatik 
harago zabaltzea saihestuz, baina baratze-espazioak, eraikinekin loturikoak, mantenduz. 

• Zuzeneko argiztapena intentsitate baxukoarekin ordezkatzea, fatxadak islatzaile gisa erabiliz, argi-
paldoak kenduz eta gauez zerua ikustea galarazten duen argi-kutsadura saihestuz.  

• Landaguneetako eta barreiatutako etxebizitzetako elektrizitate-, hornidura- eta saneamendu-zerbitzuak 
integratzea, eta ahal dela, lurpean sartu edo eraikinetan integratzea, paisaian duten inpaktua saihesteko.  

• Ahal den neurrian, paisaia-integrazioaren, ingurumen-hobekuntzaren eta kalitate estetikoaren irizpidea 
kontuan hartzea nukleoko espazio publikoaren trataeran, haren landaredian, kudeaketan eta 
seinaleztapenean, batez ere identitate handieneko espazioei dagokienez. 

• Duela gutxi eraikitako dentsitate txikiko etxebizitzen eta landa-eremuen paisaia-integrazioa artikulatzea.  
• Landaguneetako bizi-kalitatea sustatzea, besteak beste, nekazaritza-, abeltzaintza- eta basogintza-

jarduerekin lotuta, eta biztanleek zerbitzu minimoak izan ditzaten ahaleginduz. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK                  

Kokalekua 
Bizkaiko Foru Aldundiaren inbentarioaren arabera, hauek dira dauden landaguneak: 
 
Abanto-Zierbena udalerrian: Abanto, Murrieta 

Alonsotegi udalerrian: Azordoiaga 
Arrankudiaga udalerrian: Aspiunza 
Arrigorriaga udalerrian: Brisketa 
Basauri udalerrian: Finaga 
Bilbo udalerrian: Azkarai, Buia, San Justo, Serebetxe 
Erandio udalerrian: Arriaga, Degoiene, Erandiogoikoa 
Galdakao udalerrian: Errekalde 
Lezama udalerrian: Garaioltza, Goitioltza 
Sondika udalerrian: Aresti 
Ugao-Miraballes udalerrian: Markio 
Zaratamo udalerrian: Iragorri 
Zeberio udalerrian: Arkulanda, Egia, Ereñoza, Ermitabarri, Etxazo, Ibarra, Isasi, Olatzar, 
Saldiaran, Uriondo, Zubibarria 
 
 
Beste landa-kokaleku interesgarri batzuk: 
 
Abanto-Zierbena udalerrian: San Pedro 
Alonsotegi udalerrian: Sasia, Zamundi 
Arrankudiaga udalerrian: Goizaga, Labeko, Ustara 
Arrigorriaga udalerrian: Beretxa, Larrasko 
Basauri udalerrian: Atxikorre, Etxerre, Irauretxeta, Lapatza, Luzarre, Zabalandi 
Bilbo udalerrian: San Roke, Pagasarri bidea 
Erandio udalerrian: Agarre, Fanos, Madalena, Unbe 
Galdakao udalerrian: Altamira, Aretxabaleta, Arteta, Artola, Azkarri, Bengoetxe, Egia 
Ergoien, Erletxe, Lekue, Martolotxuena, Olabarri, Trokarro, Jugu 
Larrabetzu udalerrian: Alaio, Asilieta, Belarrinaga Bekoa, Belarrinaga Goikoa, 
Berresonaga, Erkinko, Gaztelu, Goienetxe, Legina, Sarrikolea, Zarandoa 
Muskiz udalerrian: Santelices 
Zamudio udalerrian: Geldo 
Zeberio udalerrian: Aldeko-Torre, Arbildu, Aresandiaga, Argiñano, Artiñano, Bañu-Etxe, 
Barañano, Barbatxano, Bertzuten, Gezal-Goikoa, Gezala, Gorozitu, Ibarrondo, 
Larrakoetxe, Olatxu, Santa Krutz, Solatxi, Undurraga, Uribarri, Zabala, Zeberiogana 
 
  

Lehentasuna  Ertaina  

Zeharkakotasunak  G, R, P eta C helburu-multzo osoak 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, badiak eta 
babesguneak, lur landuak, larreak eta abeltzaintza, landatutako basoak, ibaiak, 
itsaslabarrak, landaguneak, hirigune historikoak eta tradizionalak, autobideak eta 
autobiak 

Balio historikoak eta kulturalak: gotorlekuak, elizak eta baselizak, dorretxeak eta 
jauregiak, ur-errotak eta burdinolak, baserriak, indiano-etxeak 

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, erromeriak eta jaierak, gastronomia, ezohiko paisaiak, 
memoriaren paisaiak 
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PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

06. PU, 07. PU 08. PU, 09. PU, 11. PU, 13. PU, 14. PU, 
18. PU, 19. PU, 22. PU, 24. PU, 25. PU 

Serantes mendia eta Montañoko mendi-hegalak IBPEa, 
Txorierriko nekazaritza-guneak IBPEa, Sopela-Barrikako 
landak IBPEa 

ADIERAZLEAK  INFORMAZIO-ITURRIAK 

- Landaguneetako espazioan egikaritutako 
paisaian esku hartzeko proiektuen kopurua.  

- Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako 
eskumenak dituzten sail edo arloak 

- Landaguneetako biztanle-kopuruaren 
eboluzioa.  - Eustat 
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R Paisaia-kalitateko helburuak hiri- eta bizitegi-kokaguneei eta haietako jarduera-guneei 
lotuta 

R.4.  
EREMU LIBREEN SAREAK LOTZEA ETA HEDATZEA; ETA BIZITEGI-GUNEEN ETA HAIEN 
INGURUKO IBAI-GUNEEN, ITSASADAR-GUNEEN, ETA NEKAZARITZA- ETA BASOGINTZA-
GUNEEN ARTEAN DAUDEN EREMUAK LEHENGORATZEA ETA HOBETZEA. 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Hiritartzeak horrenbeste eraldatu duen lurraldea izanik, berdeguneek ezinbesteko funtzioa dute bertako hirien 
eta biztanleen ingurumen- eta gizarte-osasunean. Horri dagokionez, hiriko berdeguneak egokitzea proposatzen 
da –bai jada badaudenak, bai egingo direnak–, baita hiri-bilbeko orube edo espazio banalak ere, hirian paisaia 
naturaleko elementuak txertatzeko, eta lurraldean azpiegitura berdeak sustatzeko testuinguru orokorra kontuan 
izanda. Horrez gain, kontuan izan behar da konektagarritasuna handitzeak eta paisaiaren ezaugarriak hobetzeak 
ekosistemen zerbitzuen hornidura-gaitasuna handitzea dakarrela.  
 
Bestalde, Bilboko metropoli-eremuko eskualde egiturako hiri-eremuetako asko nekazaritzako eta abeltzaintzako 
egiturarekin mugan daude, bai eta haranaren barreneko ibai-espazioekin edo baso-hegalekin ere. Kasu askotan, 
kontaktuan dauden eremu horiek degradatuta daude, erabilerak ez dituzte integratuta eta espazio banalak eratu 
dira; hondakinak bota dira, txabolismoa zabaldu da edo balio erantsirik gabeko jarduerak finkatu dira bertan. 
Hiriaren eta hiritartu gabeko eremu horien arteko kontaktuan esku hartu beharra dago, eta paisaian eta naturan 
oinarritutako integrazio-neurriak diseinatu behar dira. 
 
Neurri hauek proposatzen dira: 
 

• Lurralde- eta hirigintza-araudiak hiri- eta industria-eremuen baitan isolatuta dagoen azpiegitura berdea 
babestu, kontserbatu eta hedatu behar du. Espazio horiei balio estetikoa eta ingurumen-balioa ematen 
dieten elementuak dira, eta nekazaritzako eta basogintzako partzelez, partzela naturalez, zuhaiztiz, 
lorategiz eta berdegunez osatuta daude.  

• Hiri-eremuekin mugan dauden espazioak kontserbatzeko neurriak lehentasunez finkatzea proposatzen 
da, paisaia- eta ingurumen-balio handikoak direnez gero.  

• Plangintzan zehaztutako udaletan, nahitaez eta doan laga beharreko lurzoruen antolamendua finkatzen 
ahalegintzea, hiriko mugei lehentasuna emanez eta hiri-ehunaren eta hiri-inguruko espazioen, espazio 
naturalen eta landa-espazioen arteko iragazkortasuna eta trantsizioa bermatuz, bai eta ibai eta erreken 
ertzena edo horiek leheneratu daitezkeen lekuena ere. 

• Baratze prekarioak eta horiekin loturiko eraikinak (txabolak eta lanabesentzako etxolak) eraberritzeko 
mekanismoak plangintzan sartzea, horrelakorik ez dagoen kasuetan. Eremu horiek herri-baratzeak 
egiteko aprobetxatzea, orografia-baldintzek horretarako aukera ematen duten kasuetan.  

• Neurri horien arabera, Bilboko Inguruko Berdegunea udal mugetatik kanpo zabaltzea diseinatzea, 
ekialdean Ibaizabalen bi aldeetan, eta Serantes mendia-Luzuero lurmuturra ere barne hartuz, Bilboaldeko 
Ingurune Berdeak ezarritakoaren ildotik. Azpiegitura berdea hiri-korridorearen izaera linealera egokitzea 
eta kokalekuetatik hiri-inguruko eremu erdi naturaletara joateko igarobide transbertsala hobetzea.  

• Modu zehatzagoan, Bolueta inguruan jardutea, eta itsasadarraren paraleloan ibai-parke bat egiteko 
aukera aztertzea. 

• Plazak eta espazio libre gogorrak eraldatzea landaredi oparoko eremu bihurtzeko, eta baldintza 
mikroklimatikoak, urtaroak eta landareen fenologia behar bezala aprobetxatzeko. Udazkeneko koloreak 
eta udaberriko loreak berreskuratzea. 

• Espazio publikoen sareari eta mugikortasun iraunkorraren sareari izaera sistemiko eta osoa ematea, eta 
azpiegitura berdean sartzea. Horrez gain, paisaia-integrazioaren, ingurumen-hobekuntzaren eta estetika- 
eta identitate-kalitatearen irizpideak kontuan izanda diseinatu eta kudeatzea. Espazio publikoa modu 
bateratuan tratatzeko diseinu-, akabera- eta xehetasun-formulen katalogo bat sortzeko aukera aztertzea. 

• Nekazaritzako eta abeltzaintzako jatorria duten eremuak berdegune bihurtzean, eremu horietan dauden 
intereseko landare-elementuak errespetatzea. 

• Hiriguneetan dauden lursail hutsei eta okupatu gabeko partzelei balioa ematea, paisaiaren diseinurako 
neurriak finkatuz eta aldi baterako lagapenak eginez, lorategiak edo herri-baratzeak lortzeko, betiere 
lurzoru horiek erabiltzeko errespetatu behar diren baldintza estetiko eta materialak aldez aurretik 
finkatuz. 

• Gizarte zibilari bat-bateko ekimenak antolatzeko aukera ematea, sarritan baliabide gutxirekin proiektu 
interesgarriak abiarazten baitituzte mota horretako espazio banaletan. Arte- eta kultura-adierazpenak, 
truke-azokak eta bestelakoak sustatzea, jabetza-eskubideak alde batera utzirik. 

• Espazio libreen eta berdeguneen diseinu- eta kudeaketa-irizpideak finkatzea, naturan eta paisaian 
oinarritutako irtenbideetan oinarrituz, besteak beste: 

- Belardiak lore ugari dituzten larre eta bazkaleku naturalekin ordezkatzea, hiri-eremuetan 
polinizatzaileentzako –hala nola erleak– korridoreak sortu ahal izateko, eta tximeleta-lorategiekin 
eta intsektu-hotelekin osatzea. 

- Habia-kutxak eta bestelako egiturak jartzea, fauna ornodun mesedegarriaren kolonizazioari 
laguntzeko (hegazti intsektujaleak, okilak, gaueko harrapariak, saguzarrak, sorbeltzak, enarak…) 

- Berdeguneetan fruta-arbola emankorrak landatzea, elikagai-basoa sortzeko. 
- Hiri-inguruetan zuhaitz-, zuhaixka- eta belar-espezieen biodibertsitatea sustatzea, bai eta 

mantenu gutxiko plantazioak ere, urtarokako plantazio apaingarrien ordez. 
- Parke eta lorategietan, arrosaren familiako zuhaixkak eta lore eta fruitu askoko beste espezie 

batzuk (landazabal atlantikoko tipikoak) berreskuratzea, fauna erabilgarria erakartzeko eta hegazti 
intsektujaleei eta fruitujaleei elikagaiak eskaintzeko. 

- Uraren iragazpen naturala ahalbidetzen duten sistemak erabiltzea (euri-uren sarearen edukiera 
handitu ordez), eta zoladura iragazkorrak eta egiturazko lurzoruak erabiltzea (iragazgaitzen ordez) 
sustatzea. 

- Ur-zirkuituak eta -biltegiak sortzea, gainazaleko ur-isurketak berrerabiltzeko, bai ureztatze-lanetan 
bai uraldiei eusteko. 

- Inausketak arrazionalizatzea. 
- Hiriko eta hiri-inguruko berdeguneen mantenuan fitosanitario sintetikoen erabilera pixkanaka 

ezabatzea. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK                  

Kokalekua 

Eskualde-egiturak izan duen eraldaketa handia dela eta, helburu hau hainbat lekutan 
aplika daiteke. Hauek nabarmentzen dira: Erandioko hiri- eta industria-multzoaren, 
itsasadarraren eskuinaldearen, Gobelaren eta atzealdeko mendiaren arteko eremua; 
Uribe Kostako kokalekuen, Gobelaren eta zenbait ibaiadarren –hala nola Bolue– arteko 
eremua; eta ezkerraldeko zenbait hiriguneren, mendiaren eta gainazaleko ur-ibilbide 
batzuen –hala nola Galindo, Granada eta Kadagua– arteko eremua. Horiez gain, 
nabarmena da Nerbioiren eta Ibaizabalen korridorean dauden hiriguneen eta ibaien eta 
mendi-hegalen arteko eremua eta hiriguneek eta industriek Muskizko ibar naturalarekin 
duen kontaktua. 
 
Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako hirigune guztiek eta hiriko eta hiri-
inguruko parke nagusiek berdeguneak eta espazio libreak dituzte. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P.2., R.5., R.17., C.1., C.3. eta N.3.  

Paisaiaren zer Elementuak: ibaiak, estuarioak eta itsasadarrak, hirigune historikoak eta tradizionalak, 
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elementuri eta 
baliori eragiten dion  

hiri-zabalguneak, XX. mendeko desarrollismoko hiri-auzoak, autobideak eta autobiak, 
industrialdeak eta gune logistikoak, mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-
hegalak, sastrakak, lur landuak, larreak eta abeltzaintza, mahastiak eta txakolindegiak, 
landatutako basoak 

Balio historikoak eta kulturalak: auzo horien barruan geratu den interes historiko edo 
kulturaleko edozein elementu 

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, erromeriak eta jaierak, gastronomia, ezohiko paisaiak, 
memoriaren paisaiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

02. PU, 03. PU, 04. PU, 05. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 
10. PU, 12. PU, 15. PU, 16. PU, 17. PU, 18. PU, 19. PU, 
20. PU, 22. PU, 24. PU, 25. PU 

Kadagua ibaiaren haraneko gunerik beherena IBPEa, 
Serantes mendia eta Montañoko mendi-hegalak IBPEa, 
Artxandako mendi-hegalak IBPEa, Txorierriko 
nekazaritza-gunea IBPEa, Sopela-Barrikako landak IBPEa, 
Zorrotzaurreko IBPEa, Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa, 
Berroneratzeko industria-eremuak IBPEa, hiriko 
hezeguneak IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Hiri-inguruan egokitutako espazio libreen 
azalera.  

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako, 
ingurumeneko eta espazio publikoko 
eskumenak dituzten sail edo arloak.  

• Hiriguneetan lehengoratutako ibai-
aurrealdeko kilometroak. 

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako eta 
ingurumeneko eskumenak dituzten sail edo 
arloak. URA 

• Espazio libreen eta berdeguneen 
birnaturalizazio-proiektuen kopurua. 

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako eta 
ingurumeneko eskumenak dituzten sail edo 
arloak.  
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R Paisaia-kalitateko helburuak hiri- eta bizitegi-kokaguneei eta haietako jarduera-guneei 
lotuta 

R.5.  
HIRIGUNEETAKO SARBIDEETAKO PAISAIAREN KALITATEA ETA PERTZEPZIO BISUALA 
HOBETZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak            

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako eremuaren zati askotan izan den hiri- eta industria-hazkunde 
azkarraren eraginez, komunikabide batzuk zaharkituta geratu dira eta hiri eta herrietara sartzeko bide 
tradizionalak irentsi dira; horrez gain, errepide- eta trenbide-azpiegitura berriak eta komunikazio-ardatzak sortu 
dira, hiriguneak eta industria-espazioak elkar ebakiz, eta sarritan herri eta hirietarako sarbide errealak eta 
bisualak desnaturalizatuz. Honako hau gomendatzen da: 
 

• Ahal dela, hiriguneen sarbideak espazio libreen, oinezkoen bideen, bidegorrien eta bestelako espazio 
publikoen sarearekin lotzea, hiri-paisaiak beharrezkoa duen espazio- eta gizarte-jarraitutasuna kontuan 
izanda.  

• Sarbideetan dauden elementu naturalei balioa ematea: sarrerei berezitasuna ematen dieten ibaiak, 
topografia, zuhaiztiak eta arkitektura-elementu nabarmenak, hala nola zubiak, gurutzadurak, ermitak, 
etxe nobleak, aduanak, bidezainen etxeak, zaindarien etxeak, etab.   

• Bideeetan zehar, zuhaitz-lerroak landatzea eta izaera eta identitatea ematea, tamaina-, aurkezpen- eta 
espezie-estandarrak erabiliz. Biodibertsitatea areagotzen eta paisaiaren ziklo naturalarekin lotutako 
fenologia sortzen duten espezie autoktonoak lehenestea (adibidez, udaberriko loreak eta udazkeneko 
koloreak). Zuhaitz-lerro horiek azpiegitura berdean txertatzea. 

• Euste-hormak, zutabeak eta hiriguneen sarbideetako komunikazio-azpiegituren bestelako elementu 
gogorrak estaltzea sustatzea, hesi berdeen, landare igokarien eta lorategi bertikalen bidez. 

• Komunikazio-azpiegituren eta biribilguneen arteko espazioak aprobetxatzea, tokiko identitatea 
indartzeko elementuak jartzeko eta paisaiaren balio ukiezin eta historikoak identifikatu ahal izateko, eta 
landare-elementuak gehitzea, azpiegitura berdean duten funtzioa indartzeko. 

• Hiriguneen sarbideetako errepideen inguruan eta hiri-inguruko eremuetan dauden publizitate-errotulu 
handien eta seinaleen diseinurako, integraziorako eta/edo horiek ezabatzeko jardunbide egokiak 
sustatzea errepideak kudeatzen dituzten administrazioen artean. 

• Hiriguneen sarbideetako argiteria hiriko argiteriatik bereizita diseinatzea, udalerrien sarrerak 
identifikatzeko balio dezan, baina gaueko paisaia itxuraldatu gabe eta argi-inpaktua areagotu gabe.  

• Trenetik ikusten den paisaia-kalitate urriko hiriko atzeko planoa hobetzea.  
• Landa-paisaiekin konektatutako pasealeku eta espazio publikoen sare bat antolatzea, hiriko eta hiri-

inguruko paisaiari balioa eransten dioten elementu sinboliko, historiko edo naturalistikoak gehituz; 
horrela, herritarrek gozatu ahal izateko trantsizio-eremu erakargarriak eratu eta hiriguneen sarbideak 
nabarmendu daitezke.  
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  
Kokalekua Eskualde-egiturako hiriguneetako sarbide guztiak 

Lehentasuna  Ertaina  

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, I.1., I.2., R.2., R.3., R.4., R.7., M.1. eta C.3.  

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: industrialdeak eta gune logistikoak, portuko instalazio industrialak, 
hirigune historikoak eta tradizionalak, hiri-zabalguneak, XX. mendeko desarrollismoko 
hiri-auzoak, autobideak eta autobiak 

Balio historikoak eta kulturalak: eremu edo orube horien barruan geratu den interes 
historiko edo kulturaleko edozein elementu 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

04. PU, 05. PU, 08. PU, 10. PU, 12. PU, 15. PU, 16. PU, 
17. PU, 18. PU, 19. PU, 20. PU, 22. PU, 24. PU 

Kadagua ibaiaren haraneko gunerik beherena IBPEa, 
Txorierriko nekazaritza-guneak IBPEa, Artxandako 
mendi-hegalak IBPEa, Sopela-Barrikako landak IBPEa, 
Aparkaleku handiak IBPEa, Berroneratzeko industria-
eremuak IBPEa, Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Eskualde-egiturako hiriguneen sarbideetan 
eta biribilguneetan eginiko paisaian esku 
hartzeko proiektuen kopurua.  

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako edo 
ingurumeneko eskumenak dituzten sail edo 
arloak.  

 

• Hiriguneak eta landa-eremuak konektatzeko 
egokitutako ibilbideen kilometroak.  

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako edo 
ingurumeneko eskumenak dituzten sail edo 
arloak.  
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R Paisaia-kalitateko helburuak hiri- eta bizitegi-kokaguneei eta haietako jarduera-guneei 
lotuta 

R.6.  

BIZITEGI-EREMU BERRIEN GARAPENEAN EREDU TRINKOAK DISEINATZEA, PAISAIA 
KONTUAN HARTZEN DUTEN ERAIKUNTZA-TIPOLOGIEKIN ETA ONDO 
DIMENTSIONATUTA; ETA FINKATU GABE DAUDEN, DEGRADATUTA DAUDEN EDO 
ERABILTZEN EZ DIREN LURZORU INTERSTIZIALAK APROBETXATUZ 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako biztanleriaren hazkundea oso handia izan zen, eta horrek hiri-
lurzoru asko sortzea eragin zuen, lurraldearen zati handi bat okupatuz. Kasu batzuetan, dentsitate oso handiko 
hiri-garapen garaiak egin ziren, bizitegi-bloke handiekin. Beste batzuetan, hiri-bilbetik bereizitako urbanizazioak 
eraiki ziren, banako partzelekin eta oso dentsitate txikiarekin; horietako batzuk, adibidez, Uribe Kosta inguruan, 
amaitu gabe edo hutsik geratu dira. Ezinbestekoa da bizitegi-eremu berriak diseinatzean parametro hauek 
kontuan izatea: 

- Bizitegi-lurzorua ez hedatzea gaur egungo plangintzan finkatutako mugez harago, lurzoru 
urbanizaezinaren kontsumoa saihesteko. Jada mugatuta dauden eremuak edo hiri-bilbeko partzela 
interstizialak aprobetxatzea, are amaitu gabe geratu diren dentsitate txikiko edo handiko eremuak 
birdiseinatuz, eta beti gaur egungo hiri-lurzoruei jarraipena emanez. Dena den, trinkotze hori aztertu 
egin behar da, aukerak ematen dituzten espazio libreak edo inguruko berdeguneak ez galtzeko. 

- Hirigintza-egitura orekatua definitzea bizitegi-lurzoruaren, bideen, aparkalekuen, berdeguneen eta 
ekipamenduen artean; altuera ertaineko blokeak baliatzea, elkarren artean espazio zabalekin, hirian bilbe 
naturala sartu ahal izateko (Azpiegitura Berdea). 

- Lurpeko aparkalekuak sustatzea eraikuntza handien ordez, berdeguneak kontserbatu ahal izateko. 
- Zoladura iragazkorrak jartzea, aukera dagoen lekuetan. 
- Eraikinak paisaia-intereseko irizpideak kontuan hartuta diseinatzea, teilatuak edo teilatu lauak barne, eta 

estalki lauei erabilera berritzaileak eta ingurumen-erabilerak ematea. 
- Kanpoko argiteria-sistema egokiak jartzea, puntu itsuak saihestuz baina gehiegikeriak eta argi-kutsadura 

sortu gabe. Leku gatazkatsu eta arriskutsuenetan oinarridun argi gehiegi jartzea saihestea; kasu horiek 
banaka aztertuko dira. 

- Garapen berriak diseinatzean, udalerrien baliabide natural eta identitate-baliabideei balioa ematea, 
kokaleku tradizionalenen morfologia kontuan hartuz, batez ere Txorierriren ekialdean, Uribe Kostaren 
iparraldean, etab. 

- Hazkunde berrien egitura espazio publikoko sarearen inguruan garatzea, errepidean erdigunea duten 
ereduak, eredu amerikarretik hurbilen daudenak, saihestuz. 

- Paisaia lehengoratu eta suspertzeko sistema bat erabiltzeko aukera aztertzea; horretarako, 
biodibertsitatearen galerari aurre egiteko konpentsazio-neurriak hartzeaz (urbanizatu eta eraiki 
beharreko lurzoruan aurretik zegoen biodibertsitatea eta ondoren izango dena kontuan hartuta) eta 
beste ingurumen-bektore batzuk kontuan izateaz gain, garapen berriek sortutako paisaien 
iraunkortasuna frogatzeko eskura ditzaketen ziurtagiri-ereduak erabiliko dira, hala nola SITES 
(http://www.sustainablesites.org/) sistema. 

 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  
Kokalekua Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako edozein hirigune 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  
G helburu-multzo osoa, I.2., R helburu-multzo osoa 

 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: landaguneak, hirigune historikoak eta tradizionalak, hiri-zabalguneak, XX. 
mendeko desarrollismoko hiri-auzoak, autobideak eta autobiak. Era berean, bertako 
baso hostozabaldun mendi-hegalen, sastraken, belar-laboreen, larreen eta 
abeltzaintzaren, mahasti eta txakolindegien edo landatutako basoen edozein bilbe, 
baldin eta plangintzako bilbean sartuta badaude eta espazio publikoko sarearen eta 
Azpiegitura Berdearen esparruan aprobetxa badaitezke. 

Balio historikoak eta kulturalak: plan partzial berrien barruan dagoen interes historiko 
edo kulturaleko edozein elementu. 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

04. PU, 05. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 10. PU, 12. PU, 
14. PU, 15. PU, 16. PU, 17. PU, 19. PU, 20. PU, 22. PU, 
24. PU 

Kadagua ibaiaren haraneko gunerik beherena IBPEa, 
Aparkaleku handiak IBPEa, Berroneratzeko industria-
eremuak IBPEa, Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 
- Plan partzialen kopurua eta hektareako 30 

etxebizitza baino dentsitate txikiagoa duen 
eremuaren azalera.  

- Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako 
eskumenak dituzten sail edo arloak.  
 

- Eskualde-egiturako urbanizatutako 
lurzoruaren azaleraren bilakaera.  

- Geoeuskadi.  
- GIS Bizkaiko Foru Aldundiaren plangintza 
- Udalplan 

- Paisaia eraberritzeko eta lehengoratzeko 
sistemak erabiltzea.  

- Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako 
eskumenak dituzten sail edo arloak.  

 

  

http://www.sustainablesites.org/
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R Paisaia-kalitateko helburuak hiri- eta bizitegi-kokaguneei eta haietako jarduera-guneei 
lotuta 

R.7.  
MERKATARITZA-EKIPAMENDU ETA -GUNE BERRIAK ETA HORIEN INGURUAK ETA 
SARBIDEAK PAISAIA-INTEGRAZIOAREN IRIZPIDEAK KONTUAN IZANDA DISEINATZEA, 
ETA DAGOENEKO BADAUDENAK HOBETZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Eremu funtzionalean ekipamendu ugari daude (kultura-, kirol-, hezkuntza-, erlijio-, osasun- eta segurtasun-
erabilerak), baita tamaina eta ezaugarri oso desberdinak dituzten merkataritza-gune pila bat ere, hiri- eta 
industria-bilbean txertatuta zein hortik kanpo. Alde horretatik, paisaiaren ezaugarriak oso heterogeneoak dira, 
haren formak, bolumenak eta ingurunea (sarbideak, aparkalekuak, lorategiak eta lotutako espazio libreak) 
bezalaxe, eta sarritan ez da edertzeko edo paisaian integratzeko neurririk hartzen.  
 
Halaber, logikoa denez, ekipamendu eta merkataritza-gune berriak garatuko dira udalerriei zerbitzua emateko, 
eta horiek kokatzeko eta diseinatzeko paisaia-irizpideak ere kontuan hartu beharko lirateke. 
 

Proiektu berriek honako hau jasotzea proposatzen da, 10/2019 Legeak, establezimendu komertzial handien 
lurralde antolamenduari buruzkoak, dioenaren ildotik: 

 
• Ahal dela hirigune nagusiei atxikitako kokalekuak eta hiri- eta industria-bilbearen partzela interstizialetan 

daudenak erabiltzea, baita industria-eraikin zaharkituak berrerabiltzea ere, hiriguneetatik bereizitako 
kokaleku berriak mugatuz, landazabal atlantikoko edo basoko egiturari kalterik ez egiteko. 

• Komunikazio-bideetan sarbide berriak eraikitzea saihestea lurzoru gehiago ez kontsumitzeko, eta 
lehendik dauden komunikazio-azpiegiturak eta sarbideak aprobetxatzen dituzten kokalekuak lehenestea. 

 
Egungo ekipamendu eta merkataritza-guneek eta sortu berriak direnek honako hau kontuan hartzea 
proposatzen da: 
 

• Mugikortasunaren eta instalazio komunen kudeaketa kolektiboa; adibidez, ondo integratutako 
aparkalekuak partekatzea, lorategi-parterreekin eta zuhaitzekin. 

• Ondo diseinatutako sarbideak, landaredia eta zuhaitzak dituzten espaloiak eta erdibitzaileak dituztenak. 
• Kanpoko argiztapen-sistema neurritsuak, gehiegizkoak ez direnak, argi-kutsadura mugatzen laguntzeko. 
• Publizitate-sistema neurritsuak, tamaina handiegiak saihestuz eta jada eraikita dauden elementuen 

altuera gainditu gabe. 
• Fatxadak eta kanpoaldeak behar bezala tratatzea, merkataritza-guneen kasuan diseinu eta kolore 

korporatiboak errespetatuz, baina honako elementu hauek txertatuz: lorategi bertikalak, saretak landare 
igokariekin, eremuaren ezaugarrietara egokitutako materialak, etab. 

• Estalki lauei probetxua ateratzea, bereziki nabe handietan, eta energia berriztagarriak, sabai berdeak, 
langileentzako atsedenlekuak eta bestelako elementuak bertan jartzea aztertzea. 

• Inguruko eremuetan lorategiak jartzea, hiri-bilbean biodibertsitatea egotea lortzeko irizpideak kontuan 
izanda, soropilen ordez belardi naturalak, zuhaixka-hesi autoktonoak, hostozabal autoktonoak, baratze-
guneak, piknik- eta atseden-eremuak eta abar gehituz, langileek eta komunitateak erabili eta goza 
ditzaten. 

 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua Prebentzio- eta zuzenketa-neurria denez, eskualde-egiturako edozein lekutan erabil 
daiteke. 

Hala ere, eremu batzuetan merkataritza- eta ekipamendu-gune handi gehiago daude, 
hala nola Txorierrin, eskuinaldean eta ezkerraldean, eta Ibaizabalen eta Nerbioiren 
korridoreetan; neurri txikiagoan, Uribe Kostako, Butroeko, Barbadungo, Kadaguako, 
Errekatxoko eta Meatzaldeko landazabalen eremuetako merkataritza- eta ekipamendu-
guneetan. 

Lehentasuna  Ertaina  

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, I.1., I.2., R helburu-multzo osoa eta M.1.  

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, lur landuak, larreak eta 
abeltzaintza, landatutako basoak, industrialdeak eta gune logistikoak, landaguneak, 
hirigune historikoak eta tradizionalak, hiri-zabalguneak, XX. mendeko desarrollismoko 
hiri-auzoak, autobideak eta autobiak 

Balio kulturalak eta historikoak: eremu horietako garapen-guneetan dagoen interes 
kulturaleko edozein elementu. 

 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Paisaia-unitate guztietan aplika daiteke, 01. PUan, 02. 
PUan, 03. PUan, eta ziurrenez, 11. PUan salbu. 

Kadagua ibaiaren haraneko gunerik beherena IBPEa, 
Txorierriko nekazaritza-guneak IBPEa, Artxandako 
mendi-hegalak IBPEa, Sopela-Barrikako landak IBPEa, 
Aparkaleku handiak IBPEa, Berroneratzeko industria-
eremuak IBPEa, Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa, 
Zorrotzaurre IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Jarduera ekonomikoen eremuak paisaian 
integratzeko hirigintza-araudia duten 
udalerrien kopurua. 

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako 
eskumenak dituzten sail edo arloak.  
 

• Ekipamenduek eta merkataritza-eremuek 
okupatzen duten hiri-bilbean sartu gabeko 
lurzoruaren azalera. 

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 
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M 
Paisaia-kalitateko helburuak mugikortasun- eta hornikuntza-azpiegiturei lotuta  
 

M.1.  
KOMUNIKAZIO- NAHIZ GARRAIO-AZPIEGITUREN ETA HORIEN INGURUNEAREN ARTEKO 
ARTIKULAZIOA PAISAIAREN IKUSPUNTUTIK PROIEKTATZEA ETA PLANIFIKATZEA, BAI EGUN 
DAUDENAK, BAI ERAIKITZEKO DAUDENAK 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Eskualde-egiturako paisaian, komunikazio- eta garraio-azpiegiturek garrantzi izugarria dute. Hauek dira horren 
arrazoiak: pertsonak eta ekoizpen-erabilera industrialak pilatuta egotea, garrantzi handiko garraio-egitura bat 
izatea, Bilboko portua, hain zuzen ere, eta orografia konplikatua izatea. Azpiegitura antzinakoenak igarotzen 
ziren haranen barrenak erabilitakoan (errepide-sare nazionala eta trenbidea), mendi-hegaletan eta mendietan 
eraiki behar izan dira azpiegiturak, elkarrekin konektatutako sare zabal bat osatuz. Bertako sarbideek, 
biribilguneek, tunelek, lur-erauzketek, hegalek, euste-hormek, hesi sonikoek, ordainlekuek eta bestelako 
osagaiek ikusizko presentzia handia dute. Horri dagokionez, paisaia kontuan hartzea oso garrantzitsua da, bai 
lehendik dauden egituretarako, bai etorkizunean aurreikusten direnetarako. Gainera, Lurraldeko Plan Partzialak 
eta Ingurumen Ebaluazio Estrategikoak zehazten duten bezala, azpiegitura grisen eta azpiegitura berdearen 
arteko gatazketan esku hartzeko beharra dago, eta bigarren azpiegitura horren jarraitutasun ekologikoa 
sustatzeko egin daitezkeen hobekuntzak aztertzea proposatzen da, paisaian eragina izango duen prozesu baten 
baitan. Neurri hauek proposatzen dira: 
 

• Komunikazio-bide nagusiak paisaian integratzea, Paisaia Integratzeko Azterketa baten eta/edo 
Integrazio Plan Berezi baten bidez, honako azpiegitura hauen irizpide estetikoak eta ingurumen-
iraunkortasuneko irizpideak kontuan hartuta: AP-8a eta AP-68a eta errepide nazionalekin eta bigarren 
mailako errepideekin dituzten loturak, baita Artxandako tunelak eta Txorierritik igarotzen diren bideak 
ere, Artxanda-Ganguren gailur-lerroaren iparraldeko hegalarekin kontaktuan daudenak.  

• Komunikazio-azpiegitura berrietan irisgarritasuna eta garraio kolektiboa lehenestea. 
• Abandon eta Olabeaga-Zorrotzako Muturrean trenbidea lurperatzea. 
• Bilboko Errekalde auzoaren parean A-8 autobidea desbideratzea, autobideko plataforma libre uzteko. 
• Garraio-azpiegitura handietan paisaia- eta ekologia-konexioko tunel faltsuak sortzeko bideragarritasuna 

aztertzea, alderdi tekniko eta ekonomikotik: bereziki AP-8 eta AP-68 autobideetan proposatzen da, 
Azpiegitura Berdearekiko eta korridore ekologikoekiko dituzten gatazka-eremuetan, besteak beste. 

• Oro har, eginda dauden azpiegituretarako eta komunikazio-azpiegitura berrien proiektuetarako 
baliagarriak diren hainbat neurri hartzea.  

• Ezpondak paisaiaren ikuspegitik berritzea, teknika bigunak erabiliz, hala nola 
bioingeniaritza, landaketa eta ereintza, eta beti bertako espezieekin. 

• Bideetan zehar zuhaitzak, zerrendak eta mantenu gutxiko zuhaixka-orlak jartzea, indarreko 
legeriari jarraituz, landare-pantailen funtzioa bete eta elementu degradatzaileak ezkuta 
ditzaten (erabiltzen ez diren eraikuntzak, hondakinen eta materialen metaketak).  

• Soinua arintzeko panelen ikusizko kalitatea eta paisaia-kalitatea hobetzea.  
• Zerbitzuguneen ikuspegia hobetzea.  
• Zubibideen zutabeak paisaian integratzea, lorategi bertikalen, mikrolorategien, margolanen 

edo esku-hartze artistikoen bidez, eta zubibideen azpiko hiri-espazioak berrerabiltzea. 
• Espezie inbaditzaileak guztiz ezabatzea, bereziki Cortaderia selloana, azpiegituren arteko 

ezponda eta eremu interstizial guztietan. 
• Sarbideen arteko erdibitzaileak, ezpondak eta parterre txikiak ekologikoki lehengoratzen 

saiatzea, Azpiegitura Berdearen parte bihurtuko dituen landaredi autoktonoa erabiliz. 
• Biribilguneak goitik behera edertzea, lurraldeko natura-inguruneko alegoria diren landaredi 

autoktonoa eta material geldoak erabiliz. Etnologia-, meatzaritza- eta industria-ondareko 
elementuak ere berrerabil daitezke, edo kultura-ondare materiagabeari balioa ematen 

dioten alegoriak edo elementu artistikoak balia daitezke. 
• Azpiegituren diseinuan, prozesu naturalekin jarraitzea ahalbidetuko duten konponbideak 

txertatzea, hala nola euri-ura iragazten jarraitzeko. 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Ibilgailuentzako komunikabideak; tokiko errepideak diren arren, eskualde-egitura osoan 
zehar hedatzen dira. Logikoa denez, edukiera handiko azpiegituren dentsitate 
handiagoa dago ibaien korridoreetan, baita Txorierrin eta eskuinaldean ere, baina 
bereziki, ezkerraldean, ibaiertz horretako udalerriak zeharkatzen dituzten eta 
Kantabriarantz doazen autobideetan. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P.1., I.1., I.2., R.1., R.2., R.3., R.5., R.7., M.3., T.1., C.3. eta N 
helburu-multzo osoa  

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: komunikabideek elementu guztiei eragiten diete. 

Balio naturalak: intereseko guneak, habitatak eta espezieak  

PAISAIA-UNITATEAK  
INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

 

Paisaia-unitate guztiak, itsas paisaiak barne. 

Interes bereziko paisaia-eremu guztiak, eta bereziki, 
Serantes mendia eta Montañoko mendi-hegalak IBPEa, 
Kadagua ibaiaren haraneko gunerik beherena IBPEa, 
Artxandako mendi-hegalak IBPEa, Txorierriko 
nekazaritza-guneak IBPEa, Aparkaleku handiak IBPEa eta 
Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa, Basordako kala IBPEa. 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

- Bide-sareko elementu eta osagaietan 
gauzatutako paisaian esku hartzeko 
proiektuen kopurua, eta horien onurak jaso 
dituen azalera lineala. 

- Bizkaiko Foru Aldundian azpiegituren eta 
lurralde-garapenaren eskumenak dituen saila.  

- Eusko Jaurlaritzan garapen ekonomikoan eta 
azpiegituretan eskumenak dituen saila. 

- Aipatutako lurperatze- eta desbideratze-
lanak egitea.  

- Bizkaiko Foru Aldundian azpiegituren eta 
lurralde-garapenaren eskumenak dituen saila.   
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M 
Paisaia-kalitateko helburuak mugikortasun- eta hornikuntza-azpiegiturei lotuta 
 

M.2.  TELEKOMUNIKAZIORAKO ETA ERALDAKETA ETA GARRAIO ELEKTRIKORAKO AZPIEGITUREN 
ANTOLAKETA ARRAZIONALIZATZEA, GUNEAK ETA ATZEKO PLANOAK LIBRATZEKO 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak            

Telekomunikazio-azpiegiturek (era guztietako antenak) ikusizko erreferentzia-puntu berriak sortu dituzte gailur 
eta mendietan, baina eragina izan dute horizonte-lerroan eta puntu enblematiko horien naturaltasunean. Horrez 
gain, eraldaketa eta garraio elektrikoko azpiegiturak ia nonahi daude, bizitegi-, hiri-, merkataritza- eta garraio-
erabilerek horrenbeste eraldatu duten lurraldea denez gero. Linea elektrikoek gailurrak, mendi-hegalak, haranak 
eta mendiak zeharkatzen dituzte, baina hiri-espazioak ere bai, eta inguruak egokitu behar izan du elementu 
horietara, eta ez alderantziz. Gainera, argindarra eraldatzeko zentroak han-hemenka kokatzen dira, eta paisaia 
berriak sortzen dituzte.  
 
Haien antolamendua arrazionalizatzeko eta egungo inpaktuak murrizteko jarduketak proposatzen dira, 
azpiegitura berriak ingurunera egokitzeko irizpideekin batera: 
 

• Ahal den guztietan, goi-tentsioko eta oso goi-tentsioko lineetarako trazadura berriak egitea saihestea. 
• Linea elektrikoak lurperatzearen bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa aztertzea, balio natural 

bereziko gune babestuei eta IBPEei nabarmen eragiten dieten tarteetan. 
• Linea elektrikoen azpiko segurtasun-kaleek korridore eta ekotono gisa duten potentzial ekologikoa 

aztertzea.  
• Antenak, kontrol-eraikinak, dorre elektrikoak eta eremu funtzionaleko transformazio-estazioak estetikoki 

tratatzeko neurriak hartzea, eta ahal den neurrian, ikusizko atzeko planoetan eta inguruko paisaian 
integratzea.  

• Alde batera utzi edo erabiltzen ez diren azpiegiturak kentzea.  
• Antena-multzoen kopurua murriztea, zutoinak hainbat zerbitzutarako aprobetxatuz. 
• Telekomunikazio-azpiegiturak eta azpiegitura elektrikoak lehendik dauden beste azpiegitura batzuekin 

batera jartzea lehenestea, edo bestela, ikuspen gutxiagoko eremuetan kokatzea.  
 

 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK                  

Kokalekua 
Lurralde osoa, baina bereziki, eskualde-egiturako hainbat mendi: Artxanda, Serantes, 
Luzuero lurmuturra, Irusta (Arnotegi), Ganguren, Unbe-Gaztelumendi gailur-lerroa, 
Argalario 

Lehentasuna Txikia   

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P.1., I.1., I.2., R.1., R.2., R.3., R.4., R.7., M.1., T.1., E.1., C.2., N.1., N.2., 
N.4., N.5. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, itsaslabarrak, 
larreak eta abeltzaintza, landatutako basoak 

Balio naturalak: intereseko guneak, habitatak eta espezieak  

Balio kulturalak: aztarna megalitikoak eta historiaurrekoak, elizak eta baselizak, 
gotorlekuak 

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, erromeriak eta jaierak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Paisaia-unitate guztiak, 01. PU eta 02. PU izan ezik. Interes bereziko paisaia-eremu guztiak 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Eskualde-egituran azpiegitura elektrikoen 
eta telekomunikazio-azpiegituren arloan 
egindako eta betearazitako paisaia-
integrazioko azterketen kopurua. 

• Eskualde-egiturako udaletan hirigintzako 
edo ingurumeneko eskumenak dituzten 
sail edo arloak.  
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M 
Paisaia-kalitateko helburuak mugikortasun- eta hornikuntza-azpiegiturei lotuta 
 

M.3.  MUGIKORTASUN JASANGARRIAREN SAREA HEDATZEA ETA HOBETZEA PAISAIAREN 
IKUSPEGITIK, ETA PAISAIA ERABILTZEKO ETA GOZATZEKO EGOKITZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak            

Hain hiritartuta eta eraldatuta dagoen lurralde honetan, garrantzi handia du herritarrei oinez edo bizikletaz 
ibiltzea, kirola egitea eta mugitzea ahalbidetzen dien motorizatu gabeko mugikortasun iraunkorraren sareak. 
Ahalegin handiak egin dira bidegorriak, bidezidorrak, bideak eta pasealekuak egokitu eta eraikitzeko, eta 
batzuetan erabilerarik ez duten trenbide-lineak berrerabili dira horretarako. Garrantzitsua da mugikortasun 
iraunkorreko sare horrek erabilgarritasuna izatea paisaia-ibilbide gisa, bai eta bere aldetik paisaia-integrazio ona 
izatea eta orain baino zabalagoa izatea ere. Horretarako, honako hau proposatzen da:  
 

• Bide historikoak, abelbideak eta trenbide berdeak kontserbatzea eta sustatzea, paisaia egituratzeko 
ardatz gisa.  

• Industriaguneen irisgarritasuna ahalbidetuko duten ibilbide eta bide berriak balioestea. 
• Ibilgailuen zirkulaziorako balio duten alternatibak daudenean, bigarren mailako eta tokiko errepideak 

mugikortasun jasangarriko azpiegitura bihurtzeko aukera aztertzea, edo galtzadak eta aparkalekuak 
murriztea, pasealekuak, bidegorriak eta horien antzeko beste elementu batzuk jartzeko, bereziki hiri-
inguruko berdeguneen eta hiri-bilbearen arteko loturan. 

• Sare berriak hedatzeko aukera aztertzea, meatzaritzako trenbide abandonatuan amaitu gabe utzitako 
zatiak baliatuz; esaterako, Galdamesko trenbidearen tunela, Sestaon. 

• Itsasadarraren eskuinaldean mugikortasun jasangarriaren sarea osatzea, Deustu eta Getxo inguruak 
pasealeku baten bidez lotzeko, sektore horri balioa emanez. 

• Azpiegitura horiekin lotutako aparkalekuak integratzeko proiektu espezifikoak egitea, bai lehendik 
daudenetan, bai sarbide eta bizitegi-eremuetan industria-lurzoru zaharkituak edo lurzoru interstizialak 
aprobetxatzen dituzten aldirietako aparkaleku berrietan. 

• Ibilbideen eta bizikletaren eta metroaren arteko intermodalitatearen jarraitutasuna bermatzea (joan-
etorri ertain eta luzeak ibilgailu pribatuan egiteko beharrik ez izateko).  

• Landa-eremuko ibilbideetan landa-altzariak erabiltzea (bankuak, paperontziak, babes-hesiak, itxiturak 
edo bestelako elementuak), eta hiri-inguruneko material, diseinu eta koloreak ingurune 
eraldatuagoetarako uztea.  

• Ahal denean, zoladura iragazleak aukeratzea. 
• Espazio eta segurtasun aldetik posible denean, zuhaitz autoktonoen lerroak jartzea, edo bestela 

arrosaren familiako zuhaixka autoktonoenak.  
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK                  

Kokalekua 

Hauek dira bidegorri egokiak: Barakaldo-La Arena, Aixoerrota-Galea, Areeta-Portu 
Zaharra, Sai zuriaren bide berdea, Basauri-Arrigorriaga, Trapagaran, Getxo-Berango-
Sopela, Olabeaga-Zorrotza, Tellaetxe-Errekatxo. 
Bide eta bidexkei dagokienez, hauek nabarmentzen dira: GR-280, GR-288 (eta ibilbide 
hori Bilboko erdigunearekin lotzen duten 11 bideak), Donejakue bidea, Santurtzi-
Serantes ibilbidea, Altamira ibilbidea (Galdakao), Muskizko, Sondikako, Berangoko eta 
Abanto-Zierbenako ibilbide osasungarriak, bai eta PR-BI (100, 100.1, 100.2, 101. 210, 
220, 254, 15, 16, 11, 11.1, 11.2., 11.3) eta Burdin Mendien Bide Berdea ere. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P.1., I.1., I.4., R.1., R.2., R.3., R.4., R.5., R.6., R.7., M.1., C.1., C.2., C.3., 
N helburu-multzo osoa 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: gaur egun dagoen motorizatu gabeko mugikortasun jasangarriaren sare 
zabalak paisaiako elementu guztiak harremanetan jartzen ditu. 

Balioak: gaur egun dagoen motorizatu gabeko mugikortasun jasangarriaren sare 
zabalak egungo paisaiaren balio guztiak harremanetan jartzen ditu. 

PAISAIA-UNITATEAK INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Paisaia-unitate guztiak, itsas paisaiak barne Interes bereziko paisaia-eremu guztiak  

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Eskualde-egituran dauden mugatutako 
bidegorrien eta bidexken kilometroak.  

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
eskumenak dituzten sail edo arloak.  

• Mugikortasun jasangarriaren sarerako 
berrerabili den abandonatutako trenbide-
sarearen ehunekoa. 

• Eusko Jaurlaritzan garapen ekonomikoko eta 
azpiegituretako eskumenak dituen saila. 

• Mugikortasun jasangarriaren sarearekin 
lotutako puntu intermodalak (aparkalekuak, 
geltokien konexioak…).  

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 

  



Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko 
III. Dokumentua. Paisaia-kalitateko helburuak 

 

33 

 

T Paisaia-kalitateko helburuak tratamendu-azpiegiturei lotuta 

T.1.  
HONDAKINEN KUDEAKETARAKO AZPIEGITUREN PAISAIA-INTEGRAZIOA HOBETZEA, ETA 
AZPIEGITURA BERRIAK INGURUMEN-SENTSIBILITATE BAXUKO GUNE EGOKIETAN 
PROIEKTATZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak            

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egituran, biztanle-dentsitate handia dago haranen barrenetan pilatuta, eta 
sarritan, tratamendu-azpiegiturak (funtsean, hondakinenak eta hondakin-uren kudeaketakoak) hiriguneen 
kanpoaldera eraman dira, eragin ditzaketen eragozpenak medio hiriguneetatik urrunduz; hala, mendi-hegaletan 
edo oraindik eraldatu gabeko haranetako guneetan jarri dira. Hori dela eta, hiriak bere eragina lurralde osoan 
zehar sakabanatu du, eta sarritan ez du kontuan hartu paisaian duen eragina, ez kokalekuari ez dituen 
ezaugarriei dagokienez. Instalazio horiek berritu, hobetu eta handitu beharra dagoenez, eta beste batzuk sortu 
behar direnez, ezinbestekoa da lurralde-arrazionaltasuneko eta paisaia-integrazioko parametroak errespetatzen 
dituzten zenbait neurri hartzea. 

• Gaur egun dauden tratamendu-azpiegitura guztietan inpaktuaren eta paisaia-integrazioaren azterketak 
egitea, eta duten funtzioarekin bateragarriak diren neurriak hartzea: landare-pantailak, sarbideen 
paisaia-integrazioa, ikuspena, hauskortasuna, etab. 

• Tratamendu-azpiegitura berriak ingurumen-sentsibilitate txikiagoko eremuetan eta aldez aurretik 
degradatuta dauden eremuetan kokatzea lehenestea, beste funtzionaltasunik ez duten industria-lurzoru 
abandonatuak eta eraldatutako eremuetan dauden espazio interstizialak ere baliatuz, eta paisaia-
aldagaia nahikoa integratzen duten alternatiben azterketa bat egin ondoren. 

• Herritarrek parte hartzeko prozesu zabal, egituratu eta gardenak diseinatu eta gauzatzea, kokalekuei 
buruzko erabakiak hartzeko prozesua errazteko. 

• Hondakin-uren araztegien kasuan, garrantzitsua da ibaiertzeko basoetan eta uholde-lautadetako 
baratzeetan ahalik eta gutxien eragitea, eta saneamendu-sarean altueran dauden hodi biltzaileek 
eragindako inpaktuak behar bezala leheneratzea. 

• Kokaleku berrien aukeraketan, jardueren ondoriozko soinu-inpaktua eta hauts eta usainen emisioa 
ebaluatzea, bai kokalekuan bertan, bai bertako sarbideetan; izan ere, horiek dira azpiegituren inguruko 
paisaiaren pertzepzioa nabarmen desitxuratzen duten eta herritarrei eragozpenak sortzen dizkieten 
faktoreak. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Egungo azpiegitura batzuk: 
Araztegiak: Barakaldo, Etxebarri, Lemoiz, Larrabetzu, Muskiz, Sestao, Zierbena 
Edateko uraren araztegiak: Arrigorriaga, Bilbo, Erandio, Gorliz 
Garbiguneak: Basauri, Barakaldo, Derio, Erandio, Getxo, Muskiz, Santurtzi, Sestao, Sopela 
Hirikoak ez diren hondakinen zabortegia: Ortuella (Orkonera) 
Hiri-hondakinen zabortegia: Jata (Lemoiz) 

Horiez gain, beste 45 zabortegi aktibo daude: Abanto-Zierbena, Alonsotegi, Arrigorriaga, 
Barakaldo, Berango, Bilbo, Derio, Erandio, Getxo, Larrabetzu, Leioa, Lemoiz, Loiu, Muskiz, 
Ortuella, Plentzia, Sestao, Sopela, Urduliz, Trapagaran, Zaratamo.  

 
Arraizko tratamendu mekaniko biologikorako plantak, balorizazio energetikorako 
fabrikak (Zabalgarbi), Artigasko hondakindegiak eta konpost-fabrikak Bilboko 
hondakinen kudeaketarako ekoparke bat osatzen dute. 
 
Egiaz, lurralde osoan dago aukera etorkizunean instalazio horietako edozein kokatzeko. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, I.2., R.3., R.4., R.7., M.1., E.1.  

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: industrialdeak eta gune logistikoak, hiri-zabalguneak, autobideak eta 
autobiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Paisaia-unitate guztiak 
Interes bereziko paisaia-eremu guztiak, Hiriko 
hezeguneak IBPEa eta Malaesperako meatzea IBPEa izan 
ezik, Basordako Kala IBPEa. 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

 
- Tratamendu-azpiegiturak berriztatzeko edo 

horien paisaia-integraziorako proiektuen 
kopurua.  

- Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko edo 
hirigintzako eskumenak dituzten sail edo arloak.  

- Eusko Jaurlaritzan garapen ekonomikoko eta 
azpiegituretako eskumenak dituen saila. 
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E Paisaia-kalitateko helburuak erauzketa-jarduerei lotuta 

E.1.  
ERAUZKETA-JARDUEREN EREMUAK PAISAIAREN IKUSPEGITIK BERRIZTATZEA ETA/EDO 
ERABILERA BERRIETARAKO BERRERABILTZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Bilboko metropoli-eremuko eskualde egituran, tamaina eta ezaugarri desberdinetako hainbat erauzketa-jarduera 
egiten dira. Burdina erauzteko jarduera historikotik eratorritakoez gain, badira tamaina eta ikuspen aipagarria 
duten harrobi batzuk, hala nola Abrako kanpoaldeko portuko harrobia eta Arrigorriagako zementu-fabrikako 
harrobia. Horiez gain, badaude txikiagoak diren batzuk, eta horietako asko abandonatuta daude. Bakoitzak 
dituen ezaugarri espezifikoak kontuan hartuta, honako hauek egin beharko dira: 
 

• Harrobien, zabortegien eta betetako eremuen bizitza erabilgarriaren amaieran egin behar diren eta 
dagoeneko diseinatuta dauden lehengoratze-planak berrikustea, berrerabil daitezkeen edo beste 
erabileraren bat izan dezaketen ebaluatzeko. Horri dagokionez, paisaia-integrazioa, ahal dela, jatorrizko 
paisaia lehengoratuz egin beharko da, edo erabilera jakin batzuekin (aisialdiko jarduerak, ekipamenduak, 
zientzia- eta dibulgazio-lanak, etab.) bateragarriak diren paisaia berriak sortu beharko dira. Hala 
badagokie, duten ondare-balioa ere kontuan izan beharko da, esaterako, antzinako meategi eta 
ebaketetan edo horien multzoetan; izan ere, interpretaziorako potentziala izan dezakete, historiaren zein 
geologiaren aldetik. 

• Lehengoratze-planetarako, hidrogeologiaren eta biologiaren/ekologiaren arloetako profesionalen parte-
hartzea eta koordinazioa izatea, elementu biotikoak eta abiotikoak barne hartzen dituen ikuspegi 
integrala sustatzeko. 

• Erauzketa-jarduera berrien kokalekua aukeratzean, ikuspen, hauskortasun eta balio gutxiagoko eremuei 
eta lehendik degradatuta dauden eremuei lehentasuna ematea, paisaia-aldagaia nahikoa integratzen 
duten alternatiben azterketa bat egin ondoren.  

• Lehengoratze-proiektu berrien baitan alternatiben azterketa bat egitea sustatzea, besteak beste, 
harrobiko azaleratutako guneak mantentzea egokia den balioesteko, duten interes geologiko eta 
didaktikoa kontuan izanda. 

• Harrobi aktiboen lehengoratze-planetan ezarritako paisaia-integrazioa egokia dela kontrolatzeko 
neurriak finkatzea. Ahal den neurrian, landareztatzeko neurrien eraginkortasunaren jarraipen eraginkor 
eta erreala egiteko bitartekoak eskainiko dira (administrazio eskudunaren bidez). Besteak beste, honako 
hauek betetzen direla kontrolatzeko neurriak finkatzea gomendatzen da: 

 
• Harrobiak ustiatzeko fasean, ikuspegia estaltzeko jarduketak (hesi berdeak, etab.). 
• Fronte irekien inpaktua arintzeko neurriak. Ezinbestean bete beharreko neurrien artean, eremu 

agerikoenetan harriei zahar-itxura ematea proposatzea da.  
• Sarbideen paisaia-integrazioa. Sarbideetan landaketak egin eta horien erabilera zabaltzea 

gomendatzen da, baita ezpondak egonkortzeko bioingeniaritzako neurriak hartzea ere.  
• Lehengoratzean, irizpide hidromorfologikoak kontuan izatea eta espezie autoktonoak 

landatzea gomendatzen da. 
 

• Erauzketa-jardueren ondoriozko soinu-inpaktua eta hauts eta usainen emisioa ebaluatzea, bai 
jardueraren kokalekuan, bai bertarako sarbideetan; izan ere, horiek dira azpiegituren inguruko paisaiaren 
pertzepzioa nabarmen desitxuratzen duten faktoreak.  

• Amaituta, lehengoratuta edo lehengoratze-prozesuan dauden erauzketa-jarduerak erabilera publikorako 
berreskuratzeko proiektuak aztertzea; adibidez, parke berriak eraikitzeko. 

• Hondakindegiak erabiltzea betelanetarako material geldoa lortzeko, ustiapen berriak egin beharrik gabe. 
• Degradatutako paisaia horietatik espezie inbaditzaileak guztiz ezabatzea. Kontuan hartu behar da 

hondakindegietan espezie batzuk nabarmenak direla, hala nola Cortaderia selloana. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK                  

Kokalekua 

Meatzaritzako kontzesio hauek kontuan hartzekoak dira: 
11605. Tercera Demasía a Ecequiela (Abanto-Zierbena) 
6953. Ecequiela (Abanto-Zierbena) 
12826. Mina Bilbao (Abanto-Zierbena eta Ortuella) 
10683. Alerta (Abanto-Zierbena) 
2102. La Infanta (Abanto-Zierbena) 
12770. Andaroleta (Barakaldo eta Gueñes) 
12676. Goriko (Arrigorriaga eta Bilbo) 
12675. Larrako (Arrigorriaga eta Bilbo) 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, I.2., I.3., M.2., T.1., C.2., N.1. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, sastrakak, 
itsaslabarrak, landatutako basoak, gaur egungo erauzketa-jarduerak/meatzaritza-
jarduerak eta lehengo meategiak eta meatzaritzako egiturak 

Balio naturalak: intereseko guneak, habitatak eta espezieak  

Balio historikoak: ondare-balioa duten industria-eraikinak 

Balio sinbolikoak: memoriaren paisaiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

03. PU, 08. PU, 12. PU, 18. PU, 21. PU Serantes mendia eta Montañoko mendi-hegalak IBPEa, 
Malaesperako meatzea IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 
- Eskualde-egituran lehengoratutako 

erauzketa-guneen azalera/erauzketa-gune 
aktiboen azalera.  

- Eusko Jaurlaritzan meatzeetan eta erauzketa-
jardueretan eskumena duen saila. 
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C Paisaia-kalitateko helburuak kultura-ondareari lotuta 

C.1.  
ERAIKITAKO KULTURA-ONDAREA ETA HAREN INGURUNEKO PAISAIA KONTSERBATZEA, 
LEHENGORATZEA ETA BALIOESTEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Eskualde-egituran, eraikitako ondare historiko eta kultural ikusgarria dago, jatorri eta garai askotakoa, eta 
hiriguneetan integratuta zein hiritartu gabeko espazioan sakabanatuta aurki daiteke. Ahalegin handia egin da 
ondare hori kontserbatzeko, baina helburu honen bidez, kontserbazio-ahalegin horretan paisaiaren aldagaia 
sartu nahi da, elementuak beren testuinguruarekin ahalik eta gehien lotzeko, paisaiaren bilakaerarekin lotuta 
duten hezkuntza- eta interpretazio-eginkizuna indartzeko eta paisaiaren beraren ikusgaitasuna hobetzeko. 
Honako hau proposatzen da:  

• Eraikitako kultura-ondareko elementuek araudien bidez duten babesari elementuen ikus-eremua eta 
kokatuta dauden paisaia-unitate osoa kontuan hartuko dituzten neurriak gehitzea, erabilera-aldaketek, 
eraikin edo instalazio berriek edo baso-plantazio berriek ikuspena eta paisaia-ingurunea ez dezaten 
kaltetu.  

• Paisaia-integrazioa hobetzea eta eraikitako ondareko elementuak eta horien ingurua egokitzea sustatzea 
(espazio libreak, aparkalekuak, sarbideak, landaredia, zuhaiztiak…), duten ikusizko ingurunea eta paisaia-
balioa indartzeko; horretarako, kontuan hartu behar dira ondasunaren eta haren lurralde-ingurunearen 
arteko harremana islatzeko dagoen beharra, duten babes-erregimen espezifikoa eta 6/2019 Legeak, 
maiatzaren 9koak, Euskal Kultura Ondarearenak, dioena.  

• Eraikitako kultura-ondarea identifikatu eta seinaleztatzea sustatzea, bai eta paisaia-ibilbide eta -
behatokien sarearekin duen lotura ere.  

• Bide historikoak eta ibilbide nagusiak kontserbatzea eta balioestea, batez ere Donejakue bidea.  
• Ondarearen katalogoen berrikuspenean, paisaiaren aldagaia gehitzea, ondarea kontserbatzeko eta 

kudeatzeko ezartzen diren jarraibideetan.  
• Elementu horien erabilera berriak sortzeko eta egokitzeko plan bat sustatzea, horiei balioa emateko.  
• Udal plangintzetan bildutako katalogoak osatzea, katalogoetan jaso gabe dauden udalerri bakoitzeko 

eraikin tradizional eta/edo berezi berriekin. 
• Arreta berezia jartzea Bilboko itsasadarreko portu-, arrantza- eta nabigazio-erabilera zaharrekin lotura 

duten elementuen eta arrantza-herri txikien kontserbazioari. 
• Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturarako plan espezifiko bat egitea, Burdinazko Gerrikoa 

kontserbatzeko, hobetzeko, azpiegitura berdearekin integratzeko, haren balioa nabarmentzeko eta 
zabaltzeko. 

• Ondareak duen balioa eta hura denon artean babesteko beharra maila guztietara hedatzea. 
 
 
 
 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK 

Kokalekua 

Orokorrean, Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egituran aitortutako kultura-
intereseko 935 ondasunak. Zehazki, Paisaiaren Katalogoko I. dokumentuan aipatzen 
diren elementuak, multzokatuta: 
 

- Aztarna megalitikoak eta historiaurrekoak 
- Gazteluak eta harresiak 

- Aro Modernoko gotorlekuak, talaiak eta bateriak 
- Bilboko Burdinazko Gerrikoa eta haren hondarrak Zierbenan, Galdamesen, 

Gueñesen, Laudion, Arrankudiaga-Zollon, Ugao-Miraballesen, Zeberion, 
Galdakaon, Larrabetzun, Gamiz-Fikan, Mungian, Loiun, Gatikan, Laukizen, 
Getxon, Sopelan eta Berangon, eta hesia indartu duten Urduliz eta Barrika 
udalerrietan. 

- Dorretxeak eta jauregiak 
- Elizak eta baselizak, inguru horretako osagai bereizgarriekin; adibidez, aterpeak. 
- Ur-errotak eta burdinolak 
- Ondare-balioa duten baserriak 
- Indiano-etxeak 
- Itsasargiak 
- Zubi historiko eta/edo monumentalak 
- Aro Modernoko eraikin zibilak, arkitektura horretako osagai tipikoekin; adibidez, 

behatokiak (beiraz itxitako balkoi handiak). 
- Nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerarekin lotuta eraikitako elementu 

tradizionalak (ikusi P.1. helburua) 
- Portuko eta itsasoko jarduerako elementuak, batez ere itsasadarrean zehar 

(garabiak, mutiloiak, atrakalekuak, kaiak, etab.) 
- Industria-ondareko elementuak (ikusi I.4. helburua) 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P.1., I.3., R.1., R.3., C helburu-multzo osoa 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak:, eraikitako kultura-ondarea, funtsean, paisaiaren egitura biofisikoko 
edozein elementutan dago. Dena den, hauetan nabarmentzen da: mendietan, 
landaguneetan, ibaietan, itsaslabarretan, eta hirigune historiko eta tradizionaletan. 
Sarritan, hiri-zabalguneek eta industria- eta logistika-eremuek irentsi dute. 

Balio historikoak eta kulturalak: izatez, eraikitako kultura-ondare guztiak balio 
historiko eta kulturala du. 

Balio sinbolikoak: erromeriak eta jaierak, memoriaren paisaiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Paisaia-unitate guztiak Interes bereziko paisaia-eremu guztiak  

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Balioa emandako ondare-elementuen kopurua.  

• Bizkaiko Foru Aldundiaren ondare-elementuak 
lehengoratzeko diru-laguntzak. 

• Eskualde-egiturako udaletan kulturako 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 

• Eskualde-egiturako eraikitako kultura-
ondareko elementuak barne hartzen dituzten 
paisaiarako ekintza-planen kopurua.  

• Eusko Jaurlaritzan ingurumeneko, lurralde-
antolamenduko eta etxebizitzako eskumenak 
dituen saila. 

 



Paisaiaren Katalogoa eta Zehaztapenak 
Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionaleko 
III. Dokumentua. Paisaia-kalitateko helburuak 

 

36 

 

C Paisaia-kalitateko helburuak kultura-ondareari lotuta 

C.2.  MEATEGIETAKO PAISAIAREN ESPEZIFIKOTASUNA SUSTATZEA, ETA DAUDEN GUNEAK ETA 
ELEMENTUAK KONTSERBATZEA ETA LEHENGORATZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturako paisaia berezi eta espezifikoetako bat meatzaritza-paisaia da, 
antzinako burdina erauzteko jardueratik eratorritakoa. Jarduera horrek eremuaren garapen sozioekonomikoa 
zehaztu zuen, eta meatzaritza-eremu zabala eratu zuen bertan, batez ere Ezkerraldean eta Bilbon. Eremu 
horretan, ebaketak, aire zabaleko meategiak eta industria-hondarrak daude: tren-ibilbideak, makineria, 
kargalekuak, etab. Paisaia horri balioa emateko lan handia egiten da, babes- eta interpretazio-lanen bidez. 
Horrez gain, plan ugari egin dira horrekin lotuta, besteak beste, Abanto-Zierbena, Ortuella eta Trapagaran 
meatzaldea babesteko eta bertako ingurumena biziberritzeko Plan Berezia, Gerente putzuaren eta Lorenza 
meategiaren Paisaiarako Ekintza Planak (Abanto-Zierbena), eta Muskizko kostaldeko eta meatzaritzako 
Paisaiarako Ekintza Plana. Hala ere, beste esku-hartze eta jarduketa batzuk egin behar dira, paisaiaren 
osotasunari koherentzia gehiago emateko. Gainera, arreta berezia jarri beharko da horien balorazioan, erabileren 
eta pertsonen aniztasunera egokitutako erabilera publikoaren bidez, eta balioa emango dien jarduera seguruen 
bidez. Egia bada ere meategietako paisaia ezin dela industria-paisaiatik bereizita eman, bigarrenarentzat 
berariazko PKH bat egin da (I.4.); beraz, oraingo honek meatzaritzarekin lotutako industria-paisaian jarriko du 
arreta. Honako hau proposatzen da: 
 

• Meatzaritza-ondareko elementuek araudien bidez duten babesari zenbait neurri gehitzea: elementuen 
ikus-eremua eta kokatuta dauden paisaia-unitate osoa kontuan hartuko dituzten neurriak, hain zuzen, 
gerta daitezkeen erabilera-aldaketek, eraikin edo instalazio berriek edo baso-plantazio berriek ikuspena 
eta paisaia-ingurunea ez dezaten kaltetu.  

• Meatzaritzako paisaiaren irakurketa narratiba zabalago batean integratzea, testuinguruan kokatzeko, 
izan duen eraldaketa ulertzeko, eta geologiarekin, industria-jarduerarekin eta abarrekin dituen loturak 
finkatzeko. 

• Meatzaritzako paisaiari koherentzia eta ikuspegi integrala emango dion plan bat egitea, Bilboko 
metropoli-eremuko eskualde-egituraren mugetatik harago begiratuz; plan horrek paisaia-ibilbideak eta -
begiratokiak jarri, paisaia-integrazioa hobetu, ingurunea egokitu, identifikaziorako eta seinaleztatzeko 
ekintzak egin, eta berrerabiltze orokorrerako eta erabilera publikorako planak barne hartuko ditu. 

• Gallartako Meatzaritzaren Museo berria (www.meatzaldea.eus) sustatzea. 
• Meatzaritzako ebaketetako baliozko elementuak berreskuratzea, hala nola horien barruan sortu diren 

putzuak eta hezeguneak. 
• Oinarri geologikoaren interpretazio-balioa sustatzea, meatzaritza-ondarearen testuinguruan. 

 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Ortuella, Trapagaran, Zierbena, Abanto, Muskiz, Barakaldo, Sestao, Portugalete, 
Arrigorriaga, Basauri eta Bilbo udalerrietako ebaketak eta antzinako meategiak, bai eta 
meatzaritzako azpiegiturak ere. Ondarearen zati handi bat industria-ondare gisa 
sailkatuta dago, eta ebaketa eta meategi batzuk geologia-intereseko lekuak (GIL) dira. 
Aipatu beharra dago Trapagarango La Arboledako funikularra eta La Arboledako 
meatzarien herrixka KIO gisa katalogatuta daudela, babes ertaineko monumentu-
multzoen kategorian, eta Ortuellako Apodl-Fleisner kiskaltze-labea ere KIOa dela, babes 
ertaineko monumentuen kategorian. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P.1., I.3., R.1., R.3., E.1., C helburu-multzo osoa, N.1. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: gaur egungo erauzketa-jarduerak/meatzaritza-jarduerak eta lehengo 
meategiak eta meatzaritzako egiturak, landaguneak, urtegiak eta ur-masa artifizialak, 
autobideak eta autobiak 

Balio naturalak: meatzaritzako ebaketen barrenean dauden putzu eta urmaelak 

Balio historikoak eta kulturalak: ondare-balioa duten industria-eraikinak 

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, memoriaren paisaiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

05. PU, 06. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 10. PU, 12. PU, 
16. PU Bilboko Malaesperako meatzea IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Meatzaritzaren Museoko bisitari-
kopurua.  • Gallartako Meatzaritzaren Museoa. 

• Berreskuratutako eta balioa emandako 
meatzaritza-ondareko banakako 
elementuen kopurua.  

• Bizkaiko Foru Aldundiaren ondare-elementuak 
lehengoratzeko diru-laguntzak.  

• Eskualde-egiturako udaletan kulturako 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 

• Hezkuntzako eskumenak dituen Eusko 
Jaurlaritzako saila. 

  

http://www.meatzaldea.eus/
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C Paisaia-kalitateko helburuak kultura-ondareari lotuta  

C.3.  
PAISAIAREN APROBETXAMENDU HISTORIKOAREKIN LOTUTAKO KULTURA-ONDARE 
IMMATERIALA (USADIOAK ETA ESAMOLDEAK) SUSTATZEA ETA BERRESKURATZEA, ETA 
PAISAIA-BALIO HANDIKO ESPARRUETAN EGITEN DIREN KULTURA-, ERLIJIO-, KIROL- ETA 
FESTA-EKITALDIAK ANTOLATZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Eskualde-egiturak baliabide naturalak aprobetxatzeko modu eta lanbide tradizional ugari garatu zituen, bertako 
ezaugarri fisiko eta naturaletan (mendiak, ibaiak, itsasadarrak eta kostaldea) eta gizarteak lurraldeari eman dion 
erabileran oinarrituta. Hala ere, horietako asko galdu egin dira, marinelen, abeltzainen eta nekazarien lurralde 
euskalduna izandakoa gaztelau jatorriko immigrazio handiko meatzaritza- eta industria-lurralde bilakatu zelako, 
lehenik, eta lurralde teknologiko postindustrial eta kosmopolita, geroago. Antzinako kultura eta erabilerekin 
lotutako kultura-ondare hori guztia zaindu egin behar da, edo gutxienez, azaldu eta interpretatu. Besteak beste, 
honako kultura-adierazpen hauei buruz ari gara: nekazaritza, abeltzaintza, uraren kultura, txangozaletasuna, 
arrantza, marinel-jarduna, burdinaren eraldaketa, herri-tradizio, -ohitura eta -jakinduria, toponimia, antolatzeko 
modu komunalak, eta kultura-aniztasuna (migratzaileena barne). Horri dagokionez, euskal tradizioa eta 
euskararen erabilera kultura-ondare immaterial horren zati handi baten elementu egituratzaileak dira. Honako 
hau proposatzen da: 
 

• Kultura-ondare immateriala erabiltzea interpretazio-elementuen diseinuan, ibilbideetan, paisaia-
behatokietan, parke eta lorategietan, eta espazio publikoetako kultura- eta natura-elementuen 
berrantolaketan, arreta berezia jarriz euskarazko toponimiari eta lurraldean duen esanahiari. 

• Emakumeek kultura-ondarean egindako ekarpen espezifikoei balioa ematea (6/2019 Legeak, maiatzaren 
9koak, Euskal Kultura Ondarearenak, ondaretzat aintzatesten du "historikoki ikusezinak izan diren talde 
sozialen beste baliabide, jaraunspen eta jakintza batzuen multzoa, esaterako, emakumezkoena). 
Horretarako, lanaren sexuaren araberako banaketagatik esleitu ohi zaizkien jarduerekin lotura handiagoa 
duen ondarea landuko da (zaintza-lanak, garbitzaileak), eta tradizioz maskulinizatuta egon diren 
sektoreetan emakumeek egindako jarduerei balioa emango zaie (metal-garbitzaileak, zirgariak, etab.).  

• Kultura-ondare immaterialaren elementu horiek mantendu eta ezagutu ahal izateko interpretazio-
zentroak, museoak edo aire zabaleko instalazioak garatzea. 

• Paisaia-mugarriak lotzeko ibilbide espezifikoak sortzea, kultura-ondare immateriala ardatz nagusi gisa 
hartuta. 

• Arnasguneetan euskararen erabilera mantentzea eta indartzea, eta hiri-eremuetan euskararen erabilera 
babesteko jarduketak posible egitea, arnasgune funtzionalak garatzea sustatuz. 

 
Eskualde-egituran, bestalde, hainbat kultura-jarduera egiten dira, eta jende-pilaketa handiak eragiten dituzte 
izatez hauskorrak diren lekuetan, hala nola mendietan, ermita-inguruetan eta kostaldean. Jarduera horiek, berez, 
ezohiko paisaia sinboliko baten adierazpenak dira, eta oso modu iragankorrean eraldatzen dute paisaia. 
Elementu positiboak dira, baina ondorio negatiboak izan ditzakete, adibidez, landareak zapaldu eta kaltetzea, 
bideak eta bidexkak higatzea eta hondakinak botatzea. Saihestu egin behar da eremuak aldian behin helburu 
merkantilistekin soilik eraldatzea, eta urteko gainerako garaietan alferrikako lur gisa hartzea. Eragin negatibo 
horiek konpontzeaz gain, ekitaldi horiek izaten duten hezkuntza-potentziala aprobetxatu behar da, paisaia-
intereseko inguruetara pertsona asko eramaten baitituzte, eta sarritan behatokiak izaten baitira. Jarduketa hauek 
egitea proposatzen da: 
 

• Erromerien, prozesioen, txangozaleen igoeren eta horien antzeko ekitaldi masiboen inbentarioa egitea, 
ibilbideetan, ikuspegietan, natura-ingurunean eta monumentuetan dituzten inpaktuak mugatzeko. 
Horretarako, erabilera publikoa antolatzeko eta paisaia lehengoratzeko jarduketak definitu behar dira. 

• Aisia-fenomeno berriekin lotutako ekitaldiak, jendetza biltzen dutenak, ordenatzea, paisaia 
hauskorrenetan inpaktua izatea saihesteko. 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Aztergai dugun eremu osoan daude antzinako lanbide eta lurralde-erabilerekin lotutako 
kultura-adierazpen immaterialak: nekazaritza, basogintza, itsas jarduera, zirgarien 
lanbidea, arrantza, abeltzaintza, meatzaritza, garbitzaileen lanbidea… Hala ere, lurraldeko 
pieza edo unitate bakoitzak bere berezitasunak ditu.  
 
Bestalde, zerrenda irekia den arren, ekitaldi hauek nabarmentzen dira:  

- Erromeriak: Barakaldoko Santa Ageda ermitakoa; Serantesko Kornites erromeria; 
Santa Ana ermitakoa (Arrankudiaga); Segismundo ermitakoa (Upo mendia), 
Basakoetxeko San Sebastian ermitakoa; Bizkargiko Santakrutz ermitakoa, 
Begoñakoa (Bilbo). 

- Herri-igoerak eta lasterketak mendi hauetara: Serantes, Mello, Argalario, 
Mendibi, Pagasarri, Ganekogorta, Upo, Artxanda eta Ganguren. 

- Lasterketak eta trailak, hala nola Kosta Trail, Trail Lezama eta martxa zikloturistak. 
- Eskalada Santa Marinako Haitzetan 
- Getxoko paella-lehiaketa 
- Surf-ekitaldi eta -txapelketak La Arenako, Uribe Kostako eta Getxoko 

hondartzetan 
- Musika-ekitaldi eta -jaialdiak, hala nola BBK Live  

 

Lehentasuna  Ertaina  

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P.1., I.3., R.1., R.3., C helburu-multzo osoa 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, sastrakak, ibaiak, 
estuarioak eta itsasadarrak, badiak eta babesguneak, itsaslabarrak, lur landuak, larreak 
eta abeltzaintza, mahastiak, portuak, meatzaritza-jarduerak, landaguneak, hirigune 
historikoak eta tradizionalak 

Balio naturalak: babestutako naturaguneak, intereseko guneak, habitatak eta espezieak, 
geologia-intereseko lekuak 

Balio historikoak: elizak eta baselizak 

Balio sinbolikoak: feriak eta jaiak, gastronomia, ezohiko paisaiak, memoriaren paisaiak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

Aztergai dugun eremuko paisaia-unitate guztietan 
daude paisaiaren aprobetxamendu historikoarekin 
lotutako kultura-ondare immaterialaren adierazpenak. 

Interes bereziko paisaia-eremu guztiek dituzte 
paisaiaren aprobetxamendu historikoarekin lotutako 
kultura-ondare immaterialaren adierazpenak izan ezik. 

ADIERAZLEAK  

• Eskualde-egituran antzinako lanbide eta 
tradizioekin lotuta dauden monumentuen 
kopurua, normalean gizonezkoek eta 
emakumezkoek egiten zituztenak bereiziz, 
bakoitzaren ordezkaritza eta balorazioa 

• Eskualde-egiturako udaletan kulturako 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 
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berdintasunean egiteko.  

• Eskualde-egituran antzinako lanbide eta 
tradizioekin lotutako ekitaldien kopurua.  

• Eskualde-egiturako udaletan kulturako 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 
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N Paisaia-kalitateko helburuak paisaia fisiografiko eta naturalei lotuta  

N.1.  SUBSTRATU ETA PROZESU GEOLOGIKOEI BALIOA EMATEA PAISAIAREN ELEMENTU 
ERABAKIGARRI GISA, BEREZIKI GEOLOGIA-INTERESEKO LEKUETAN (GIL) 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Eskualde-egituran, geologia-intereseko hainbat leku daude katalogatuta, dela kostaldeko lerroak dituen egitura 
geologiko eta geomorfologikoen ebaketengatik, dela antzinako burdinaren meatzaritza-jarduerak ingurune 
geologikoa eta antzinako intereseko meatzaritza-instalazioak interpretatzeko utzi dituen ebaketa eta fronte 
ugariengatik. Oso garrantzitsua da geologia-intereseko leku horiek mantendu, kontserbatu eta hobetzea, balioa 
duten paisaia-interpretazioko eremuak direlako. Kontuan izan behar da Euskal Autonomia Erkidegoko 
Geodibertsitatearen Estrategia 2020, 2014ko ekainaren 6ko Aginduak, Ingurumen eta Lurralde Politikako 
Sailburuarenak, onartutakoa. Hauek dira helburu hau sustatzeko bildutako eta/edo egokitutako ekintza batzuk:  

• GILak eta Paisaiarako Ekintza Planak EAEko lurralde-antolamenduko tresnetan (LAGak, LPPak, LPSak, 
HAPOak, PBak…) sartzea, babestu eta balioetsi beharreko elementuak direnez gero, eta kontserbatzen 
eta babesten direla ziurtatzeko jarraibideak ematea, horiekin loturiko sare hidrografikoa ere barne 
hartuta. 

• Jabe diren pertsona eta administrazio publikoekin lankidetza-hitzarmenak edo lur-zaintzarako akordioak 
sustatzea eta lortzea, geodibertsitatea eta geologia-ondarea babesten direla bermatzeko.  

• Azpiegiturak eta ekipamenduak egokitzea, turismorako eta hezkuntzarako potentzialtasun handiena 
duten GILen interpretaziorako, baina materialak aukeratu eta diseinatzean substratu geologikoa kontuan 
hartuta, aparkalekuetan barne. 

• GILen ikusizko pertzepzioa edo osotasuna aldatzen duten inpaktatzeko moduko azpiegituren kokalekua 
mugatzea; batez ere, atzeko planoko gailur-lerroak desitxuratzea eragin dezaketen telekomunikazio-
estazioak, haize-parkeak eta beste elementu batzuk jartzean. 

• GILen ikuspenean edo interpretazioan eragina duten baso-plantazioak debekatzea. 
• GILetan erauzketa-jarduera berriak egitea debekatzea.  

Horrez gain, GILak historia geologikoaren adibiderik nabarmenenak edo ikusgarrienak baino ez dira, eta historia 
horrek gaur egungo pertsonen kokaleku eta erabilerak, landaredi-motak, prozesu naturalak eta paisaia natural 
eta kulturalen zati handi bat baldintzatu ditu. Horrenbestez: 

• Komeni da GILak gehiago balioetsi beharreko multzo bateko elementu gisa hartzea, eta narrazio 
zabalagoetan integratzea, geologia paisaiaren funtsezko osagai gisa balioesteko eta zabaltzeko. 
Adibidez, meatzaritzako paisaia balioesteko narratibek geologia kontuan hartu eta elikatzeko erabili 
beharko lukete, ikuspegi integrala eta ulergarria transmititu ahal izateko, eta ez lirateke soilik 
mineralogian oinarritu behar. Are gehiago, arkitektura-ondareko edo ingeniaritzako jardueretan ere 
geologia aintzat hartu behar da, bai Zubi Esekiaren eraikuntzan, bai itsasadarraren aldeetako bakoitzak 
duen zimendu bereizian, eta bai gure eraikitako ondarearen eraikuntza-materialetan. 

• Geologiaren ezagutza industria-ondarearekin eta beste kultura-ondare batzuekin integratzea, lurralde 
honen mamia baitira. 

• Paisaien bilakaera interpretatzeko sistema bat finkatzea, historia geologikoarekin lotuta. 
• Eskualdeko herri-kirolekin harremana izatea: harri-jasotzaileak –sarritan inguruko harrobietako harriak 

erabiltzen dituzte–, harri-zulatzaileak, idi-probak, emakume-/gizon-probak, etab. 
• Dauden edo egin daitezkeen bidezidor eta ibilbideen sarea aprobetxatzea geologia-ondarearen eta 

geodibertsitatearen ezagutza hobetzeko oinarri gisa; horretarako, interpretazio-baliabideak ematea eta 
interes geologiko handienekoak zein diren adieraztea. 
 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Armintzako flysch beltza 
Azkorriaga gotorlekua 
Meñakozeko pillow-labak  
Sopelako Kretazeo-Tertziario muga 
Gorrondatxeko Eozenoa 
Barrika-Galeako paleozabalgunea 
Barrikako tolesturak, Txitxarropunta-Kurtzio 
Billano lumurturreko multzoa 
Harkaitz Zurietako orratzen karsta  
Astondoko duna fosilak 
Barrikako hareak 
Gorrondatze eta Tunelbokako hondartza zementatua 
La Galeako sinklinala 
La Arenako hondartza eta dunak 
Galea lurmuturra-Tunelbokako Numuliteak  
San Rokeko Ammoniteak eta koralak 
Bodovalleko meatzea (barnekoa eta aire zabalekoa)  
Malaespera aire zabaleko ustiategia eta lur azpiko meategia 
Larreineta-La Arboledako aire zabaleko ustiategia 
Horiez gain, historia geologikoaren eta lurzoruen, eta antzinako eta gaur egungo 
paisaien arteko lotura interpretatzeko eta azaltzeko aukera duten beste eremu batzuk 

Lehentasuna  Ertaina  

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, T.1., E.1., C.2., N.2. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: itsaslabarrak, kostako dunak eta hondartzak, gaur egungo erauzketa-
jarduerak/meatzaritza-jarduerak eta lehengo meategiak eta meatzaritzako egiturak 

Balio naturalak: geologia intereseko lekuak 

Balio historikoak eta kulturalak: ondare-balioa duten industria-eraikinak 

Balio sinbolikoak: memoriaren paisaia 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

02. PU, 07. PU, 08. PU, 16. PU, 18. PU, 20. PU, 21. PU, 
23. PU, 24. PU, 25. PU 

Serantes mendia eta Montañoko mendi-hegalak IBPEa, 
Sopela-Barrikako landak IBPEa, Malaesperako meatzea 
IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Paisaiarako Ekintza Planetan sartutako 
geologia-intereseko lekuen kopurua.  

• Eusko Jaurlaritzan ingurumeneko eta 
lurralde-antolamenduko eskumenak 
dituen saila. 

• Lurzoru urbanizaezinen edo lurzoru libreen 
klaseetan dauden geologia-intereseko 
lekuen azaleraren ehunekoa.  

• Eskualde-egiturako udaletan 
ingurumeneko eskumenak dituzten sail 
edo arloak. 

• Ibilbideen sarean dauden GILen kopurua. • Geoeuskadi. 
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N Paisaia-kalitateko helburuak paisaia fisiografiko eta naturalei lotuta 

N.2.  
ITSASLABARRETAKO, HONDARTZETAKO ETA BADIETAKO PAISAIAREN KALITATEA 
KONTSERBATZEA ETA HOBETZEA; TOKI ANDEATUAK LEHENGORATZEA, ETA HAIEN 
ERABILERA PUBLIKOA HABITAT ZAURGARRIENEKIKO BATERAGARRIA ETA ERRESPETUZKOA 
IZAN DADIN SUSTATZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Bilboko metropoli-eremuko eskualde egiturako kostaldeko zatiak askotariko geomorfologia du: itsaslabar 
handiak, hondartza-eremu garrantzitsuak eta kalak, badia esanguratsu batzuk, itsasadarrak eta itsasertzeko 
padurak ditu. Balio handiko paisaia eratzen dute, bertako biztanleek asko estimatzen dutena eta identitate-marka 
dena; horrez gain, intereseko habitatak eta espezieak ditu, eta zatiren bat Natura 2000 Sarean babestuta dago. 
Hala eta guztiz ere, bizitegi- eta ekipamendu-eremu batzuk kostaldeko lerrotik oso hurbil eraiki dira, eta inpaktu 
handia eragiten dute. Beste eremu batzuek erabilera publiko handia dute, masiboa urteko garai batzuetan, eta 
paisaiak arriskuan jartzen dituzte. Kostaldeko lerroko paisaia hobetzea gomendatzen da, eta eskaintzen dituen 
ekosistemen zerbitzuak, oso garrantzitsuak direnak, indartzea: 
 

• Hirigintza-plangintzaren bidez, hiri-bilbetik bereizita dauden bizitegi-erabilerak itsaslabarren goialdera 
hedatzeari mugak jartzea. 

• Ekipamendu publikoak eta eraikin pribatuak itsaslabarren goialdearen eta ur-xaflaren artean kokatzea 
mugatzea. 

• Aparkalekuetan, bideetan eta hondartzen sarbideetan paisaia lehengoratzeko eta integratzeko 
proiektuak sortu eta egikaritzea. 

• Hondartzetan dinamika naturala berreskuratzeko proiektuak diseinatu eta gauzatzea, lerrokatutako 
azpiegiturak atzeratzea ere kontuan izanda, klima-aldaketarekiko duten erresilientzia eta moldaera 
errazteko, bai eta landaredi psammofiloa lehengoratzeko hondartza-eremuak mugatzea ere. 

• Flora exotiko inbaditzailea, batez ere Cortaderia selloana, desagerrarazteko proiektuak diseinatzea eta 
gauzatzea, bai eta itsaslabarretako eta kostaldeko eremuetako zuhaitz exotikoen plantazioak kentzekoak 
ere. 

• Batasunaren intereseko edo EAEren baitako intereseko habitaten eremuak eta flora arraroa edo arriskuan 
dagoena dutenak mugatu, babestu, seinaleztatzea eta horien erabilerak erregulatzea. Era berean, 
mikroerreserbak sortzea baloratzea. 

• Labarretako eta harkaitzetako hormetan paisaia aldatzen duten pintaketak, eraikinak eta elementu 
zaharkituak inbentariatu eta kentzea. 

• Hondartzetan eta itsaslabarretan interpretaziorako seinaleztapen-sistema bateratu bat ezartzea, natura-
inguruneari, harekin lotutako kultura-ondareari, toponimiari eta erabilera-gomendioei buruzko 
informazioarekin. 

• Eremu horietan egiten diren kirol-, kultura- edo festa-ekitaldi jendetsuak arautzea, intereseko eremuak 
babesteko dagoen beharra kontuan hartuta. 

• Itsas trafikoari eta arrantza-jarduerei behatzeko talaia zaharrak berreskuratzea eta seinaleztatzea. 
• Herritarren zientziarekin, lur-zaintzarekin eta ingurumen-boluntariotzarekin loturiko jarduerak sustatzea. 

 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Getxoko Areetako hondartzaren eta eskualde-egituraren ekialdeko mugaren artean 
dagoen kostaldeko zatia. Portuko harrobiaren eta eskualde-egituraren mendebaldeko 
mugaren artean dagoen kostaldeko zatia.  
 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P.1., I.3., R.3., M.2., M.3., E.1., C.3., N.1., N.3. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: estuarioak eta itsasadarrak, badiak eta babesguneak, itsaslabarrak, kostako 
dunak eta hondartzak, sastrakak, lur landuak, larreak eta abeltzaintza, landatutako 
basoak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, portuko instalazio industrialak, 
arrantza-portuak eta aisiarako itsasaldeak, lehengo meategiak eta meatzaritzako 
egiturak, hirigune historikoak eta tradizionalak. 

Balio naturalak: babestutako naturaguneak, intereseko guneak, habitatak eta espezieak, 
geologia-intereseko lekuak 

Balio historikoak: gotorlekuak, elizak eta baselizak, ondare-balioa duten industria-
eraikinak. 

Balio sinbolikoak: erromeriak eta jaierak, ezohiko paisaiak. 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

01. PU, 02. PU, 07. PU, 20. PU, 23. PU, 24. PU, 25. PU 
Serantes mendia eta Montañoko mendi-hegalak IBPEa, 
Sopela-Barrikako landak IBPEa, Aparkaleku handiak 
IBPEa, Basordako Kala IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

• Eskualde-egituran kostaldeko eremuak 
lehengoratzeko eta babesteko onartutako 
proiektu eta jarduketak, eta horien onurak jaso 
dituen azalera.  
 

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
edo hirigintzako eskumenak dituzten sail edo 
arloak. 

• Eusko Jaurlaritzan kostaldeko ingurumeneko 
eskumenak dituen saila. 

• Trantsizio Ekologikorako Ministerioko 
Itsasertzaren eta Itsasoaren Iraunkortasunaren 
Zuzendaritza Nagusia 

• Eskualde egituran antolatutako ibilbideen 
luzera.  

• Eusko Jaurlaritzan kostaldeko ingurumeneko 
eskumenak dituen saila. 

• Trantsizio Ekologikorako Ministerioko 
Itsasertzaren eta Itsasoaren Iraunkortasunaren 
Zuzendaritza Nagusia. 

• Astondoko dunak eta Barbadungo itsasadarra 
Kontserbazio Bereziko Eremuetako 
batasunaren intereseko habitaten 
kontserbazio-egoera.  

• Bizkaiko Foru Aldundian natura-inguruneko 
eskumenak dituen saila. 

• Kostaldean egiten diren ekitaldi 
jendetsuetarako erregulazio berrien kopurua. 

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 
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N Paisaia-kalitateko helburuak paisaia fisiografiko eta naturalei lotuta 

N.3.  
IBAIETAKO, ITSASADARRETAKO ETA HEZEGUNEETAKO PAISAIAK LEHENGORATZEA ETA 
HOBETZEA, BAITA ELEMENTU FISIKOAK ZEIN BIOLOGIKOAK ERE, ETA ERABILERA PUBLIKOA 
HAREKIN BATERAGARRIA IZAN DADILA SUSTATZEA 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Bilboko metropoli-eremuko eskualde-egiturak ibai-paisaia nabarmenak ditu, orografia gorabeheratsuak, 
prezipitazio ugariek eta mareek eraginda, eta horrek guztiak estuarioak eta itsasadarrak izatea dakar. Bizitegi-, 
industria-, merkataritza- eta logistika-erabileren eta komunikabide-ardatzen zati handi bat ibai-haranetan zehar 
kokatu da, eta, beraz, ibai-paisaia oso eraldatuta eta hondatuta dago, bai egitura fisikoei, bai dinamika 
hidrologikoei, eta bai bertako habitatei dagokienez. Hori bereziki nabarmentzen da Nerbioi, Ibaizabal, Kadagua, 
Gobela, Asua eta Galindo ibaietan. Nerbioi-Ibaizabal arroaren parte ez diren beste ibai batzuk, Butroe eta 
Barbadun, adibidez, ez dira horrenbeste eraldatu.  
 
Halaber, aztergai dugun eremuan hiru itsasadar (Barbadun, Bilbo eta Butroe) eta hezegune bakan batzuk daude. 
Hezeguneetako batzuk itsasadar horiekin lotuta daude (Lamiako, Txipio, Pobeña), eta beste batzuk ibai-
sakonune txikiekin (Bolue, adibidez). Nolanahi ere, inguru horiek presio handia jaso dute, bereziki Bilboko 
itsasadarrean, eta ia osorik eraldatu da. Ildo horretan, lehentasunezko jarduerak izan beharko lirateke 
itsasadarretako estuario-sistemak (eta horien dinamika) eta irauten duten hezeguneak mantentzea eta 
berreskuratzea; izan ere, horiek gabe lurraldeko paisaia-izaeraren elementu garrantzitsuenetako bat galduko 
litzateke. Ibaietako, estuarioetako eta hezeguneetako paisaiak berreskuratzeko maila guztietako jarduketak 
proposatzen dira, besteak beste:  
 

• Ibaiertzak eta Erreka Ertzak Antolatzeko Lurralde Plan Sektorialean ibai-paisaiarekin lotutako 
zehaztapenak eta Hezeguneen Lurralde Plan Sektorialean hezeguneen paisaiarekin lotutakoak garatu, 
hobetu eta zabaltzea. 

• Hirigintzaren bidez, ibaien eta itsasadarren paraleloan eta hezeguneen inguruan espazio libreen eta 
lagatako lurren metaketa sustatzea, ibai-aurrealde urbanizatuak tratatzeko proiektuak, eta 
biodibertsitatea lehengoratzeko eta espazio horien erabilera publiko arduratsua bateragarri egiteko 
proiektuak sustatzeko; horretarako, ingurumen-hezkuntzarekin, aisialdiarekin, gozamen sozialarekin eta 
paisaia-ibilbideekin lotutako jarduerak baliatuko dira, paisaiaren aldetik organikoagoak diren eta hobeto 
integratzen diren irtenbideak sortzeko. 

• Ibaiertzak, itsasadarrak eta hezeguneak lehengoratzeko planak eta proiektuak hedatzea, ibaiertzeko, 
estuarioko eta hezeguneetako habitatak lehengoratzeko, degradatuta dauden ibai-tarte eta eremuetan, 
eta ekintza horiek egitea eragozten duen presio sozioekonomikorik jasaten ez dutenetan. Plan eta 
proiektu horiek alderdi geologiko eta hidrogeologikoak ere hartu behar dituzte kontuan, eta ez soilik 
biologikoak. 

• URArekin lankidetzan, zaharkituta dauden edo segurtasunagatik justifikatu ezin diren uholdeen aurkako 
azpiegiturak (presa txikiak, bideratzeak, harri-lubetak) inbentariatzea, eta konektibitate hidrikoa 
berreskuratzeko eta ertzak lehengoratzeko jarduketak planifikatzea eta gauzatzea, eraisketak, naturan 
oinarritutako konponbideak eta bioingeniaritzako teknikak ere erabiliz. 

• Ibilgu eta ibaiertzetako babes- eta erregulazio-azpiegiturak eta ibai-tarteak zeharkatzen dituzten 
komunikazio-bideak paisaian integratzeko proiektuak sustatzea. 

• URArekin lankidetzan aritzea uraren kalitate ekologikoa berreskuratzeko proiektuetan, saneamendu- eta 
arazketa-azpiegiturak hobetuz, isurketak kontrolatuz eta ur-ertzen lehengoratze ekologikoa sustatuz. 

• URArekin lankidetzan aritzea estalitako ibai-ibilguak berreskuratzeko eta horiek ingurunean integratzeko 
proiektuetan, uraren paisaia ezkutuak agerian uzteko. 

• Hezeguneen erregimen hidrologikoa aztertzea eta gaur egun dituzten inpaktuak konpontzea. 

• Antzinako hezegune eta uholde-lautadak lehengoratzeko eta ingurunean integratzeko egingarritasuna 
baloratzea, uraren paisaia ezkutuak agerian uzteko.  

• Ibaiertzetan, itsasadarretan eta hezeguneetan landare-espezie aloktonoak ezabatzeko estrategia bat 
finkatzea. 

• Eraikuntza eta industria tradizionalak, ibai-ibilguekin lotutako paisaia-multzo kulturalak (errotak, 
burdinolak, zubiak, presak, garbitegiak, etab.) eta itsasadarrekin loturikoak (arrantza-ontziak, 
ontziralekuak eta lotutako elementuak) lehengoratu eta balioestea, duten balio sozial eta historikoa 
azpimarratuz.  

• Aukera izanez gero, “zirga-bideak" inbentariatu, lehengoratu eta balioestea; izan ere, jarduera historiko 
hori oso adierazgarria da ibaiarekin lotutako lanbideen artean. 

• Ingurumena lehengoratzeko plan eta proiektu espezifikoak garatzea, Bilboko itsasadarreko kultura-
ondarea kontserbatzearekin bateragarriak direla kontuan hartuta, eta aurrez zerrendatutako irizpide 
teknikoei eta neurriei erreparatuta. 
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK 

Kokalekua 

Batez ere, ibaiertzak eta erreka-ertzak antolatzeko LPSan dauden ikuspen handiko zatiak; 
bereziki, lehengoratzeko beharra duten ur-ertzak eta ibai hauetan komunikazio-
azpiegiturak dituzten zatiak: Gobelan, Asuan, Galindon, Nerbioin, Ibaizabalen eta 
Kadaguan. 
LPParen aurrerapenak proposatzen duen ibai-korridoreen sarean, hauek dira interes 
berezikoak: Barbadun ibaiaren korridorea, Zeberio ibaiaren korridorea, Larrainazubi 
ibaiaren korridorea.  
Bilboko, Butroeko eta Barbadungo itsasadarrak. 
Txipioko padurak, Pobeñako padurak, Bolueko hezegunea, Lamiakoko hezegunea,  
Astrabuduako ibarra, Gorrondatxeko putzua eta Etxerreko idoia. 
Hala eta guztiz ere, eskualde-egitura osoan garatzeko ekintza da, bertako sare hidriko 
osoan. 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, I.1., R.4., M.1., M.3., T.1., C.1., C.3., N.2. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: ibaiak, estuarioak eta itsasadarrak, padurak, industrialdeak eta gune 
logistikoak, hiriguneak, autobideak eta autobiak, urtegiak eta ur-masa artifizialak 

Balio naturalak: intereseko guneak, habitatak eta espezieak 

Balio historikoak: ur-errotak eta burdinolak, zubiak, ondare-balioa duten industria-
eraikinak 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

03. PU, 04. PU, 05. PU, 06. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 
10. PU, 12. PU, 13. PU, 14. PU, 15. PU, 16. PU, 18. PU, 
19. PU, 20. PU, 22. PU, 23. PU, 24. PU, 25. PU 

Kadagua ibaiaren haraneko gunerik beherena IBPEa, 
Txorierriko nekazaritza-guneak IBPEa, Sopela-Barrikako 
landak IBPEa, Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa, Hiriko 
hezeguneak IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 
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• Ibai-ekosistemen, ur-bazterren eta 
hezeguneen Paisaiarako Ekintza Planak, eta 
horien onurak jaso dituen azalera eta luzera.  

• Paisaiako eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako 
saila. 

• Uraren Esparru Zuzentarauko adierazleen 
bilakaera. 

• URA agentziaren ibaien eta hezeguneen kalitate 
ekologikoaren jarraipen-sarea. 

• Egoera onean dauden ibaiertzen kilometroak 
(lehentasunezkoak eta ongi kontserbatutako 
landaredia dutenak). 

• URA 
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N Paisaia-kalitateko helburuak paisaia fisiografiko eta naturalei lotuta  

N.4.  
MENDIKO LARREAK, ZUHAIXKA-SAILAK, ZUHAIZTIAK, HESKAIAK, BASO AUTOKTONOAK 
ETA ZUHAITZ APARTEKOAK KONTSERBATZEA ETA HOBETZEA, BIODIBERTSITATE 
HANDIKO PAISAIA KULTURALEN ERAKUSGARRI DIREN ALDETIK 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Eskualde-egituran, mendi gehienek altuera txikiak dituzte, eta horietan, merkataritzarako baso-plantazioek 
abeltzaintza tradizionala ordeztu dute. Pagasarri-Ganekogorta multzoko gailurrik garaienetan soilik mantendu 
dira mendiko larreen egiturak, baita larreak eta eskortak antolatzeko antzinako egitura tradizionalen zati bat 
ere. Han-hemenka, mendiko larreak ere ageri dira gailurretan, eta erreferentziazko gailur horiei –soilak eta 
belardunak– berezko paisaia-testura ematen diete, urtaroen araberako fenologiari eta koloreei eutsiz. 
Garrantzitsua da baldintza horiei eustea; izan ere, funtsezkoak dira bai biodibertsitaterako (habitat 
garrantzitsuak dira, gero eta urriagoak), bai kulturarako (antzinako erabilera eta tradizioak mantentzea) eta bai 
paisaiarako.  
 
Era berean, baso-landaredi potentziala ikaragarri aldatu da, alde batetik, bizitegi-, industria- eta azpiegitura-
erabileren okupazioak berak eraginda, eta, bestetik, merkataritzarako baso-plantazioek, batez ere pinuek eta 
eukaliptoek, asko eraginda. Hala, landare potentzialak, eta bereziki, nahiko helduta dauden baso autoktonoak, 
urriak eta murritzak dira. Horri dagokionez, hainbat jarduketa proposatzen dira baso-masa garrantzitsuenei 
babesa emateko (piornalen, txilardien, iralekuen, arrosaren familiako orlen eta beste zuhaixka interesgarri 
batzuen formazio potentzialak barne), bai eta elementu berezitzat hartu beharreko zuhaitzei ere, tamaina 
handia dutelako, jatorrizko izaera dutelako edo tradizio historikoa dutelako. 
 
Honako hau proposatzen da: 
  

• Mendiko larreei, hedadura eta balio handieneko baso-masa autoktonoei, batasunaren intereseko 
habitat gisa hartutako guztiei (artadi kantauriarrak, kareharrizko lurretako pagadiak, hariztiak, 
haltzadiak eta lizardiak) eta Azpiegitura Berdearen Sareko eta EAEko Korridore Ekologikoetako 
konexio-espazioetan daudenei lurralde- eta hirigintza-babesa ematea, Lurralde Plan Partzialeko eta 
HAPOetako lurzoru urbanizaezinetan babes handieneko kategorien bidez.  

• Zuhaixka- eta zuhaitz-masa autoktonoak paisaiaren naturaltasuna edo kalitatea aldatzea dakarten 
gizakien aldaketetatik babestea, bateragarriak diren eta dagoeneko finkatuta dauden erabilera 
bateragarriak mantenduz edo modu jasangarrian mantendu ahal izateko eraldatuz. Hauek dira 
aipatutako erabilerak: 

• Baso-jarduera selektiboak 
• Abeltzaintza estentsiboko jarduerak 
• Paisaiarekin gozatzeko, hura dibulgatzeko eta balioesteko jarduerak (azpiegiturarik behar ez 

duten kirol-jarduerak, aisia, jolasa)  
• Kontserbazio- eta hobetze-jarduerak 
• Bigarren mailako produktuak modu iraunkorrean aprobetxatzeko jarduerak (fruituak, onddoak, 

sendabelarrak, eztia, belar ondua egiteko adar eta hostoak…) 
• Hostozabal autoktonoen baso-tantoen azalera handitzea, batez ere haranen barrenean eta 

naturagune nagusien konexio-guneetan, korridore ekologiko gisa duten potentzialtasuna 
areagotzeko eta paisaiaren zatiketa saihesteko, eta arreta berezia jarriz Mendi Publikoetan eta Ondare 
Mendietan.  

• Espazio libreak diseinatzea, lehendik zeuden zuhaixken eta zuhaitz autoktonoen elementuak kontuan 
izanda. 

• Hiri-inguruko berdeguneetan, aisiarako eremuetan eta basoarekin kontaktuan dauden parkeetan 

hurbileko jatorri genetikoa duten zuhaixka- eta zuhaitz-espezie autoktonoak erabiltzea. 
• Zuhaitz monumental, nabarmen eta apartekoen katalogoak egitea, 265/1993 eta 23/1997 Dekretuek 

udal mailan eta eskualde-egituran egindakoak osatzeko; interpretazio- eta hezkuntza-programak 
diseinatu eta egitea; eta zuhaitz aipagarrienen inguruan esku hartzeko proiektuak abiaraztea. 

• Landare exotiko inbaditzaileen sarrera eta ugaritzea eraginkortasunez kontrolatzea, eta gaur egun 
garatzen ari diren lekuetatik desagerraraztea. 

• Landa-bideetan, bidegorrietan, paisaia-ibilbideetan eta abiadura txikian ibiltzeko bigarren mailako 
errepideetan pasealeku zuhaiztunak jartzea. 

• Abeltzaintza tradizionala sustatzea. 
• Mendiko larreen eremuetan baso-plantazioak egitea debekatzea, eta dauden baso-plantazioak 

pixkanaka ezabatzea sustatzea. 
Mendiko larreetan elementu distortsionatzaileak jartzea saihestea, hala nola aisia-eremuak eta 
komunikazio-antenak. 

• Basokortek osatzen duten partzela-egitura bereziari balioa ematea. 
• Baso-plantazioen kudeaketa proposatzea, P.4. kontuan hartuta. 

 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

 
Pagasarri-Ganekogorta mendiguneko mendiko larreak, eta neurri apalagoan, 
Errekatxoren eta Kadaguaren arroak banatzen dituzten gailurreriak. 
 
Urkidiak: Ganguren (Galdakao-Lezama) eta San Bernabe (Erandio-Bilbo) 
Artelatzak: Arraiz (Bilbo) 
Haltzadiak: Arrobilla (Zaratamo) eta Bolintxu (Bilbo) 
Artadiak: Iturrieta (Gorliz-Billano lurmuturra), Sopela, Montaño (Muskiz), Uzkorta, 
Artiola eta San Roke (Bilbo) 
Pagadiak: Pastorekorta (Bilbo-Arrigorriaga) Ganekogorta (Alonsotegi) eta Upo 
(Galdakao-Zeberio) 
Haritziak: Gongeda (Alonsotegi) eta Utxina (Zamudio). 
Formazio horiez gain, interesekoak izan daitezkeen beste batzuk ere badaude 
eskualde-egituran. Txikiagoak diren arren eta tokian tokiko garrantzia soilik duten 
arren, EAEko azpiegitura berdearen parte dira. Horrekin lotuta, EAEko Korridore 
Ekologikoen Sarea eta LPPren aurrerapenean proposatutako korridoreak kontuan izan 
behar dira: Gorbea eta Urdaibai arteko korridorea, LAGen aurrerapenean 
proposatutakoa; Artxandaren eta Gorbea-Urdaibairen arteko loturaren arteko 
korridorea Gangurenetik; Ganekogorta eta Barbadun arteko korridorea Artiba-
Errekatxo-Oiola-Agurriagan zehar; eta Galdamesko meatzaritza-eremuaren eta 
Montaño-Luzuero lurmuturraren arteko korridorea, La Toba eta Murrietan zehar.  
 
Zuhaitz apartekoen artean, Burbustuko haritz motza nabarmentzen da, Zaratamon; 
tamaina handiko zuhaitz lepatua da. 
 
 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P helburu-multzo osoa, I.1., R.3., R.4., R.7., M.1., M.2., N 
helburu-multzo osoa 

Paisaiaren zer Elementuak: mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, larreak eta 
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elementuri eta 
baliori eragiten dion  

abeltzaintza 

Balio naturalak: intereseko guneak, habitatak eta espezieak  

Balio historikoak: aztarna megalitikoak eta historiaurrekoak 

Balio sinbolikoak: erromeriak eta jaierak, gastronomia, ezohiko paisaiak  

 

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

04. PU, 05. PU, 06. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 10. PU, 
11. PU, 13. PU, 14. PU, 15. PU, 18. PU, 19. PU, 21. PU, 
22. PU, 23. PU, 24. PU, 25. PU 

Kadagua ibaiaren haraneko gunerik beherena IBPEa, 
Serantes mendia eta Montañoko mendi-hegalak 
IBPEa, Artxandako mendi-hegalak IBPEa, Txorierriko 
nekazaritza-guneak IBPEa, Sopela-Barrikako landak 
IBPEa, Itsasadarraren eskuinaldea IBPEa 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 
• Udalerri bakoitzean zuhaitz-formazio 

autoktonoek hartzen duten azalera, eta 
izandako bilakaera.  

• Geoeuskadi 

• Udalerri bakoitzean larre eta sastraken 
pareko erabilerek hartzen duten azalera, eta 
izandako bilakaera. 

• Geoeuskadi 

• Udal katalogo eta araudiek babestutako 
banakako zuhaitzen kopurua. 

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko 
eskumenak dituzten sail edo arloak. 
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N Paisaia-kalitateko helburuak paisaia fisiografiko eta naturalei lotuta 

N.5.  MENDIAK ATZEKO PLANO GISA BABESTEA, KONTSERBATZEA ETA HOBETZEA, 
IDENTITATEAREN ERREFERENTE BISUALAK DIREN ALDETIK 

Neurriak, ekintzak eta irizpideak  

Mendiek Bilboko metropoli-eremuko eskualde egiturako ikuspegi guztiak kokatzen dituzte, eta ezagutzeko 
moduko atzeko planoak eratzen dituzte; udalerrietako biztanleen idiosinkrasiaren eta kidego-sentipenaren 
funtsezko elementuak dira. Funtsezkoa da paisaia-mugarri eta atzeko plano gisa duten osotasunari eustea, eta 
ahal denean hobetzea, eta azpiegitura handiak (antena edo telekomunikazio-elementu berriak, linea elektrikoak, 
erauzketa-jarduerak…) eraikitzeagatik edo larre-eremu irekietan baso-plantazio berriak kokatzeagatik eraldatzea 
eragoztea. Beraz, honako hau proposatzen da:  

• Lurralde- eta hirigintza-babesa ematea eskualde-egiturako atzeko plano eta paisaia-mugarri nagusiei, eta 
arreta berezia jartzea haranak mugatzen dituzten gailur-lerroetan eta identitate aldetik garrantzia duten 
mendietan. 

• Elementu fisiografiko garrantzitsuak aldatzen dituzten eta inpaktua eragiten duten azpiegituren eraikuntza 
mugatzea: telekomunikazio-estazio berriak, haize-parkeak, publizitatea eta atzeko planoko gailur-lerroak 
distortsiona ditzaketen bestelako elementuak.  

• Mendi apartekoen gailurretan baso-plantazioak egitea debekatzea, eta dauden baso-plantazioak 
pixkanaka ezabatzea sustatzea.  

• Eraikuntzen edo azpiegituren eraginez hondatu diren atzeko planoak eta paisaia-mugarriak 
berreskuratzea sustatzea, antolamendu- eta eraiste-proiektuen bidez.  

• Ikusizko hauskortasun handiko eremuetako paisaian eragin handia duten elementuak (duten formagatik, 
bolumenagatik, materialengatik, koloreengatik, etab.) jartzea saihestea.  
 

NEURRIAREN PARAMETRO OROKORRAK  

Kokalekua 

Batez ere, mendiak: Argalario, Arnotegi, Artanda, Bizkargi, Ganekogorta, Ganguren, 
Ganeroitz/Apuko, Gongeda, Kamaraka, Malmasin, Mello, Montaño, Munarrikolanda, 
Pagasarri, Luzuero lurmuturra, Serantes eta Upo, baita horiek lotzen dituzten gailur-
lerroak ere, bereziki Artxanda-Ganguren gailur-lerroa eta Unbe-Gaztelumendi gailur-
lerroa. 
 

Lehentasuna   Handia 

Zeharkakotasunak  G helburu-multzo osoa, P.1., P.3., P.4., M.1., M.2., E.1., C.1., N.4. 

Paisaiaren zer 
elementuri eta 
baliori eragiten dion  

Elementuak: mendiak, bertako baso hostozabaldun mendi-hegalak, sastrakak, larreak eta 
abeltzaintza, landatutako basoak, energia elektrikoaren garraioko lineak eta antenak 

Balio naturalak: intereseko guneak, habitatak eta espezieak 

Balio sinbolikoak: gotorlekuak, erromeriak eta jaierak, ezohiko paisaiak  

PAISAIA-UNITATEAK  INTERES BEREZIKO PAISAIA-EREMUAK  

04. PU, 05. PU, 06. PU, 07. PU, 08. PU, 09. PU, 10. PU, 
11. PU, 14. PU, 18. PU, 21. PU, 23. PU, 24. PU 

Serantes mendia eta Montañoko mendi-hegalak IBPEa, 
Artxandako mendi-hegalak IBPEa 

 

 

ADIERAZLEAK INFORMAZIO-ITURRIAK 

- Eskualde-egituran mendiak eta gailurrak 
lehengoratu eta kontserbatzeko onartu diren 
proiektuen kopurua.  

• Eskualde-egiturako udaletan ingurumeneko edo 
hirigintzako eskumenak dituzten sail edo arloak. 

- Atzeko planoei buruz antolatzen diren 
Paisaiarako Ekintza Planen kopurua.  

• Eusko Jaurlaritzan paisaiako eskumenak dituen 
saila. 
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1. taula. Paisaia-kalitateko helburuen eta interes bereziko paisaia-eremuen arteko erlazioa 

 01. 
PU  

02. 
PU 

03. 
PU 

04. 
PU 

05. 
PU 

06. 
PU 

07. 
PU 

08. 
PU 

09. 
PU 

10. 
PU 

11. 
PU 

12. 
PU 

13. 
PU 

14. 
PU 

15. 
PU 

16. 
PU 

17. 
PU 

18. 
PU 

19. 
PU 

20. 
PU 

21. 
PU 

22. 
PU 

23. 
PU 

24. 
PU 

25. 
PU 

1. 
IBPE 

2. 
IBPE 

3. 
IBPE 

4. 
IBPE 

5. 
IBPE 

6. 
IBPE 

7. 
IBPE 

8. 
IBPE 

9. 
IBPE 

10. 
IBPE 

11. 
IBPE 

12. 
IBPE 

G1                                      

G2                                      

G3                                      

G4                                      

G5                                      

P1                                      

P2                                      

P3                                      

P4                                      

I1                                      

I2                                      

I3                                      

R1                                      

R2                                      

R3                                      

R4                                      

R5                                      

R6                                      

R7                                      

M1                                      

M2                                      

M3                                      

T1                                      
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 01. 
PU  

02. 
PU 

03. 
PU 

04. 
PU 

05. 
PU 

06. 
PU 

07. 
PU 

08. 
PU 

09. 
PU 

10. 
PU 

11. 
PU 

12. 
PU 

13. 
PU 

14. 
PU 

15. 
PU 

16. 
PU 

17. 
PU 

18. 
PU 

19. 
PU 

20. 
PU 

21. 
PU 

22. 
PU 

23. 
PU 

24. 
PU 

25. 
PU 

1. 
IBPE 

2. 
IBPE 

3. 
IBPE 

4. 
IBPE 

5. 
IBPE 

6. 
IBPE 

7. 
IBPE 

8. 
IBPE 

9. 
IBPE 

10. 
IBPE 

11. 
IBPE 

12. 
IBPE 

E1                                      

C1                                      

C2                                      

C3                                      

N1                                      

N2                                      

N3                                      

N4                                      

N5                                      
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