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1. PLANAREN TESTUINGURUA: HISTORIAN ETA ESKUALDEAN 
KOKATZEA 

Mungiako arlo funtzionaleko lurraldeak, guztira, 15.733 ha ditu eta Bizkaiko lurralde 
historikoko Kantauriko erdialdean dago kokatuta. 

Eskualdeko lurrak, neurri handi batean, Butroi errekako arro naturalean daude, eta 
horri Bakioko Estepona errekako kostaldeko arroko lurrak gehitzen zaizkio; izan ere, 
Bakion du eskualdeak itsasorako irteera. 

Mungiako arlo funtzionala osatzen duten bederatzi udalerriak Uribeko eskualde 
naturalekoak dira (Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe, 
Meñaka eta Mungia).  

Gaur egun ez dago arazorik eskualdean jende gehiegi biltzen den guneen aldetik, eta 
landa izaerako udalerri multzo bat nahikoa hirigune dinamikoaren inguruan daude. 
Hala, Mungia inguruan dituen udalerri txikien erdigunea eta arlo funtzionaleko burua 
da, beraz.  

Udalerririk gehienek lurraldeko biztanleen banaketa-eskema bera dute, honako hau: 

- etxe barreiatuak; zenbait kasutan biztanle-gune txikietan bilduta. 

- udalerri-burua biztanle-gunea da, non egoitzako hazkunderik nagusienak biltzen 
baitira, baita zerbitzurik gehienak ere. 

Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe eta Meñaka udalerriek landa 
izaera hutsari eusten diote funtsean; izan ere, egoitzen kopurua ez da ia handitzen eta 
ekonomi jarduerari dagokion hazkundea hutsa da. Hala ere, azken urteetan bizimodua 
egiteko ez baizik eta soilik “lo egiteko” udalerrien izaera nagusitu da. 

Bakio udalerria turismoko eskaintzan eta bigarren etxebizitzaren eskaintzan aritu da 
batez ere. Hirurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik, kontrolik gabe eta modu 
desegokian (hirigintzaren, estetikaren eta ingurumenaren ikuspegitik) egin da eskaintza 
hori, baina azken urteetan hobekuntzak egiten hasi dira. 

Azkenik, Mungiak hazkunderik nagusienak biltzen ditu, egoitzei zein ekonomi jarduerei 
dagokienez. Eremu nagusienak udalerriko hegoaldean kokatzen dira, arlo 
funtzionalerako sarbide nagusiaren ondoan (BI-631 Bilbao-Mungia), eta hala, 
urbanizaturiko multzoa osatzen da. 
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2. HERRITARREN PARTAIDETZA ETA ADMINISTRAZIOEN 
PARTAIDETZA  

2.1. AURRERAPEN FASEA 

2.1.A. UDAL ADMINISTRAZIOEN PARTAIDETZA 

Mungiako arlo funtzionalaren egungo egoerari buruzko diagnostikoa egiteko fase 
honen oinarria eskualdea osatzen duten udalerrietako korporazioekin harremanetan 
egotea izan da, ez bakarrik indarreko plangintzetako informazio objektiboa bilduta, 
baizik eta egungo egoerari buruz dituzten iritziak ere jaso dira. Gainera, udalerria eta 
eskualdea norantz garatu behar den ere galdetu da. Iritzi horiek guztiak ondoko 
ataletan bildu dira: 

A.1. ARRIETA 

- Udalerriaren landa izaerari eustea; hori dela-eta, egoitzen neurrizko hazkundea 
aurreikusten da hirigunean zein lurzoru urbanizaezinean. 

- Etxebizitza tasatuak garatzeko posibilitatea. 

- Zerbitzu enpresa txikiak sortu nahi dira (jatetxeak, tailer informatikoak, etab.), 
lurzoru urbanizagarrian eta urbanizaezinean. 

A.2. BAKIO 

- Egun garatu barik dauden unitateei eta sektoreei dentsifikazio berria ematea, 
taldeko egoitzaren tipologia indartuz eta dentsitate baxuko egoitza toki 
maldatsuenetarako utziz, eta etxebizitza bakartuak hobeto egokituko dira. 

A.3. FRUIZ 

- Egungo egiturari eta ezaugarriei eustea; biztanleen neurriko hazkundea behar da 
herriaren landa izaera ez desitxuratzeko.  

A.4. GATIKA 

- Hazkundea hirigunean biltzea 

- Hiriguneari egitura homogeneoagoa ematea eta finkatzea, egun dagoen hiri-
bilbearekin lotutako etxebizitzak antolatuz 

- Lehen hezkuntzako ekipamendua ematea 

A.5. GAMIZ-FIKA 

- Egoitzen antzeko eskaintza egitea bi biztanle-gune nagusientzat: Ergoien-Gamiz 
eta Elexalde-Fika. 

- Tokiko ekipamenduen eskaintza osatzea haur hezkuntzako ikastetxe batekin 
(Haur-eskola) eta udaletxe berri batekin. 
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A.6. MARURI 

- Hirigunea eratzen amaitzea, proposaturiko garapenak finkatuz. 

- Turismoaren garapena bultzatzea, batez ere jarduera ludikoak oinarri hartuta. 

A.7. MEÑAKA 

- Neurriko hazkundearekin jarraitzea; gazte jendea mantentzeko eta udalerritik alde 
egiten dutenak berreskuratzeari lehentasuna emanez. 

- Haur-eskola bat egitea. 

A.8. MUNGIA 

- Hirigunearen eta saihesbidearen artean hutsik dagoen gunea egoitzekin betetzea 
aurreikusten da, eta industrialdeak hirigunetik kanpora geldituko dira, seguru asko 
Belako industrialderantz joango direnak. 

- Bi kokagune aurreikusten dira industri lurzoru berriak sailkatu ahal izateko: 

· AI-2 Trobika eta AI-3 Belako eremuen artean, bi industrialdeok 
saihesbidearen ondoan lotuta.  

· Hirigunearen ipar-sartaldean dauden hiriko industri lurzoru txikiak elkartzea, 
saihesbidearen eta Butroi errekaren artean hain zuzen. 

- Hezkuntza-kiroleko ekipamenduen gunea berrantolatzea alde batetik hobeto 
aprobetxatzeko, eta bestetik kirol ekipamendurako futbol-zelai bat egiteko, SI-13 
industrialdearen aurreko aldean. 

- Hiri parke “naturalizatua” egitea AI-2 Trobika eta AI-3 Belako industrialdeen 
ondoan, zeren eremu horretan naturaren aldetik baliorik handienetakoa duten 
basoetako bat baitago.  

- Bizikletentzako bideen sare bat egitea, gune libreetako eremuak eta zabalaldirako 
eremuak lotuko dituena. 

- Saneamendu sarea bukatzea biztanle-gune guztietara iritsi ahal izateko. 

2.1.B. BIZKAIKO FORU ALDUNDIA ETA EUSKO JAURLARITZA 

- Sail guztiek eskualdean aurreikusitako jarduketa guztien gaineko informazio guztia 
bildu da. 

- Batzarrak egin dira astero, non dokumentuak dakartzan puntuak eztabaidatu 
baitira. 
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2.2. HASIERAKO ONESPENAREN FASEA 

Hasierako onespeneko dokumentu idazteko, parte hartze publikorako eta 
administrazioen parte hartzerako ondoko prozesu hauek egin dira: 

- LZParen aurrerapen-dokumentua jendaurrean aurkeztea Torrebillelan (Mungia) 

- Aurrerapen-dokumentua udaletxeetan jendaurrean erakusteko eta iradokizunak 
jasotzeko denboraldia 

- Jendaurrean erakusteko epean izan diren iradokizunei erantzutea 

- Udalekin banakako batzarrak, haiek egindako iradokizunak aztertzeko eta ekarpen 
berriak jasotzeko 

- Batzarra udal guztiekin batera, iradokizunei egokitzeko eta ekarpen berriak 
sartzeko hasierako onespeneko dokumentua nola garatzen ari den azaltzeko 

- Batzarrak BFAko zenbait sailekin, hasierako onespeneko dokumentua 
iradokizunei egokitzeko eta ekarpen berriak sartzeko nola garatzen ari den 
azaltzeko helburuarekin 

- Udalekin batzarrak banan-banan, hasierako onespeneko dokumentua behin betiko 
formalizatu aurretik ekarpen gehiago jasotzeko 

- Hamabost egunean behin batzarrak BFAko Hirigintza Sailarekin, dokumentuaren 
garapenaz eztabaidatzeko 

2.3. BEHIN-BEHINEKO ONESPENAREN FASEA 

Behin-behineko onespenaren dokumentu hau idazteko, parte-hartze publikorako eta 
administrazioen parte-hartzerako prozesu hauek garatu dira: 

- Lurralde Zati Planaren hasierako onespenaren dokumentua jendearen aurrean 
aurkeztea Torrebillelan (Mungia) eta Bizkaiko Foru Aldundiaren Liburutegian 
(Bilbo). 

- Hasierako onespenaren dokumentua jendearen aurrean erakusgai egoteko eta 
alegazioak biltzeko aldia. 

- Dokumentua jendearen aurrean erakusgai egoteko aldian izandako alegazioei 
erantzutea. 

- Udalei eta Bizkaiko Foru Aldundiko sailei kontsulta egitea, dokumentuko oinarrizko 
informazioa eguneratze aldera. 

- Hamabost egunean behin Bizkaiko Foru Aldundiko Hirigintza Sailarekin bilerak 
egitea, dokumentuaren garapenari buruz eztabaidatzeko. 
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3. INDARREKO UDAL PLANGINTZA 

Mungiako Arlo funtzionala osatzen duten udalerriek gaur egun indarreko plangintza 
hauek dituzte: 

Udalerria Indarreko plangintza BOB 
Arrieta NN.SS. Tipo a) 26/04/99 
Bakio NN.SS. Tipo b) 01/10/03 
Fruiz NN.SS. Tipo b) 22/02/99 
Gamiz-Fika NN.SS. Tipo a) 26/08/09 
Gatika NN.SS. Tipo b) 18/05/98 
Laukiz NN.SS. Tipo b) 30/09/03 
Maruri-Jatabe NN.SS. Tipo b) 20/12/04 
Meñaka NN.SS. Tipo b) 12/01/89 
Mungia NN.SS. Tipo b) 28/04/97 

 

Arrieta, Fruiz, Gatika, Meñaka eta Mungia udalerriek zortzi urtetik gorako indarraldiko 
udal plangintza dute, epe hori ezarrita baitago legez arauak berrikusi ahal izateko. 

Haietatik, Arrieta, Gatika eta Meñaka beren arauak berrikusten hasi dira: Arrieta behin 
betiko onespen fasean dago eta COTPVren txostena emanda du, eta beste bi udalak 
aurrerapen egoeran daude. 

Ondoko koadroetan laburbiltzen dira plangintzen garapen-maila, Udalplan 2012en 
arabera: 
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BIZITEGI-LURZORUA 

Udalerria Klasea 
Azalera 

Dagoen  
etxebizitzak 

Egiteke 
dauden 

Orotara 

ARRIETA  HU 6,21 1 33 34 
   HUF 4,42 46 7 53 
   LUZ 0,00 0 0 0 
  GUSTIRA 4,42 46 7 53 
BAKIO  HU 0,00 0 0 0 
   HUF 62,45 2.303 414 2.717 
   LUZ 116,91 323 901 1.224 
  GUSTIRA 179,36 2.626 1.315 3.941 
FRUIZ  HU 0,31 1 2 3 
   HUF 62,45 59 29 88 
   LUZ 116,91 54 2 56 
  GUSTIRA 179,67 114 33 147 
GAMIZ-FIKA  HU 0,00 0 0 0 
   HUF 41,32 166 208 374 
   LUZ 8,07 0 192 192 
  GUSTIRA 49,39 166 400 566 
GATIKA  HU 0,93 0 26 26 
   HUF 2,49 176 0 176 
   LUZ 3,86 78 0 78 
  GUSTIRA 7,28 254 26 280 
LAUKIZ  HU 0,00 0 0 0 
   HUF 56,40 226 0 226 
   LUZ 10,24 12 52 64 
  GUSTIRA 66,64 238 52 290 
MARURI-JATABE  HU 2,80 2 47 49 
   HUF 13,80 83 9 92 
   LUZ 17,10 119 85 204 
  GUSTIRA 33,70 204 141 345 
MEÑAKA  HU 0,00 0 0 0 
   HUF 4,15 30 2 32 
   LUZ 2,33 21 7 28 
  GUSTIRA 6,48 51 9 60 
MUNGIA  HU 332,20 659 620 1.279 
   HUF 71,88 4.585 77 4.662 
   LUZ 92,97 758 1.818 2.576 
  GUSTIRA 497,05 6.002 2.515 8.517 
GUSTIRA  HU 342,45 663 728 1.391 
   HUF 319,36 7.674 746 8.420 
   LUZ 368,39 1.365 3.057 4.422 
  GUSTIRA 1.030,20 9.702 4.531 14.233 

iturria:: UDALPLAN 2012 
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JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUA 

Udalerria Klasea 
Azalera 
 gordina 

Hiri-lurzoru 
hutsa 

Urbanizagarri 
hutsa 

BAKIO  HU 0,00 0,00 0,00 
   HUF 2,80 2,80 0,00 
   LUZ 2,64 2,64 0,00 
  GUSTIRA 5,44 5,44 0,00 
GAMIZ-FIKA  HU 0,00 0,00 0,00 
   HUF 1,70 1,70 0,00 
   LUZ 0,00 0,00 0,00 
  GUSTIRA 1,70 1,70 0,00 
GATIKA  HU 0,00 0,00 0,00 
   HUF 4,01 4,01 0,00 
   LUZ 7,73 5,38 2,35 
  GUSTIRA 11,74 9,39 2,35 
MEÑAKA  HU 0,00 0,00 0,00 
   HUF 0,46 0,46 0,00 
   LUZ 0,00 0,00 0,00 
  GUSTIRA 0,46 0,46 0,00 
MUNGIA  HU 34,33 11,95 22,38 
   HUF 68,77 67,63 1,14 
   LUZ 43,71 14,44 29,27 
  GUSTIRA 146,81 94,02 52,79 
GUZTIRA  HU 34,33 11,95 22,38 
   HUF 77,74 76,60 1,14 
   LUZ 54,08 22,46 31,62 
  GUSTIRA 166,15 111,01 55,14 

iturria: UDALPLAN 2012 
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4. LURRALDE ANTOLAMENDURAKO MARKO OROKORRA 

Legeriak ezarritako betebeharrak garatu beharra abiapuntutzat hartuta gauzatzen da 
lurralde zati plana, baita plangintza sektorialei buruzko beharrezko aipamena ere. Izan 
ere, plangintza sektorial horien zehaztapenak LZPerako lotesleak ez badira ere, 
ikuspuntu espezifikotik nahitaezko erreferentzia dira arlo funtzionalaren antolamenduan 
lortu nahi den estrategia integratzailean. 

4.1. DEFENTSA NAZIONALEKO INSTALAZIOEI ETA ALDEEI BURUZKO 
8/1975 LEGEA 

Arlo funtzionalaren barruan, Soietxeko militarren kaserna dago, eta horren instalazioak 
hainbat udalerritan kokatzen dira: Gamiz-Fika, Fruiz, Mungia eta Meñakan.  

Instalazioan dauden inguruan eragindako ukipenen mailan, bi segurtasun-eremu ezarri 
da, hurbileko eremua eta urrutiko eremua:  

- Hurbileko eremua: oro har 300 m zabal izango dituzte, kanpoko mugatik 
zenbatzen hasita. Ezin izango dira lanak, obrak, instalazioak edo jarduerak egin 
Defentsa Ministerioak aurretik baimenik eman ezik, baina eskualdeko agintarien 
eskumena izango da honako hauek baimentzea: nekazaritza-basoko 
aprobetxamenduak, lur-mugimenduak, itxierak, aldi baterako eraikuntzak eta 
instalazioak. Haizu dira artapen-lanak. 

- Urrutiko eremua: instalazioa osatzen duten elementuak egoki erabiltzen direla 
bermatzeko beharrezko gutxieneko zabalera izango du.  

4.2. EKAINAREN 30EKO 2/2006 LEGEA 

Hurrengo ataletan, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 
lege berriak indarreko plangintzan nolako eragina izan dezakeen laburbilduko da. Lege 
hori 2006ko ekainaren 30ean onetsi zen, eta urte bereko irailaren 20an sartu zen 
indarrean. 

A.1. EGOITZAKO ERAIKIGARRITASUNA 

Lege berrian, egoitzako eraikuntzaren gutxieneko eraikigarritasuna ezarri da 
antolamendu-eremuen guztizko azalarekiko: oro har 0,4 m2/m2-ko eraikigarritasuna 
izango da (0,30 m2/m2-koa % 15etik gorako malda denean)eta 0,25 m2/m2-koa 
babestutako etxebizitzara lurra gorde behar ez duten udalerrietan. 

Udalerririk gehienetan, udal plangintzak ez zaizkio 2/2006 Legeari egokitu. 
Horrenbestez, garatu gabe dauden arloen gutxieneko eraikigarritasunak berrikusi 
beharko dira, gutxieneko estandar horiek betetzeko moduan. 
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A.2. INDUSTRI OKUPAZIOA. 

Ekonomi jardueretarako lurzoruei dagokienez, legean gutxieneko okupazio-parametro 
batzuk ezarri dira, eremu edo sektore osoko azaleraren % 30ekoa gutxienez. 

Parametro horiek egun kalifikaturik dauden eta antolamendu xehatuko plangintzarik ez 
duten industri lurzoruetan aplikatzen baditugu, industri lurzoru eraikigarriaren 
zenbaketan oso eragin txikia izango dela ikus daiteke, industri lurrik gehienak garatuta 
baitaude dagoeneko, eta garatuta ez daudenek % 30eko gutxieneko okupazio-
parametroa gainditzen dute.  

A.3. BOE 

Herri babeseko gutxieneko etxebizitza-kopuru hauek ezarri dira 2/2006 Legean: 

- Finkatu gabeko hiri lurzoruan, horren burutzapena jarduketa integratuen bidez 
aurreikusita badago: eraikigarritasunaren hazkundearen % 40 gutxienez  

- Lurzoru urbanizagarrian, eraikigarritasunaren hazkundearen % 75 gutxienez  

Hala eta guztiz ere, estandar horiek betetzeko ezin eska daiteke tramitatzeke dagoen 
antolamendu xehatuko plangintzarako; izan ere, plangintza horrek egituraren 
antolamendua garatuko du, 17/1994 Legearen herri babeseko estandarrak betetzeko 
egokitua. 

Mungiako arlo funtzionaleko udalerri guztiak Etxebizitzaren eta Tramitazioaren arloko 
premiazko neurriei buruzko 17/94 Legera egokituta daudenez gero, ezin eska daiteke 
antolamendu xehatuko plangintzak legearen etxebizitza babestuen erreserba 
kopuruetara egokitzeko. 

Arlo funtzionalean, Mungia udalerriak 3.000 biztanletik gora dauzka. Horrenbestez, 
udaleko hiri plangintzan, babes publikoko araubideren batean dauden etxebizitzetarako 
kalifikatutako lurren erreserba zehaztu beharko da. Araubide horrek, gutxienez, 
legearen estandarrak bete beharko ditu. 

Babestutako etxebizitzen estandarra aplikatu behar duten udalerrien zerrendan Bakio 
ageri da (Premiazko neurrien 105/2008 Dekretua, aipatutako 2/2006 Legea garatzen 
duena). Halere, 1692/08 zenbakidun administrazioarekiko auzi errekurtsoan eman zen 
epai irmoa argitaratzeari buruzko EDIKTUAN adierazi zen ekainaren 3ko Premiazko 
neurrien ekainaren 3ko 105/2008 Dekretuaren I. eranskina (Lurraren eta Hirigintzaren 
ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatu zuena) zati batez baliogabea zela, Bakio 
babestutako etxebizitzaren estandarra aplikatu behar duten udalerrien zerrendan sartu 
zuelako. 

Gainerako udalerriek ez daukate 2.000 biztanle baino gehiago. Aitzitik, udalerri txikiago 
horiek pairatzen dute neurri handiagoan beren biztanleak eskualde buruetara joan 
behar izatea, herri horietan etxebizitza merkeagoak aurki ditzaketelako, batez ere 
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lehenengo etxebizitzaren kasuan. Eta horrenbestez, udalerri txiki horiek koordinatu eta 
sustatu behar dituzte babestutako etxebizitza garatzeko ekimenak. 

A.4. LANDA GUNEAK 

Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko lege berriak ondorengo araubide espezifiko hau 
ezarri du landa guneetarako (29. art.): 

- Plangintzak ezin izango du sortu azalera eraikiaren igoerarik, ezta egon dagoen 
etxebizitza kopuruaren % 50eko hazkunderik ere. 

- Egon dauden eta aurreikusita dauden baserrien kopurua, gehienez, 25ekoa 
izango da. 

Indarrean dauden plangintzek definitutako guneak irizpide horien arabera berrikusi 
behar dira. Gainera, legeak landa-guneaz ematen duen definizioa gune horiek zein 
mailatan betetzen duten aztertu behar da. Hau da definizioa: 

- bi betekizunak betetzen dituztenak landa-gunetzat joko dira 

- 25 etxebizitza baino gehiago dauzkaten guneak hirilur izango dira edo beren 
azalera murriztu beharko dute 

- gainerakoek beren egoera birplanteatu beharko dute. Etxebizitza-aurreikuspenak 
murriztu beharko dituzte, legearen zehaztapenak bete ahal izateko 

Egoera horrek egoitzako hiri lurzoruen azalera nabarmen igoaraz dezake. Gainera, 
biztanle-gune horiek elkarrengandik hurbil daudenez eta hiriko beste hiri lurzoruetatik 
ere hurbil daudenez, “hiri jarraipenak” sor daitezke, egoitzako hiri lurzoruaren erreserba 
handia direnak baina lurraldearen egitura nabarmen aldarazten dutenak. 

Biztanle-guneek lurraldearen egitura eratzerako orduan duten garrantzia kontuan 
izanik, interesgarria izango litzateke horien gaineko azterketa zehatza egitea, alde 
batetik eraikuntzen erabilerak finkatzeko, egoitzarako hutsak direnak eta nekazaritza 
eta abeltzaintzako erabilerarekin lotutakoak bereiziz, eta bestetik, haiek biltzen dituen 
herri gune batean kokatutako biztanle-guneak osatzen duten ala ez egiaztatzeko. Izan 
ere, lehenbiziko hurbilketan antzeman daitekeenez, indarreko udal plangintzetan 
definituriko zenbait biztanle-guneren oinarri bakarra errepidea izatearen inguruan 
egituratzen dira eta, horren ondorioz, horien kalifikazioa ez zaio lotzen indarreko 
legeriari. 

4.3. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LURRALDEA ANTOLATZEARI 
BURUZKO LEGEA (LAL) 

Lege horren xede nagusietako bat legezko tresnak sortzea, zehaztea eta arautzea izan 
zen. Hala, udalez gaindiko lurralde eskala bat izanik, “Lurraldearen antolamendua” 
deritzonaren helburuak betetzeko modua izango da: 
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a) Lurraldea Antolatzeko Jarraibideak. 

b) Lurralde zati planak. 

c) Lurralde plan sektorialak. 

Dokumentu horiek beste plangintza batzuekin koordinatu beharko dira eta, bereziki, 
hirigintzako udal plangintzarekin, dokumentuetako zehaztapenak garatzeko eta 
betearazteko tresna naturala eta egokia baita. 

4.4. LURRALDEA ANTOLATZEKO JARRAIBIDEAK (LAJ) 

Zehaztapen orokorrez gain, LAJetan Mungiako LZPerako zehaztapen konkretu hauek 
ezarri dira: 

1. Ingurunea: 

- Babestutako gunea: Arrietako zati txiki bat Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren 
barruan dago. Legeria espezifikoan ezarritako tresnen bidez antolatu eta 
kudeatuko da espezifikoki gune hori.  

- Natur onurako aldeak: Gaztelugatxe-Matxitxako, balioak ditu paisaiaren, faunaren 
eta landareen aldetik. 

2. Asentamenduen sistema: 

- Hirien sistema: 

· Arlo funtzionaleko burua: Mungia, funtzioaren aldetik eta ekipamenduen 
aldetik duen izaera nagusia indartuz. 

- Ekonomi jardueretarako lurzorua 

· Derio-Mungiako barne-bidea bultzatuko da Mungialdeko ekonomi jardueraren 
kokapenean.  

- Bigarren egoitza eta turismo baliabideak antolatzea 

· LAJen arabera, zenbait herritan Mungiako arlo funtzionaleko bigarren 
egoitzako garapenak eginkizun handia beteko du lurralde-ereduan, hots, 
Arrieta, Bakio, Maruri eta Meñakan. 

- Mungiako arlo funtzionaleko kostaldeko lurraldeak (Bakio) Euskal Autonomia 
Erkidegoko eskari endogenoaren eta exogenoaren hartzaile gisa 
espezializatzea, eta bereziki Bilbo Metropolitarrari dagokionarena. 

- Zabalaldirako eremuen eta lurraldean sartzeko guneen sistema: 

· Lurraldean sartzeko guneak: Arrieta, Maruri eta Meñaka. 

· Zabalaldirako eremuak: Sollube, Jata-Larrondo mendia, Butroiko gaztelua, 
Bakioko hondartza eta Unbe mendia. 
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- Etxebizitzen kopurua finkatzea: 

· Hautatze-hazkundea: 3.500 etxebizitza Mungian 

· Arlo funtzionalean banatu beharreko habitat alternatiboa: 1.800 etxebizitza 

· Eskaintzaren zurruntasuna zuzentzeko faktorea: 0,35eko koefizientea, 
Mungiarako izan ezik: Mungiari 0,35eko faktorea aplikatzen zaio. Koefiziente 
horiek behin-behinekoak dira eta garapen-plangintzan berrikusi beharko dira. 

· Bigarren egoitzako koefizientea: 1,5 Arrieta, Maruri eta Meñaka 
udalerrientzat. Bakiorako 5eko koefizientea proposatzen da. 

3. Azpiegiturak: 

a. Errepideak: 

- Bide hauetako herri nagusirako eta bigarren mailako herrietako lotura funtzionalak 
indartzea: BI-631, BI-3121, BI-2121, BI-2120 eta, neurri txikiagoan, BI- 2101.  

- Ibilbide oso gisa finkatuko da Plentzia-Elgoibarrekoari dagokiona, Plentzia, 
Mungia, Gernika, Markina eta Elgoibarreko hiriguneak lotzen dituena. 

- Plentzia-Elgoibarreko ibilbideko oinarrizko konexio osagarri gisa, Mungia Getxo, 
Derio, Bermeo eta Bakio udal-mugarteekikoak ezarri dira. 

- Paisaia onurako kostaldeko ibilbide gisa egokituko dira hauek: Bermeo- Bakio-
Gorliz-Plentzia. 

b. Telekomunikazioak: 

- Hiriarteko zentral automatiko bat ezartzea arlo funtzionaleko buruan. 

- Zentral sektorialak edo hiriko zentralak izatea, gutxienez mila biztanleko eta  
digitalizatuak. Hondakin solidoak: 

- Mungia udalerrian hondakindegi kontrolatu bat kokatzea proposatzen da. 

4. Ongizaterako eta berriztapenerako ekimenak: 

- Hiria berritzeko estrategiak: Lurraldea antolatzeko jarraibideetan ez da alde zahar 
historikoak birgaitzeko jarduketarik proposatzen Mungiako arlo funtzionalean.  

4.5. URDAIBAIKO BIOSFERAREN ERRESERBAREN ERABILERA ETA 
KUDEAKETA EGITEKO PLAN ZUZENTZAILEA 

Arrietako lurzoru urbanizaezineko eremua, Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren 
eremuaren barruan dagoena, erreserba hori erabiltzeko eta kudeatzeko plan 
zuzentzailean bildutako zehaztapenen arabera zuzenduko da. 

4.6. BILBAO METROPOLITARRAREN ARLO FUNTZIONALAREN LZP 

LAJetan ezarri denez, Bilbo Metropolitarraren LZPek “Arlo funtzionalaren kanpoko 
oreka berria” proposatzen du etxebizitzen kopurua finkatzeko, eta Mungiako arlo 
funtzionalerantz 1.500 etxebizitzako hedapena ezarri du. Kopuru horri 2ko gehieneko 
hazkunde-koefizientea aplikatuko zaionez gero, guztira 3.000 etxebizitza izango dira. 
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4.7. EKONOMI JARDUERETARAKO ETA MERKATARITZAKO 
EKIPAMENDUETARAKO LURRAK HERRI ERAKUNDEEN BIDEZ 
SORTZEKO LPS 

Honelakoak dira Mungialderako LPSren zehaztapenak: 

- Derio-Mungia udalerrietako barne-bidea ezartzea ekonomi jarduerako eta hiriko 
zerbitzuen jarduerarako garapen berriak kokatzeko eremu gisa. 

- Garapen berriak kokatzeko udalerrien sailkapena: 

· Lehentasunezko interesa duten udalerriak: Mungia 

· Garapen txikiko udalerriak: Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, 
Maruri, Meñaka 

- Lurzoruak herri erakundeen eragiketak ditu ekonomi jarduerei dagokienez: 
Mungiako eskualdeko industrialde berrirako kokapenari eta alternatiben 
bideragarritasunari buruzko azterlana (10/25 Ha). 

- Lurzorua zenbatzeko jarraibideak 

A Hartuta dauden lurzoruak ..................................................................... 102 Ha 

B Lurzoru libre kalifikatuak (eskaintza bideragarria) ................................... 30 Ha 

C Sustapen lanetarako beharrezko lurzoru berriak ................................ 20/30 Ha 

D Aurreikusten den eskarirako beharrezko lurzoru berriak .................... 20/40 Ha 

– Mungiako A.F.ko kopuru orokorra (A+B+C+D) ....................................... 170/200 Ha 

- Merkataritzako ekipamendu handien erregulazioa 

· Eskualdeko gune diren udalerriak (B kategoria): Mungia. 

· Gainerako udalerriak (C kategoria): Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, 
Laukiz, Maruri eta Meñaka. 

4.8. ETXEBIZITZAREN SUSTAPEN PUBLIKORAKO LURZORUAREN LPS 
(AURRERAPENA) 

Lurralde plan sektorialaren aurrerapena 02/2006 Legea onetsi baino askoz lehenago 
egin zen; hori dela-eta, desfasatuta dago etxebizitza kopuruari dagokionez. 

4.9. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ENERGIA EKOLOGIKOAREN 
LPS 

Ez du arlo funtzionala ukitzen. 
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4.10. BIZKAIKO ERREPIDEEN PLANA 

Honako hauek dira Mungiako Arlo funtzionalerako dokumentu honetan biltzen diren 
jarduketak: 

Oinarrizko sarea (laranja): 

- BI-631, Mungia-Bermeoko barnebidea: trazadura berria 

- BI-634, Sopelana-Mungiako ardatza: hori egokitu eta zabalagoa egingo da. 

Eskualdeko sarea (berdea): 

- BI-2101 Bakiorako sarbidea: hori egokitu eta zabalagoa egingo da. 

- BI-2120 Plentzia-Mungiako ardatza: errepide hori egokitu eta zabalagoa egingo 
da. 

- BI-2121, Mungia-Gernika-Lumoko ardatza: errepide hori egokitu eta zabalagoa 
egingo da eta trazaketa zuzenduko da Fruiz-Morga gaineko tartean. 

Errepideen planean aintzat hartutako gainerako errepideak tokiko sarekoak dira 
(horia). 

Gainera, biztanleen aldagai hauek aurreikusten dira: 

- Garaiko biztanle-gunea (Gatika) BI-634 errepidean (baztertuta dago momentuz). 

- Larrauri biztanle-gunea (Mungia)BI-631 errepidean. 

4.11. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO TRENBIDE SAREAREN LPS 

Ez da aurreikusten Mungiako Arlo funtzionala zuzenean ukitzen duen jarduketarik. 

4.12. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HEZEGUNEEN LPS 

LPS honetan Butroi-Plentzia errekaren antolamendu espezifikoa ezarri da (A1B2 
kodea) Euskal Autonomia Erkidegoan zaindu beharreko estuarioen sistemen 
kostaldeko hezeguneen zati gisa. Erreka mugatze horretan, gutxi gorabehera arroko 
eta ibarreko 1.300 metro lineal daude, Gatika udal-mugartean. 

Lurralde Plan Sektorialaren kartografiak itsaso-lurreko herri jabariaren babes-
zortasuneko eremuaren mugak dakartza, eta antolamendu-kategorietarako jardueren 
eta erabileren erregulazioaren inguruko ñabardurak ematen ditu. 

LPSk, tipologien barruan ere, ibaien sistemako barne hezeguneak, Butroi errekaren 
hezeguneak (B102 kodea), ibarreko zelai-ihitzetako habitatei dagozkienak, eta bi 
hezegune artifizial biltzen ditu: Sollubeko urtegia (EB19) Meñakan eta Laukariz-
Oletako urtegia (EB20) Mungian. 

Ibaien sistemako aldeetarako, LPSk lur gaineko uren babes kategoria definitzen du.  
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Errekaren eremu osorako jarraibideen eta gomendioen artean, LPSk aurreko tarteko 
bazterretako magaletako zuhaitzak botatzeko prozesua kontrolatzea proposatzen, 
higadurarik gerta ez dadin eta ingurune horretako ibarrak uki ez ditzan. 

Zehaztapen horiek guztiz bat datoz LZPk berak eginiko diagnostikoarekin eta, beraz, 
proposatzen den antolamendu bateginean bilduko dira. 

Hezeguneen inbentarioaren gaur egungo berrikuspenak bere zirriborro-zerrendan III. 
taldeko hezegune nahiko gehitu ditu. Hezegune berri horietako ia guztiak EAEko 
landaretzaren mapan (orain dela gutxi, 2009an, berrikusia) belardi-ihitza gisa 
katalogatutako eremuekin bat datoz. LZPak hasiera batean ez ditu jasotzen III. taldeko 
hezeguneen proposamen berri horiek, alde batetik aldaketak jasan ahal dituen 
zirriborroa delako eta, bestetik, III. taldeko balizko hezegune gisa Butroe ibaiko goi-
ibarreko belardi-ihitzak bakarrik sartzen dituelako (Gamiz/Fika-Mungia) eta Butroe 
ibaiaren beheko ibarreko belardi-ihitza ugariak kanpoan uzten dituelako (Gatika-
Maruri). Bi eremu horiek LZPn babes bereziko kategorian daude sartuta. 

4.13. ITSASBAZTERRA BABESTEKO ETA ANTOLATZEKO LPS 

Lurralde plan sektorialaren eremuan(500 m-ko zabalerako kostaldeko zerrenda) 
Bakioko kostaldeko tartea sartzen da (Gaztelugatxe- Bakioko hondartza- Usategiko 
badia); guztira 6.000 m-ko luzera du gutxi gorabehera. 

Kartografian lurzoru-unitateak mugatzen dira eta antolamendu-kategoriak adierazten 
dira. Memoriak kategoria horietarako erabileren eta jardueren araubidearen matrizea 
du. 

Hauexek izango lirateke antolamendu espezifikoko aldeak: 

a) Babes berezia: 

1. Babes berezi zorrotzeko aldeak (ECE): artatzeko baliorik gehien duten 
eremuak sartzen dira, eta horien artean parajeak daude; Gaztelugatxeko 
hondartza naturalak (E) Gaztelugatxe-Atxondoko ekialdeko kostaldeko 
tartean eta Bakiotik Usategi-Portunerainoko badiako mendebaldeko 
kostaldeko tartean. 

2. Babes berezi bategarriko aldeak (EPE): ekologiaren, ingurumenaren edota 
paisaiaren aldetik balio handia duten eremuak izanik, balio horiek zaintzea 
bateragarri egin behar da oinarrizko baliabideen aprobetxamenduarekin, oro 
har nekazaritza-abeltzaintza eta basoko aprobetxamenduekin. Sei gune ditu 
kostaldeko bigarren aurrealdean, babes berezi zorrotzeko aldearen atzetik.  

b) Ingurumena hobetzea: 

3. Ekosistemak hobetzeko aldeak (MA1): Halakotzat jotzen dira, ekologiaren, 
ingurumenaren edota paisaiaren aldetik balio handia duten eremuak izanik, 
aldaketa antropiko ezberdinak izan duten guneak, baina aldaketa horiek 
konpontzeko modukoak dira. 
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 Aldean eremu bakarra bildu da, jarraipen zabala eginez soilik kostaldeko 
mendebaldeko sektorean: Bakio-Portume; kostaldeko hirugarren lerroa da. 
Unitate horren gehieneko luzera 300 metrokoa da lehorrean.  

c) Erabilera berezia: 

4. Hondartzak 

Itsasbazterreko LPSek ez dakartza artapen-eremuak, Gaztelugatxeko multzoko 
kostaldeko LICek bilduta dituena, ezta aipaturiko eremu horretan elkarren gainean 
dauden Urdaibaiko ZEPA eta babestutako biotopoa ere. Kostaldeko landazabalaren 
urbanizazioa ere ez dago ekialdeko sektorea; izan ere, sektore hori badakar 
nekazaritza-basoko LPSek. 

LZP burutzean ingurumenari buruz egiten den diagnostikoaren ikuspegitik, kostaldeko 
LPSek proposatzen dituen ia muga guztiak egokitzat jotzen dira, eta gutxieneko 
abiapuntu dira kostaldeak zaintzeko, salbu eta 6. unitateko definizioa, mendebaldeko 
kostaldeko sektorean basoko unitate intentsiboa; izan ere, ez dirudi unitate hori egokia 
denik kostaldeko aurreko aldearen ingurumenaren kalitatearen helburuetarako. 

4.14. NEKAZARITZA-BASOKO LPS 

Plan horrek nekazaritzako eta basogintzako erabilerak antolatzeko eskumena dauka. 
Hau da, lurzoru urbaniza ezin osoa barruan hartzen duen aplikazio eremua. 
Nekazaritza eta basogintzako erabilerak antolatzeko irizpideak garatzen ditu. Haiek 
arautzeko, kategoriak eta balizko erabilerak erlazionatzen dituen matrize bat ezartzen 
du. 

Zonifikazio honen oinarria antolaketa kategoriak dira. Haien definizioa eta irizpideak 
lurralde antolamenduak erabili behar ditu. Halere, lurralde antolamenduak 
azpikategoria osagarriak izan ditzake. 

Nekazaritza-basoko LPSren zehaztapenek nekazaritzako lurra zaintzeko irizpide 
sektorialak ematen dizkiote LZPri, baina argudio gutxi dituen justifikazio batekin, 
bereziki lerrun txikiagoko kategoriarako: estrategiaren aldetik balio handia izatea. 

LAP hau ez dago behin betiko onetsita; horregatik, beraren zehaztapenak ez dira 
lotesleak. Halere, uste dugu komenigarria dela erreferentzia gisa hartzea dokumentu 
honetako ingurune fisikoaren proposamenerako. Halere, beharrezkoa izango da 
basorako egokiak diren lurrak antolatzeko irizpideak garatzea eta osatzea lurron 
ahalmenaren arabera, baita biodibertsitatea, paisaia eta funtsezko ziklo ekologikoak 
zaintzeko onura handiagoko beste kategoria batzuk ere garatzea eta osatzea. 
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4.15. IBAI ETA ERREKETAKO BAZTERREN ANTOLAMENDUAREN LPS 

Mungiako arlo funtzionalean, Estepona eta Butroi erreketako ibai-sistemak aztertzen 
dira. 

Osagai hidraulikoak arroetan eta azpiarroetan banatzen du ibaien sistema sektoreka, 
tarte nagusia definitzen du bere puntu kilometrikoetan eta ubideko tarteak sailkatzen 
ditu III, II, I, 0 eta 00 mailen arabera eta arroaren azaleraren arabera: 

- Butroi erreka lau tartetan banatzen du ekarpen-azaleraren arabera. 

- Butroi errekako ibaiadarrak 00 kategoriakoak dira.  

- Estepona erreka I. kategorikoa da. 

- Ibaiadar guztiak 0 edo 00 kategoriakoak dira. 

Gainera, uholdeak izan daitezkeen aldeak zedarritzen ditu 10, 100 eta 500 urteko 
epealdirako, eta Mungiako ibarrean uholdeak izan daitezkeen ordokian duen ukipena 
erakusten du 9 p.k.tik 28. p.k.ra, baita eremu kritikoak ere (pk.10/11, pk.13/17, 
pk.18/22, pk. 24/27). 

Ingurumenaren osagaiak ibarren egoerari buruzko mapa bat eskaintzen du; izan ere, 
egoera onean dauden landaretza aldeak % 5,63 baizik ez dira, eta ibarren % 11k 
narriadura-maila handia du eta, beraz, berritzeko premia handia duten; luzera osoaren 
% 83,4k egoera onargarria du, hala moduzko egoera dutenak. 

Azkenik, erretiro espezifikoko hainbat maila finkatzen dituen arautegi bat ezartzen du 
kategorien arabera; kategoria horiek ingurumenaren, hirigintzaren eta uraren aldetik 
dituzten osagaien arabera ezarri dira. 

Ubideak babesteko LPSek, funtsean, ibai-sareen kategoriak eta “erretiro espezifikoen” 
distantziak ematen ditu; horiek guztiak kontuan izango dira LZP egitean. 

Hala eta guztiz ere, ibai sarearen egungo egoeraren diagnostikoaren ekarpenak, 
ingurumen-osagaiaren arabera, orokorregia da. 
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5. INGURUMENA 

5.1. DESKRIBAPEN LABURPENA 

Mungialdeko arlo funtzionala (15.733 ha) euskal atlantikoko landazabalen paisaian 
sartzen da erabat, eta horren ezaugarri nagusiak eguraldi suabeak dira, kokaleku 
geomorfologiko egonkortuei dagozkien inguruneko neurrizko ezaugarriak dituela. 

Ingurumenaren berezitasun nabarmenenak kostaldeko amilburuan eta Butroi errekak 
Mungiako ibarrean sortu duen ibai-sisteman biltzen dira, errekaren azken tartearen 
estuarioa dinamikoarekiko kontaktua barne delarik. 

Jata-Sollubeko mazizoko barrera naturalak Bakio kostaldea eta Mungiako ibarra 
banatzen ditu, eta tokiko ezberdintasun topoklimatiko batzuk emateko gauza den 
mendiko erliebe bakarra da. 

Substratu geologikoak (Behe eta Goi Kretazeoa, Paleozenoa, Eozeno Tertziarioa eta 
Kuaternarioa) konplexutasuna du askotariko litologia dela-eta: 25 arroka ezberdin 
daude, eta halaxe sortu dira lurrean erantzun kimikoa emateko hondar-materialetan, 
margadun materialetan, fletaschetan, mikrokonglomeratuetan, lutitetan, hareharrizko 
bretxetan, sedimentu alubial eta kolubialetan, baita bestelako material bereizietan ere: 
buztinak eta igeltsuak, ofita eta arroka bolkanikoak. 

Substratu litologikoak ahalmen txikia ematen du lurraldean baliabide hidrogeologikoen 
aldetik eta ez da unitate hidrogeologiko garrantzitsurik zehazten. Aldi berean, material 
litologikoek akuiferoen kutsaduraren kontrako zaurigarritasunari ematen dioten 
erantzuna maila txikikoa da eremuko tokirik gehienetan (3. maila, zaurigarritasun 
ertaina, Jatako kolusio eta harea substratuetarako definitzen da soilik). 

Lurraldearen geomorfologiak kostaldeko-itsasoko, ibaietako eta mendi eta magalen 
jabari naturalen eragina erakusten du; horiei gehitu behar zaie gaur egun oso 
erabakigarria den jabari antropikoa. Berezitasun modura azpimarratu behar da 
magaleko eta terraza alubialetako kolusioko zenbait eremu dagoela, baita ibai 
haranaren garapena ere (EAE atlantikoko handienetako bat). 

Lurraldearen erantzun geoteknikoak eta arrisku naturalei dagozkienak euskal haran 
atlantikoen egoera komunen ezaugarriak dituzte, baina tokiko zenbait berezitasun 
dituzte: 

- Mungiako eta Esteponako ibai ibarrean uholdeak izateko arrisku altuaren berezko 
mugak daude, baita lur azpian urak gainezka egiteak eragindako ahalmen arazoak 
eta akuiferoa kutsatzeko arrisku ertaina ere. 

- Substratuaren haustura intentsuaren arazoa Bakioko beheko isurialdetan eta 
Arrieta, Fruiz eta Meñakako zenbait tokitan agertzen da. 

- Substratuaren agresibitatearen arazoa igeltsu eta buztinen substratuarekin lotuta 
dago Gatika, Arrieta, Meñaka eta Mungiako toki batzuetan. 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA · Mungiako Arlo Funtzionaleko LZP 

I. liburukia: informazioa eta diagnosia · 2014.10 

27 

- Lurraldeko gainerako tokiei dagokienez, toki gutxi batzuetan malda handien, 
magaleko ezegonkortasunaren, maldaren aldeko jarraikortasunik ezaren, etab. 
muga komunak daude; “arazo geoteknikorik gabekoa” izeneko kalifikazio ona, 
berriz, oso zabalduta dago. 

Arrisku naturalen prebentzioaren barruan egonik, Jata-Sollube inguruen baso suteen 
arrisku handia aipatu behar da, non landutako espezieak erregai ona diren eta eremu 
zabala eta jarraitua duten (1989ko suteak). 

Mungiako arlo funtzionalean oso handia da aldizka uholdeak izateko arriskua, 
kartografian islatuta dagoenez. Drainaketa-sare zabalaren morfologiarekin eta inguruko 
magaletako drainaketa arroak hurbil eta erradialak izatearekin dago lotuta arriskua. 
Arazo larriagoa da ibarra hirigintzako eta industriako lurrez beterik dagoelako eta 
ubideko zenbait tokitan itoguneak eta ordoki-uholdeak daudelako. 

Mungiako arlo funtzionaleko lur gaineko drainaketa-sareak bi arro bereizi ditu: 
Estepona ibaiko kostaldekoa eta Butroi ibaikoari dagokiona; azken horrek Plentziako 
errekan isurtzen ditu urak. Horietako bat bera ere ez dago oso-osorik arlo 
funtzionalean. 

Butroi errekako ibai-sistemak 175 km²-ko azalera du eta urteko batezbesteko 3 m³/s-ko 
emaria ematen du, hain zuzen Bizkaiko ibaien drainaketa-dentsitaterik altuena 
(0,86 km/km²); gainera, berezitasun bat erakusten du: EAE atlantikoko haranik 
handienetakoa eta meandro itxurakoa izatea eta moldatuta egotea. 

EAEko ibaien jarraipena egiteko sareak lau laginketa-estazio ditu inguru horretan, eta 
bertako datuek tarteen egoera ekologiko desberdina adierazten dute. Ona da Estepona 
ibaian eta Butroi errekaren goi buruan; onargarria Butroi errekako Atxispeko ibarrean 
eta eskasa Butroi errekaren beheko tartean Gatikan. 

Saneamendu-sareari esker, ibaiaren kalitatearen eboluzioa ezagutu daiteke; eboluzio 
hori pixka bat onerako izan dela esan daiteke, baina arazo larriak daude arazi gabeko 
urak isurtzen direlako errekara, nekazaritzak edota abeltzaintzak eragindako 
kutsaduragatik, emaria txikitzen delako, arrainentzako barrera fisikoengatik (azudak) 
eta ibarreko baso babeslearen egoera txarra. Lehenetsi egin da aurretik arazi gabe 
isurtzen diren urak kentzea. 

EAE atlantikoko beste toki batzuetan bezala, egungo paisaiak aldaketa handiak izan 
ditu hasierako landaretzaren baldintza naturalak kontuan izanik. Paisaian, egun, 
espezie exotikoak eta EAE atlantikoko landa guneetan tradiziozkoa den nekazaritzako 
landazabalak. 

Aldi berean, lurra hiri-industriako erabilerarekin, azpiegiturekin, etab. hartzeko 
desnaturalizazio-tasak gora egin du: lur guztiaren % 8 izatera heldu da. 

Hirigintzako garapenek ingurumenari artifizial izaera ematen diote landa guneetan ere, 
eta hori kezkagarria da, zeren lurzoru urbanizagaia galtzen baita eta paisaiaren 
kalitaterako kaltegarria baita. 
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Esperantzarako datu gisa eta 1986ko landaretza-mapa eta 2005ean egin berri dena 
konparatuta, zenbait baso autoktonotako espezie naturalak berritzeko prozesu motela 
antzematen da. Hala eta guztiz ere, interes handiagoko beste habitat natural batzuk 
pixkanaka galdu direla ere egiaztatzen da: ibarreko zelaiak-ihitzak, artadi kantabriarrak 
eta ametzak, baita zenbait larre txiki, kostaldeko itsaslabarretako ibarrak, kostaldeko 
hondarrak, etab. ere. 

Nekazaritza-abeltzaintzak: Euskal Herri atlantikoko beste toki batzuetan bezala, 
sektore tradizionala bertan behera uzteko prozesuak aurrera darrai eta lurzoru 
urbanizagaiak galtzen ari dira. Horren osagarri lez, zenbait ustiapen abeltzaintzarako 
birmoldatu dira eta jarduera profesionalak sortu dira, negutegietako produktuak esate 
baterako (esne-behi gutxiago, okela-behi eta –ardi gehiago). 

Aldi berean, nekazaritza-abeltzaintzako sektore marjinal ez profesionala antzeman da, 
alternatiba gisa gero eta eremu gehiago kudeatzen duena (aisialdirako baratzeak, sail 
txikiak, ahuntz-taldeak, artaldeak eta muntatzeko zaldiak, astoak, eta abar). 

Espezie exotikoen basoko sailek eremu handia hartzen dute. Horietatik heren bat gutxi 
gorabehera eukaliptoei dagokie eta gainerakoak koniferoen hainbat espezie dira, 
gehienbat itsasoko pinua eta intsignis pinua. 

Sailak eta landareak matarrasaren bitartez ustiatzeko teknikak, ateraketako lanak eta 
lurra ondoren makineria astunarekin egokitzeko lanak direla-eta, eztabaida handia 
sortu da, ingurumenean eta paisaian eragin handia dakartelako. 

Fusarium fungizidaren gaixotasunak gehienbat pinuei eragiten die, eta aldaketa ekar 
lezake sail berrietan erabili beharreko espezieak aukeratzerakoan. 

Lurrak, nekazaritzako zentsuaren arabera, publikoak dira eta zazpi udalerriri eta 
Bizkaiko Foru Aldundiari dagozkie; izan ere, 1.159 ha dituzte esleituta, arlo 
funtzionalaren % 9,18. Azalera hori basoko lurraren seiren bat izan daiteke, eta neurri 
batean herri onurako basoekin kudeatzen da. 

Herri baso horietan konifero exotikoak eta eukaliptoak dira nagusi, eta esperientzia 
txikiak egin dira espezie exotikoekin: tuliperoak, akaziak, kriptomeria, etab.; are 
gehiago, hostozabal autoktonoak ere: gerezia, haritza, pagoa, urkia, lizarra, intxaurra, 
gaztaina. Jata eta Sollube mendietan basoko kudeaketako tradizio luzea izan du herri 
administrazioak. 

Mungiako arlo funtzionalean zazpi lur-mota daude, mosaiko gisa lotuak, eta aldagai 
asko dituzte. Lurrik gehienak kanbisolen taldekoak dira, hainbat motatako kanbisolak 
hain zuzen: distrikoa, eutrikoak, gehienbat harea-hondarrezko materialen gainean. 

Haraneko hondoko ibarretan fluvisol eutrikoak sortzen dira, eta ahalmen agrologiko 
bikaina dute. Bestelako lur-mota berez ibi litologia espezifikoetan sortzen dira: luvisol 
kromikoak ofiten gain eta beste arroka bolkaniko batzuk; izan ere, ugariak dira Bakioko 
haranean eta Jata-Sollube mendietako hegoaldeko beheko isurialdeetan, eta regosol 
eutrikoak buztinen eta triasikoko igeltsuen gain sortzen dira gehienbat. 
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Lurrak nekazaritzan erabiltzeko mugarik handienak malda handietako uneko 
baldintzatzaile geomorfologikoak, lodiera txikikoak, harri gutxikoak, etab. dira. Hala eta 
guztiz ere, nabarmentzekoa da eremuko zenbait lur oso egokiak direla nekazaritza-
abeltzaintzako ekoizpenerako, bereziki Mungia eta Bakioko hareneko hondoetan; izan 
ere, eguzkiak ondo jotzen du eta topografia laua da. 

Eremurako erabilerako gomendioen mapan ere nekazaritzarako ahalmen handiko 
lurrak direla berresten da, eta gainera, abeltzaintzarako zelai egokiak diren gune 
zabalak ezartzen ditu harana inguratzen duten muinoetan eta mendi-oinetan. 

Arlo funtzionaleko gainerako guneak berez basoko erabilerarako direla ikusten dugu; 
erabilera horretan, ustiapen iraunkorra ezarri nahi da helburu horretarako esandako 
espezieak landatuz, hain zuzen ere malda txikiagoko lurretan eta higadura izateko 
arrisku txikiko tokietan. Gainera, baso naturalak ere garatzen dira baliabide 
hidrologikoak babesteko, CO2 finkatzeko eta biodibertsitatea hobetzeko higadura 
arrisku handia duten lurretan eta malda handieneko magaletan. 

Azkenik, kontserbaziorako erabileraren gaineko gomendioa natur inguruetarako 
gordetzen da, hala nola itsaslabarrak, kostaldeko amildegiak, habitat espezifikoetako 
aldeak (erreka, adibidez), ibarreko zelai-ihitzak, basodi autoktonoak (artadi kantabriarra 
eta haltzadiak, esaterako). 

Ingurumenaren herri erabilera txikia da eremuak dituen ahalmenei dagokienez, eta 
Bakioko hondartzako gune urbanizatuan, Gaztelugatxeko kostaldeko gunea 
(ekipamendu urriak dituena) eta eskualdeko ekimen partzialak (bidezidorren sarea, 
adibidez) baino ez dira biltzen. LAJetan posibilitate gehiago agertzen dira, baina gaur 
egun garatu barik daude. 

EAEko natur gune babestuen sarean sartzen dira ondoko eremuak, eta horien zati 
batzuk Mungiako arlo funtzionalaren barruan daude: 

1. Babestutako natur guneak 

- Gaztelugatxe (LIC) ................................................................. Bakio 

- Urdaibaiko ZEPA ................................................................... Bakio 

- Urdaibai ............................................................................... Arrieta 

- Gaztelugatxeko biotopo babestua .......................................... Bakio 

- Urdaibaiko sare hidrografikoa (LIC) ..................................... Arrieta 

- Plentzia-Butroiko erreka ....................................................... Gatika 

2. Naturaren aldetik interesa duten beste gune batzuk 

- Urdaibai-Urkiolako ibilbide ekologikoa ......................... Gamiz-Fika 

- Bakio-Armintzako kostaldeko paisaia nabarmena .................. Bakio 

- Sollube-Garbolako amildegiak ................................. Meñaka-Bakio 

Inbentario horretatik ondoriozta daitekeenez, legeriaren ahaleginak tokiko girorik 
nabarmenetako batzuetara bideratu dira, baina defizita du eremuko habitat 
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garrantzitsuenen gainean; izan ere, egoera larria da eta orain arte ez da neurri 
eraginkorrik hartu. Hona hemen toki horiek: taxoi paleotropikalak dituzten kostaldeko 
amildegiak, zelai-ihitzak, Butroiko ibai-sistemarekin lotutako ibarreko hezeguneak eta 
haltzadiak, artadi kantabriarreko guneak. 

5.2. INGURUMENEKO EZAUGARRI TXARRAK  

- Landaretza desorekak eta bertako lurrak hartzea. Ingurumen-arriskuak 
dakartzaten (suteak, fusariuma, etab.) espezie exotikoen sail handiegiak, 
biodibertsitatea galtzea eta paisaiaren kalitatea galtzea. 

- Negutegi eremu handien ikusizko eragina. Gero eta negutegi gehiago dago arlo 
funtzionalean. 

- Nekazaritza onurako eremu handiak bizkor hazten diren baso-berritzeekin hartzen 
ari dira. Landaketa berriak eta zaharrak (pinuak eta eukaliptoak) ibarreko toki 
lauetan. 

- Zuhaitzak botatzea Sollubeko natur onurako amildegietan.  

- Zuhaitz eta landare autoktonoen zati handi bat zatitzea eta murriztea (bereziki 
harizti helduak eta gazteak). 

- Paisaia apurka-apurka artifizial bihurtzen ari da landa guneak gero eta gehiago 
urbanizatzen direlako; lurzoru urbaniezaezina galdu eta paisaiaren kalitatea 
txikitzen ari da, eta jabetzapekoak banatzeko hesi naturalen ordez hesi zuzenak 
jartzen ari dira. 

- Butroi errekako ibai-ekosistemaren kalitate txarra: kutsadura arazoak daude arazi 
gabeko hiri eta industri hondakinengatik eta nekazaritza-abeltzaintzako 
lixibatuengatik eta Atxispe errekako goi buruan (Mungialdeko arlo funtzionaletik 
kanpora) konaturiko hondakindegiko hondakinengatik. 

- Intereseko habitatak galtzea; horien azalera gero eta txikiagoa da arlo 
funtzionalean: zelaiak-ihitzak eta Butroiko hezeguneak, mendiko larre silizikotak 
eta Jata eta Sollubeko gune higroturbosoak, artadi kantabriarra eta ametzak. 

- Bertan behera utzitako harrobiak eta berreskuratu gabeko hondakindegiak izatea. 
Harrobietako batzuk, aldi berean, hondakin-bilguneak direnak (adibidez, Fruizeko 
ofitak), onura geologikotzat jo daitezke haien berezitasuna dela eta. 

5.3. INGURUMENEKO EZAUGARRI ONAK  

- Baso autoktono mota batzuek hartutako eremuak pixka bat gora egitea (hariztiak, 
haltzadiak, 1986ko egoerarekiko). 

- Natura babesteko marko juridikoa izatea, babesturiko zenbait natur gune definituta 
(oraindik ez dira nahikoak). 

- Udal plangintzari ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioa eskatzea, eta hala, 
errazagoa izango da intereseko guneen babesa udalerrien barruan. 

- EAEk onetsitako konpromiso politikoak, ingurumena lehengoratzeko prozesua 
hasteko (Garapen Iraunkorrerako Euskal Estrategia eta Programa Markoa). 
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Uraren Zuzentarau Markoa abiaraztea eta ibaien kalitatea jarraitzeko programa 
aplikatzea irizpide ekologikoekin (LZPren beraren aukera). 

- Ekosistemak eta bertako habitatak berreskuratzeko prozesuak garatzearen aldeko 
baldintza naturalak, eskualdean nagusi diren giroetako dibertsitatea abiapuntutzat 
hartuta: kostaldeko sistema, mendi eta magalen sistema, Mungia-Butroi haraneko 
ibai-sistema. 

- Paisaia naturala berreskuratzeko politika berriak garatzeko posibilitatea ematen 
duen herri lur eremu handia izatea, batez ere baso autoktono naturalak 
babesteko; hala, zurgintzan ustiatzetik baztertuta geldituko dira. 

- Eskualdeko lurren zati handi baten ahalmen agrologikoa; kalitatezko nekazaritza 
eta abeltzaintzako jardueraren oinarri izan daiteke, ingurumena errespetatzen 
duena eta kontsumo tokietatik hurbil dagoena. 

- Agenda 21 Mungialdeko udalerri guztietan abiaraztea, eta horien ekintza planetan 
beti agertzen dira ingurumena zaintzeko eta berreskuratzeko proposamenak. 
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6. AZTERKETA DEMOGRAFIKOA 

Eskualdez gaindiko beste eremu batzuetan krisi demografikoa gertatzen ari da, baina 
Mungia eskualdean biztanleria gora egiten ari da etengabe eta sistematikoki. Azken 10 
urteetan, hazkundea etengabea izan da. %48ko gehikuntza izan da gutxi gorabehera, 
abiaburu hartu dugun urtetik hona (1991). 

Udalerria 

EUSTAT Aldaketa 
1.991 1.996 2.001 2.006 2.011 

1.991-
2.011 % 01-mar 01-mai 1  az.  1 az. gizonak 

emaku
meak 

guztir
a 

Arrieta 422 471 521 549 277 268 545 123 + 29,15% 
Bakio 1.238 1.389 1.727 2.171 1.318 1.284 2.602 1.364 + 110,18% 
Fruiz 318 316 347 404 257 261 518 200 + 62,89% 
Gamiz-Fika 891 987 1.227 1.282 686 660 1.346 455 + 51,07% 
Gatika 931 1.090 1.295 1.442 826 797 1.623 692 + 74,33% 
Laukiz 979 937 995 992 583 571 1.154 175 + 17,88% 
Maruri-Jatabe 529 580 683 843 493 465 958 429 + 81,10% 
Meñaka 440 473 515 655 370 364 734 294 + 66,82% 
Mungia 11.900 12.807 13.807 15.275 8.199 8.576 16.775 4.875 + 40,97% 
           
A.F. Mungia 17.648 19.050 21.117 23.613 13.009 13.246 26.255 8.607 + 48,77% 

 

Udalerria 

1.991 1.996 2.001 2.006 2.007 2.008 2.011 

Jai. Her. 
H. 

Beg. Jai. Her. 
H. 

Beg. Jai. Her. 
H. 

Beg. Jai. Her. 
H. 

Beg. Jai. Her. 
H. 

Beg. Jai. Her. 
H. 

Beg. Jai. Her. 
H. 

Beg. 
Arrieta 4 6 -2 4 4 0 10 9 1 1 6 -5 5 7 -2 7 15 -8 4 7 -3 
Bakio 7 14 -7 6 13 -7 10 16 -6 26 15 11 31 18 13 35 12 23 31 11 20 
Fruiz 6 9 -3 7 5 2 3 2 1 5 9 -4 4 2 2 4 5 -1 7 3 4 
Gamiz-
Fika 8 16 -8 8 18 -10 10 16 -6 6 16 -10 6 18 -12 6 10 -4 10 17 -7 
Gatika 4 9 -5 9 6 3 18 13 5 20 11 9 17 13 4 23 16 7 15 10 5 
Laukiz 1 6 -5 7 9 -2 9 9 0 7 10 -3 9 4 5 12 7 5 9 4 5 
Maruri-
Jatabe 1 5 -4 2 6 -4 8 9 -1 6 9 -3 8 9 -1 9 8 1 11 3 8 
Meñaka 3 7 -4 0 4 -4 6 6 0 7 22 -15 13 9 4 9 9 0 4 5 -1 
Mungia 116 84 32 124 99 25 150 87 63 185 118 67 189 93 96 206 108 98 213 126 87 
A.F. 
Mungia 150 156 -6 167 164 3 224 167 57 263 216 47 282 173 109 311 190 121 304 186 118 

 

Hazkundea ia etengabea da udalerri guztietan. Bakio da biztanlerik gehien jaso dituena 
denbora-tarte honetan: 110,18%. Gainera, kontuan izan behar dugu 2010. urtean 
sortutako hondakin-bolumenarekin udalak egin zuen biztanleria-kalkuluaren arabera 
udalerriko batez besteko biztanleria 3.593 pertsonakoa zela. 

Haren atzetik Maruri-Jatabe (81,10%) eta Gatika (74,33%) datoz. Laukizen, berriz, 
hazkundea eskualdearen batez bestekoa baino askozaz ere txikiagoa izan da 
(17,88%). 

Eboluzio-prozesu hau definitu duten osagai demografikoen artean, jaiotza-tasak paper 
garrantzitsua jokatu du. Tasak etengabe gehitu dira. 

Ikuspegi horretatik, biztanleriaren mugimendu naturalak izaera positiboa dauka. 
Bereziki nabarmena da azken urteetan. 
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Udalerria 

2009 2011 
jaio-
tzak 

herio-
tzak 

hazk. 
beget. 

jaio-
tzak 

herio-
tzak 

hazk. 
beget. 

jaio-
tzak 

herio-
tzak 

hazk. 
beget. 

jaio-
tzak 

herio-
tzak 

hazk. 
beget. 

Arrieta 3 6 -3 1 3 4 3 4 7 -2 -1 -3 
Bakio 22 15 7 14 17 31 6 5 11 8 12 20 
Fruiz 7 5 2 6 1 7 1 2 3 5 -1 4 
Gamiz-
Fika 

9 10 -1 3 6 10 7 10 17 -4 -4 -7 

Gatika 20 10 10 8 7 15 6 4 10 2 3 5 
Laukiz 12 1 11 5 4 9 2 2 4 3 2 5 
Maruri-
Jatabe 

7 6 1 9 2 11 1 2 3 8 0 8 

Meñaka 6 9 -3 4 0 4 1 4 5 3 -4 -1 
Mungia  206 125 81 99 114 213 68 58 126 31 56 87 
A.F. 292 187 105 149 154 304 95 91 186 54 63 118 
Bizkaia 10.540 10.865 -325 5395 5292 10.687 5.672 5.340 11.012 -277 -48 -325 
EAE 20.928 19.624 1.304 10.768 10.412 21.180 10.296 9.536 19.832 472 876 1.348 

 

Era berean, eskualdeko biztanleriaren hazkundea ekarri duten faktoreetako beste bat 
migrazio-saldo positiboa mantentzean datza. Aldagai honek gero eta protagonismo 
handiagoa dauka, populazioaren gehikuntza naturalak baino handiagoa, azken 
urteetako migratzaile-saldoa gelditu egin dela ikusten bada ere. 

Udalerria 
2005 2009 2012 

immi-
grazio 

Emi-
grazio 

migratzaile
-saldo 

immi-
grazio 

Emi-
grazio 

migratzail
e-saldo 

immi-
grazio 

Emi-
grazio 

migratzail
e-saldo 

Arrieta 25 21 4 26 15 11 2 0 2 
Bakio 182 135 47 277 127 150 24 26 -2 
Fruiz 36 31 5 45 17 28 3 1 2 
Gamiz-
Fika 

73 66 7 65 48 17 12 9 3 

Gatika 124 100 24 70 55 15 12 12 0 
Laukiz 50 51 -1 58 37 21 11 11 0 
Maruri-
Jatabe 

68 53 15 31 31 0 2 8 -6 

Meñaka 70 62 8 46 18 28 2 3 -1 
Mungia  773 553 220 798 522 276 270 219 51 
Eskualde 1.401 1.072 329 1.416 870 546 650 507 143 
Bizkaia 45.800 38.459 7.340 46.397 39.003 7.394 15.949 10.748 5.201 
EAE 78.340 65.075 13.262 79.858 66.604 13.254 30.109 20.160 9.949 

 

Hauek dira Mungiako arlo funtzionaleko biztanleriari buruzko beste alderdi garrantzitsu 
batzuk: 

- Eskualde honetan, proportzioan, Bizkaian eta Euskal Autonomia Erkidegoan baino 
jende gazte gehiago dago batez bestez. Beste zona batzuetan bezala, jende 
gaztearen kopurua murriztu da, baina eskualde honetan atzerakada ez da hain 
nabarmena izan. Are gehiago, azken urteetan gazteria-indizeak suspertu dira. 
Lehendik gertatzen ari zen galera eten da eta 20 urtetik beherako pertsonen 
proportzioa %19,9raino gehitu da.  
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- Zehazki, adin-tarte honetako gehikuntzak eskualdea osatzen duten udalerri 
guztietan gertatu dira, Gamiz-Fikan izan ezik. Udalerririk txikienen lehengoratzea 
bereziki aipatu behar dugu (Meñaka, Fruiz eta Arrieta), nahiz eta oraindik 
eskualdeko batez bestekoa baino txikiagoa daukaten. 

- Zahartze mailari dagokionez, 2005. urtean indize hau murrizteko nolabaiteko joera 
atzeman zen. Egoera hori azken urteetan areagotu da; gaur egun %14,9an dago, 
eta hamarkada honetan puntu bat inguru murriztu da. Egitura demografikoa 
Bizkaiko batez bestekoa baino askozaz ere gehiago gaztetu da. 

- Familien tamainari dagokionez, eskualdeko egoera orokorraren ildotik doa. Familia 
bakoitzeko pertsona kopurua etengabe murrizten ari da. 2007. urtean, batez 
bestez, familia edo etxebizitza bakoitzean 2,8 pertsona bizi ziren, Bizkaiko batez 
bestekoa baino apur bat gehiago (2,6). Era berean, une honetan famili guneen 
tipologia eta elkarbizitza motak asko aldatzen ari dira. Pertsona bakarreko 
etxebizitzak, guraso bakarreko familiak eta berreraikitako familiak nabarmen 
areagotu dira, eta gure aroaren ezaugarrietako bat dira. 
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7. EKONOMIA-JARDUERA 

- Oro har, Mungialdeko arlo funtzionalak, aztertu ditugun azken bost urteetan, 
aurreko urteetan atzeman zen egoera abantailatsua mantendu du, izaera 
ekonomikoa duten adierazleei dagokienez. 

- Zentzu honetan, jarduera, okupazio eta langabezi tasek kopuru positiboagoak 
erakusten dizkigute Bizkaiko eta EAEko batez bestekoek baino. Halere, udalerri 
jakin batzuetan (Arrietan eta Gamiz-Fikan zehazki) jarduera tasa nahiko txikia da. 

- Okupatutako biztanleriari dagokionez, eskualdean, batez bestez, kopuruak apur 
bat handiagoak dira Bizkaian eta EAEn baino. Langabezi tasa Bizkaiko batez 
bestekoa baino 3 puntu txikiagoa da (%10,3; Bizkaian: %13,7) 2010eko laugarren 
hiruhilekoan. Noski, langabezi tasa hauek udalerriz udalerri aldatzen dira. Mungia,  
Arrieta eta Gatikan daude langabezi tasarik handienak (%11 inguru). 

- Sektoreka aztertuta, aurreko bost urteetan eskualdean lehen sektorean eta 
industrian lan egiten zuten langile kopurua murriztu da, eta zerbitzu sektorean lan 
egiten dutenak lehen baino gehiago dira. 

- Halere, datuak Bizkaiko datuekin alderatuz gero, Mungialdeko eskualdeak oraindik 
ere lehen sektorean eta industrian okupatutako pertsonen proportzio handiagoa 
dauka, eraikuntza sektorearen kaltetan. Zerbitzuen sektoreak, berriz, Mungialdean 
egoera apur bat kaskarragoa dauka Bizkaian baino. 

- Datu horiek ez dute udalerri guztietako errealitatea islatzen. Udalerri guztietan, 
lehen sektorean lan egiten duten pertsonen pisua inon ere %6 baino gehiago ez 
den arren, udalerririk txikienetan nolabaiteko jarduera dauka (Arrieta, Gamiz-Fika, 
Meñaka). Bestalde, industriaren sektorean lan egiten duten pertsonen kopurua 
Mungian, Gatikan eta Gamiz-Fikan bakarrik da garrantzitsua.   

- Mungialdean baserriko lana eta industriako lanak bateragarriak izan dira tradizioz, 
famili ustiapenaren tipologiaren ondorioz, baina osagarritasun hori hausten ari da 
baserria soilik egoitza lez erabiltzeko joerarekin. Sektorearen gainbehera are 
okerragoa da belaunaldi berriek baserriko lanei muzin egiten dietelako. 

- Datuak establezimendu moten bitartez aztertzen baditugu, aztertutako arloaren 
barruko jarduera adarren arabera, ikusiko dugu industriaren sektorearen pisua 
Mungian eta Gatikan dela handien. Udalerri horietan, industria oso finkatuta dago, 
210 enpresatik gora dauzkaten industrialdeetan banatuta. 

- Mungiak industriako enpresen %72,4 hartzen du, Gatikan %13a dago, eta 
gainerako udalerrietan pisua ez da oso garrantzitsua. 

- Oro har, 2010. urtean zentsatutako establezimenduen kopurua guztira 2.200 baino 
gehiago zen aztertutako arloaren barruan. Azken bost urteetan %20ko gehikuntza 
gertatu zen. Hain zuzen ere, industrian diharduten establezimenduak antzeko 
kopuruetan zeuden. Eraikuntza sektorea apur bat handitu zen, eta zerbitzuen 
sektorea asko. 
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- Lurralde-eremuetan: 2010. urtean Mungiako udal mugartean eskualdeko 
establezimenduen %72 inguru zeuden; lanpostuen kopurua antzeko 
proportzioetakoa zen (%71,6). 

- Merkataritzaren ikuspegitik, Mungia da eskualdeko burua ondorio guztietarako eta 
bertan biltzen da zerbitzuen eskaintza. Horren ondorioz, eraginpeko eremuan bizi 
direnen udalerrietara gertatzen dira desplazamenduak. Soilik Bakio, uda partean, 
berbideratzen da aisialdirako jardueren inguruan. 

 Hala ere, landa udalerrietan dendak hurrean ez izatearen ondorioz, merkataritzako 
fluxuak gero eta handiagoak dira gehienbat Bilbo, Leioa eta Getxorantz, zeren eta, 
merkataritza zentro gehiago dituztenez, eskaintza zabalagoa eskaintzen baitute. 

- Familien batez besteko errentaren ikuspegitik, ikusi da eskualdea osatzen duten 
udalerri guztiek Bizkaiko batez bestekoa baino errenta handiagoa daukatela. 
Arrieta bakarrik dago batez besteko kopuruetan. Beste udalerri batzuetan, 
Laukizen adibidez, errenta batez bestekoaren bikoitza da. 
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8. ETXEBIZITZA 

8.1. BILAKAERA  

Etxebizitzei erreparatuz gero, nabarmendu behar da 1991-2011 denboraldian, 
EUSTATen arabera, Mungiako Arlo Funtzionalean 4.653 etxebizitza gehiago egin 
direla (etxebizitzen %75 azken 10 urteetan egin dira); haietatik 4.469 etxebizitza 
nagusiak dira (urte osoan bertan bizitzeko direnak alegia).  

Udalerria 

EUSTAT Aldaketa 
Etxeb. guztira 1.991-

2.011 % 1.991 1.996 2.001 2.006 2.011 
Arrieta 236 266 288 300 307 71 + 30,08 
Bakio 2.346 2.430 2.499 2.716 3.154 808 + 34,44 
Fruiz 148 124 170 208 232 84 + 56,76 
Gamiz-Fika 355 445 482 520 550 195 + 54,93 
Gatika 340 426 521 683 706 366 + 107,65 
Laukiz 284 314 358 405 450 166 + 58,45 
Maruri-
Jatabe 209 247 301 450 463 254 + 121,53 
Meñaka 154 213 244 283 322 168 + 109,09 
Mungia 4.935 5.333 5.324 7.066 7.476 2541 + 51,49 
A.F. Mungia 9.007 9.798 10.187 12.631 13.660 4.653 + 51,66 

 

Udalerria 

EUSTAT Aldaketa 
1.991 1.996 2.001 2.006 2.011 1.991-

2.011 % Etxeb. nagusiak 
Arrieta 156 171 187 203 209 53 + 33,97% 
Bakio 391 479 707 944 1160 769 + 196,68% 
Fruiz 101 104 128 141 199 98 + 97,03% 
Gamiz-Fika 272 307 383 402 431 159 + 58,46% 
Gatika 265 324 405 480 550 285 + 107,55% 
Laukiz 228 250 276 305 366 138 + 60,53% 
Maruri-
Jatabe 143 167 238 291 343 200 + 139,86% 
Meñaka 115 138 162 204 244 129 + 112,17% 
Mungia 3.536 4.040 4.737 5.487 6.174 2638 + 74,60% 
A.F. Mungia 5.207 5.980 7.223 8.457 9.676 4.469 + 85,83% 

 

Etxebizitza kopuru osoa famili kopuru osoa baino handiagoa da. Udalerri batetik 
bestera alde handia dago. Bakion hazkundea oso handia izan da: etxebizitza kopuru 
osoa 34,44% gehitu da, eta etxebizitza nagusien kopurua 196,68%. Horrek esan nahi 
du etxebizitza asko etxebizitza nagusi bihurtu direla.  

Udalerria 
EUSTAT Aldaketa 

1.991 1.996 2.001* 1.991-
2.001 % familia zbk. 

Arrieta 156 171 187 31 + 19,87% 
Bakio 391 479 707 316 + 80,82% 
Fruiz 99 105 128 29 + 29,29% 
Gamiz-Fika 274 307 384 110 + 40,15% 
Gatika 270 324 405 135 + 50,00% 
Laukiz 229 250 280 51 + 22,27% 
Maruri-Jatabe 143 168 238 95 + 66,43% 
Meñaka 117 139 162 45 + 38,46% 
Mungia 3.552 4.045 4.748 1.196 + 33,67% 
A.F. Mungia 5.231 5.988 7.239 2.008 + 38,39% 

* Ez dago data horren ondorengo daturik. 
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Etxebizitzen guztizko kopurua familien kopuruaren gainetik hazi da, eta udalerrien 
artean desberdintasun nabarmenak daude. 

2001ean arlo funtzionalean 2.948 etxebizitzako superabita zegoen famili kopuru 
osoaren aldean. Horrek esan nahi du, udalerririk gehienetan, 1,12 etxebizitza zeudela 
familia bakoitzeko (Mungian) eta 1,54 etxebizitza familia bakoitzeko (Arrietan). Datu 
horietatik kanpo Bakio dago: 3,50 etxebizitza familia bakoitzeko. 

8.2. ETXEBIZITZAREN ERRESERBA ARLO FUNTZIONALEAN 

UDALPLANen 2012. urteko datuen arabera, indarreko udal plangintzan programatuta 
egon arren egin gabe dauden etxebizitzen kopurua 4.531koa da, eta horietatik 1.251 
babes ofizialeko etxebizitzak dira.  

UDALERRIA 

DAGOEN 
ETXEBIZITZA

K 

ETXEBIZITZA BERRIAK ETXEBIZIT
ZA 

GUSTIAK LIBRES B.O.E VT GUST. 
ARRIETA 47 40 0 0 40 87 
BAKIO 2.626 1.237 78 0 1.315 3.941 
FRUIZ 114 33 0 0 33 147 
GAMIZ-FIKA 166 376 24 0 400 566 
GATIKA 254 26 0 0 26 280 
LAUKIZ 238 52 0 0 52 290 
MARURI-JATABE 204 141 0 0 141 345 
MEÑAKA 51 9 0 0 9 60 
MUNGIA 6.002 1252 1149 114 2.515 8.517 
GUSTIRA 9.702 3.166 1.251 114 4.531 14.233 

 

Mungian dago lur erreserbarik handiena, guztira 2.515 etxebizitza eraikitzeko bertan. 
Nabarmentzekoa da garatu gabeko etxebizitzen %46 (1.149) babes ofizialekoak 
izatea. 

Egoitzako lurzoru libre gehiena duen bigarren udalerria Bakio da; izan ere, 1.315 
etxebizitza daude egiteke, eta horietatik 78 BOEkoak dira. 

Hirugarren udalerria den aldetik, Gamiz-Fikan 400 etxebizitza daude egiteke, hori ere 
nabarmentzeko modukoa, zeren kopuru hori egon dauden etxebizitza kopurua baino bi 
aldiz handiagoa baita. 
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9. EKONOMI JARDUEREN LURRA 

9.1. EGUNGO EGOERA 

Mungiaren inguruko landa izaerako udalerri txikiek osatzen dute Mungialdeko arlo 
funtzionala; izan ere, Mungian biltzen baitira ia ekonomi jarduera guztiak.  
Mungialdeko arlo funtzionalaren industri hazkundearen oinarria kanpoko enpresen 
leku-aldatzea izan da, Bilbo Metropolitarreko arlo funtzionaletik hain zuzen ere. Hortaz, 
datozen urteetan Bilbo Metropolitarrean izango den eboluzioaren mende egongo da 
Mungiaren hazkundea eta, gehienbat, enpresek Bilbotik hurbilago dauden tokietan 
kokatzen dituzten posibilitateen mende. 

9.2. LUR ERRESERBAK 

Arlo funtzionalean indarrean dauden plangintzen arabera (Udalplan 2012 iturritik 
hartuak). Okupatutako lurzoruaren azalera 111,01 Ha da, eta hutsik dagoen lurzorua 
55,14 Ha da. Hau da, guztira kalifikatutako 166,15 Ha-en %67 eta %33 hurrenez 
hurren.  

KLASEA 
Azalera  
gordina 

Hiri-lurzoru 
hutsa 

Urbanizagarri 
hutsa 

 URBANO EZ  FINKATUTA 34,33 11,95 22,38 

 URBANO FINKATUTA 77,74 76,60 1,14 

URBANIZAGARRIA 54,08 22,46 31,62 

GUSTIRA 166,15 111,01 55,14 

Aurreko datuak gorabehera, dauden lurzoru industrialak xeheago aztertuz gero, 
Udalplanean islatutako azalera hutsen bideragarritasuna zalantzatan jarri arazten du.  

Adibidez, Arrotxikito sektore berria MESAren instalazioekin erabat okupatuta dagoela 
ematen du. Ikusten den azalera hutsa urriagoa da Belakon dauden lurzoruetako 
datuetatik eratortzen dena baino, eta ez da ulertzen nola egon daitezkeen ia 5 Ha 
hutsik Zabalondon.  

Gatikako Errotalde poligonoari dagokionez, ia osorik burutu dela ematen du. Gainera, 
azaleraren zati handi batean uholde arriskua dago.  

Luiseneko AI- 6 sektoreak oso okupazio txikia dauka.  

Oro har, Belako-Atela sektore sortu berrian izan ezik, Arau Subsidiarioen 
aldarazpenaren xede dena (2010ean behin betiko onetsia eta oraindik garatzeke), 
lurzoru urbanizagarririk gehienak hirilur gisa birsailkatu ahal dira.  
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10. MUGIKORTASUNA 

10.1. MUGIKORTASUNAREN ANALISIA 

Sarrerako atal honen helburu nagusia da Mungiako arlo funtzionalean 
mugikortasunaren egungo arauen ezaugarriak azaltzea, Bizkaiko Lurralde 
Historikoaren esparru orokorrean, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan 
ere. Horretarako, 2011. urtean egin zen Euskal Autonomia Erkidegoko 
Mugikortasunaren azterketa hartuko dugu erreferentziatzat. 

Dokumentu horren ondorio orokorrak puntu hauetan laburbiltzen dira: 

- Euskal Autonomia Erkidegoan euskal biztanleriaren mugikortasuna altutzat jo 
daiteke. 6 urtetik gorako biztanleriaren %89,5 lekuz aldatzen da batez besteko lan-
egun batean, eta batez bestean biztanle bakoitzak egunean 3.05 joan-etorri egiten 
ditu. 

 2003. urtetik, guztizko joan-etorrien kopuruak eta biztanleko batez besteko joan-
etorriek goranzko joera izan dute. Hala ere, azken lau urteetako hazkundea txikia 
izan dela esan daiteke, 2007ko datuei dagokienez %1,9koa izan delarik. 

- Mugikortasun-ereduetan hauteman diren aldaketak ez dira oso esanguratsuak: 

· Oinezkoen modua da oraindik erabiliena, herritarren lekualdatzeko beharrak 
asetzeko, guztizkoaren %44,8 delarik. Horrez gainera, gero eta erabilera-
kuota handiagoa du automobilarekin alderatuz gero, guztira 257.826 joan-
etorri gehiago egin direlarik 2007. urtearekiko.  

· Automobilak bigarren postuan jarraitzen du, baina barrentze-kuotan galera 
izan du.  

· Garraiobide kolektiboek ere (autobusa eta trena) beheranzko joera bera 
pairatu dute, eta 2011. urtean autobusak %8,4ko erabilera-ehunekoa zuen, 
eta trenak, %6,5ekoa.  

· Gaur egun,  intermodalitatea Euskal Autonomia Erkidegoan aukera ahul bat 
da oraindik, eta joan-etorrien %1,2 baino ez da. 

· Azpimarratu behar da bizikletaren erabilerak gora egin duela garraiobide gisa, 
eta 2011. urtean guztira 116.938 joan-etorri egin zirela bizikletaz, eta 
motozikletaren erabilera-maila gainditzera iritsi zela.  
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Oinez 64,8 8,1 44,8 

Bizikleta 2,6 0,8 1,9 

Automobila 18,9 61,8 35,8 

Motozikleta 1,0 1,0 0,9 

Autobusa 8,0 10,7 8,4 

Trena 4,0 14,7 6,5 

Hegazkina 0,0 0,0 0,1 

Multimodala 0,5 2,1 1,2 

Beste batzuk 0,3 0,9 0,4 

GUZTIRA 100,0 100,0 100,0 

 

Joan-etorrien banaketa, jatorrizko eskualdearen eta erabilitako garraiobide motaren arabera. 

 Laburbilduz, garraiobide mota jasangarriek, oinez ibiltzeak eta bizikletak, lortu dute 
Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleek egindako joan-etorri berrien gehiengoa 
eskuratzea. 

- Euskal Autonomia Erkidegoan, ia mugikortasun osoa autonomia-erkidegoaren 
barruan egiten da. Joan-etorrien %98,2 autonomia-erkidegoaren barruan egiten 
dira, eta %1,8, berriz, kanpoko lurralde batzuekiko fluxuei dagokio. Barruko joan-
etorri horiek pixka bat igo egin dira 2007. urteko datuekin alderatzen baditugu, urte 
hartan %97,9 baitziren. Udalerriaren barruko mugikortasuna ere indartu egin da 
eskualdeko ingurunearekiko, eta probintziaren barrukoaren eta lurralde artekoaren 
adierazgarritasuna ere igo egin da. Hala ere, azpimarratu behar da 2011. urtean 
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lurralde arteko mugikortasunak urria izaten jarraitzen zuela, nahiz eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko lurraldeen artean distantzia txikiak izan. 

Joan-etorri motak % 

Udalerriaren barruan  61,5  
Eskualdearen barruan  18,9  
Lurraldearen barruan  13,1  
Lurraldeen artean  4,2  
Kanpokoa  2,3  
Guztira  100,0  

 

- Sexuaren araberako herritarren mugikortasun-ereduari dagokionez, nabarmentzen 
da emakumezkoen mugikortasuna (3,08) pixka bat handiagoa dela gizonena 
baino (3,01).  

 Behar horiek asetzeko moduari dagokionez, agerian geratzen da emakumezkoen 
mugikortasunak jasangarriagoa izaten jarraitzen duela. Emakumeek gehiago 
erabiltzen dituzte motorizatu gabeko baliabideak (emakumezkoen %53,2k 
erabiltzen ditu, eta gizonezkoen %40k soilik), bai eta garraiobide kolektiboak ere, 
bai errepidez bai trenbidez. Lekualdatze horiek sortzen dituzten beharrei 
dagokienez, arrazoia lana denean hautematen da alderik handiena: gizonezkoen 
kasuan, gizonezko gehiago lekualdatzen dira lanagatik (14 portzentajezko puntu). 
Aitzitik, emakumeen kasuan, etxerako erosketak egiteak, etxeko kudeaketek eta 
hirugarren adineko pertsonei akonpainamendua egiteko jarduerek garrantzi 
handiagoa dute lekualdatzeko arrazoi gisa, gizonezkoekin alderatuta. 

Mota  

Emakume
zkoak 

Gizonezko
ak 

Guztira 
EAEn 

Joan-
etorriak 

% 

Joan-
etorrien% 

% 

Joan-
etorrien% 

% 
Motorizatu gabea  53,1  39,8  46,7  
Automobila  27,5  44,8  35,8  
Lineaz kanpoko autobusa  1,8  3  2,4  
Garraio kolektiboa errepidez  8,0  3,9  6,0  
Garraiobide kolektiboa trenbidez  7,6  5,3  6,5  
Motozikleta  0,3  1,6  0,9  
Hegazkina  0,0  0,1  0,1  
Multimodala  1,3  1,1  1,2  
Beste batzuk  0,3  0,4  0,4  
Guztira  100,0  100,0  100,0  

 

 Emakumezkoen mugikortasuna udalerriaren ingurunera mugatzen da neurri 
handiago batean, eta gizonezkoenak, berriz, ordezkaritza handiagoa du eskualde 
barruko eta lurralde barruko  joan-etorrietan. 

- Mugikortasun okupazionalak edo behartuak 2011. urtean joan-etorriak sortzen 
zituen eragile nagusia zen, hain zuzen, %49,6. Bereziki garrantzitsua da laneko 
mugikortasuna, %37,3koa. Aisialdiak bigarren postuan egoten jarraitzen du, eta 
lanak bezala, bere adierazkortasuna handitu du (%23,4). Azkenik, ikasketek eta 
erosketen garrantzia galdu zuten 2011. urtean, eta %12,3ko eta %8,2ko kuota 
lortu zuten, hurrenez hurren. 
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- Mugikortasuna ere desberdina da pertsonen ekonomia-jardueraren arabera. 
Euskal Autonomia Erkidegoan batez besteko lanegun batean egiten diren joan-
etorrien ia erdia lan bat duten pertsonek egiten dituzte (%49,4) automobilaren 
bidez (kasuen %52,2). Aitzitik, beste kolektibo batzuek neurri handiagoan 
erabiltzen dituzte motorizatu gabeko baliabideak, batez ere erretiratutako 
pertsonek eta pentsiodunek (%69,5) eta etxeko-lanak egiten dituzten pertsonek 
(%71,2). 

Mota   
Pertsona 
landunak 

Pertsona 
langabea

k Ikasleak 

Erretiratuak 
eta 

pentsioduna
k 

Etxeko-
lanak 

Guztira 
EAEn 

 Motorizatu gabea   30,7 56 48,9 69,5 71,2 46,7 
 Automobila   52,2 27,7 19,1 18,8 16,9 35,8 
 Garraio publikoa 
trenbidez 7,6 6,7 8 3,7 4,2 6,5 
 Garraio publikoa 
errepidez   5,2 7,7 8,3 5,9 6,1 6 
 Lineaz kanpoko 
autobusa   1,1 0 12,4 0,6 0,1 2,4 
 Multimodala   1,2 1,3 2,4 0,7 0,6 1,2 
 Motozikleta   1,5 0,5 0,6 0,2 0 0,9 
 Beste batzuk   0,3 0,2 0,2 0,3 0,9 0,4 
 Hegazkina   0,1 0 0,1 0 0 0,1 
 Guztira   100 100 100 100 100 100 

 

- Hauek dira Bizkaiko Lurralde Historikoan mugikortasunaren datu zehatzak: 

· Bizkaian lurralde-antolaketa oso lotuta dago Bilbo metropolitarrarekin. 
Probintziako gainerakoa hiri ertainen inguruan egituratzen da. Hiri horiek buru 
funtzional gisa funtzionatzen dute, besteak beste, Gernikak, Durangok eta 
Markinak. Lurralde-egitura honen ondoriok eragina du Bizkaiko Lurralde 
Historikoaren barruko joan-etorrien mugikortasunean. Kasu honetan, Bilbo 
Handiak du garrantzi handiena, barneko joan-etorrien %50ren jatorria edo 
helmuga delarik, eta Bilbo joan-etorrien %44,2 baino ez da. Laburbilduz, 
eskualde osoa da Bizkaian barneko joan-etorrien ingurune sortzaile eta 
erakarle nagusia (%82,7).  

· Gainerako eskualdeei dagokienez, Durangaldeak eta Plentzia-Mungiak dute 
joan-etorriak erakartzeko eta sortzeko ahalmen handiena.  

Jatorria   

Helmuga 
Arratia-
Nerbioi 

Duran-
galdea 

Enka-
rterriak 

Gernika-
Bermeo Bilbo 

Bilbo 
Handia 

Markina-
Ondarroa 

Plentzia-
Mungia Guztira 

 Arratia-Nerbioi   31.721 3.35    291 4.814 5.285    194 45.656 
 Durangaldea   3.35 191.595    2.85 15.472 14.993 1.409 2.019 231.689 
 Enkarterriak         56.258 225 7.469 8.29    191 72.433 
 Gernika-Bermeo   291 2.498 225 92.002 8.133 5.552 983 2.783 112.465 
 Bilbo   4.57 15.199 7.294 8.106 887.013 177.127 2.518 17.856  1.119.683   
 Bilbo Handia   5.073 16.193 8.939 6.827 174.158 1.049.595   663 27.639  1.289.086   
 Markina-Ondarroa      1.187    848 2.18 1.074 53.53    58.82 
 Plentzia-Mungia   194 2.019 191 2.96 18.334 26.953    74.855 125.506 
 Guztira   45.2 232.042 72.907 114.108 1.117.573   1.288.869   59.102 125.537  3.055.339   
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· Bilboren zati batek erakarritako joan-etorri gehienak automobilez egiten dira 
(%54,9). Horrez gainera, azpimarragarria trenbideak hirira sartzeko joan-
etorrietan zer-nolako barrentze-kuota duen, %29,4an kokatzen delarik. 

 

Jatorrizko 
eskualdea 

Motorizatu 
gabea 

Lineaz 
kanpoko 
autobusa 

Garraio 
kolektiboa 
errepidez 

Automo
bila 

Motoz
ikleta 

Garraio 
kolektiboa 
trenbidez 

Multi-
modala 

Guztira 

Arratia-Nerbioi        150 2.033  1.534 1.097 4.814 
Durangaldea      355 2.949 10.318    408 1.441 15.472 
Enkarterriak         941 4.529    891 1.108 7.469 
Gernika-Bermeo         1.593 4.811    953 777 8.133 
Bilbo Handia   828 2.018 11.125 85.773 462 67.409 6.542 174.158 
Markina-Ondarroa         390 1.734       57 2.180 
Plentzia-Mungia      131 831 12.886    3.289 1.197 18.334 
Bizkaia guztira   828 2.505 17.980 122.083 462 74.484 12.219 230.560 

 

10.2. MUGIKORTASUN ALTERNATIBOAK ETA HIRIGUNEAN 
INTEGRATZEA 

10.2.A. BIZIKLETA-BIDEEN SAREA 

Gaur egun ia ez dago arlo funtzionalean era horretako azpiegitura espezifikorik: 

- Bidegorri Bilbao-Mungiako antzinako trenbidekoa da (Bizikleten Planean ezarria) 

- Iturbaltzagatik (Mungia) Larramendi Ikastolaraino doan bidegorria. 

Gainerako sarean, eskualdean banatutako informazio panelen seinaleztapena dagoen 
zenbait tarte dira; seinale horietan, ibilgailuen abiadura asteburuan mugatzea 
adierazten da, txirrindulariei lehentasuna emateko.  

Zikloturistek asko erabiltzen dituzte asteburuan abiadura mugatuta duten bideak. 
Horren ondorion, arriskua sortzen da, zeren arlo funtzionaleko errepide-sarean nagusi 
diren bidebazterrak estuak baitira. 

Horiez gain, mendiko bizikletako pisten ibilbideak daude, garraio sare alternatiboa 
baino aisialdirako erabilerarako direnak. 

Zenbait jarduketa ezarri behar dira bizikletentzako bideen sarea osatzeko eta 
hobetzeko, halako moldez non bizikletaren bidezko garraioa motordun ibilgailuen 
garraio alternatiboa izango baita. Jarduketa horiek bi aldetatik bideratu behar dira: 
ibilbide berriak egitea eta autoen bideak egokitzea. 
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10.2.B. LURRALDEAN SARTZEKO OINEZKOENTZAKO SAREA 

Bidezidorrei dagokienez, landa-bide ugari egon arren, ez dago lurralde osoan sartzeko 
benetako sarerik. 

Eremuko bidezidor homologatu bakarra GR-280 da, ibilbide batekin Uribe eskualde 
osoa zeharkatzen duena arlo funtzionaleko udalerri nagusietako biztanle-guneak lotuz. 
Gainera, tangentea eginez arlo funtzionala zeharkatzen duten bi GR daude. 

Bestalde, herritarrek eta batez ere inguruko herritarrek erabili ohi dituzten beste ibilbide 
interesgarri batzuk daude, eta horien artean “Euskararen ibilbidea” izenekoa 
nabarmentzen da, naturaren eta arkitekturaren aldetik elementu interesgarri 
nagusienetatik doana hain zuzen.  

10.3. GARRAIO KOLEKTIBOA. INTERMODALITATEA 

70eko hamarkadara arte, Mungia trenez komunikatzen zen Bilborekin. Aitzitik, trena 
desagertu zenetik garraiobide publiko bakarra autobusa da. 

Linea nagusiek Mungia (eskualde burua) Bizkaiarekin komunikatzen dute, batez ere 
Bilborekin; Bilborekin hain zuzen konexio arina eta etengabea dago. Bermeotik eta 
Bakio-Meñakatik datozen zerbitzuek geldialdia egiten dute Mungian, eta Mungiatik 
bertatik irteten direnei batuta, autopista bidez 15 minuturo zuzeneko konexioa dago 
Bilborekin. Horrez gain, Bilbo-Derio-Mungia lineak La Bilbaina urbanizazioari ordu 
erdiro zerbitzua ematen dio, eta Mungia-Derio-Gurutzeta linea orduro edo bi orduro 
abiatzen da. 

Gainerako udalerriak hiru linearen bidez komunikatzen dira Mungiarekin:  

- Gernika-Mungia, Fruizko herrigunetik igarotzen dena 

- Sopelana-Mungia, Gatikan, Maruri-Jataben eta Laukizen zehar igarotzen dena, 

- Bermeo-Mungia-Derio-EHU 

Azkenik, eta tokiko izaerarekin, Mungia-Gamiz-Fika eta Mungia-Meñaka-Arrieta 
lineetako trazadurak Mungiaren eta inguru-inguruko udalerrien artean ikusi den 
mendetasun funtzionalagatik sortu dira.  

Azkenik, ba daude Bakio-Bermeo eta Laukiz-Bilbao linea bi, arlo funtzionalaren 
periferian dauden hiriguneak kanpoaldearekin lotzen dutenak. 
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10.4. BIDE-SAREA 

Kanpoko erlazio mailan, lurraldeko ardatz handietatik kanpo dago kokatuta arlo 
funtzionala. Bizkaiko lurraldeko gainerako herriekiko konexio nagusia BI-631 Bilbao-
Mungia saihesbidearekin egiten da; hala, Mungialdea komunikatuta gelditzen da 
hegoalderantz Bilbao Metropolitarreko arlo funtzionalarekin.  

Hona hemen kanpoko eta barneko beste komunikabide garrantzitsu batzuk: 

- BI-631 Mungia-Bermeo 

- BI-634 Sopelana-Mungia 

- BI-2120 Plentzia-Mungia 

- BI-2121 Mungia-Muxika 

Errepide horiek ia guztiak (salbu eta BI-631 errepidea, Mungiatik Txorierriko 
barnebidearekin bat egin arte -N-637-) noranzko bakoitzean errei bakarreko galtzada 
bakarrak dira, eta horien trazaketa eta sekzioa kasu batzuetan ez dira nahikoak 
jasaten duten trafikoa modu egokian hartzeko. 

Ildo horretan, arazo gehien dakarten puntuak Mungiatik Bermeorako BI-631 errepidean 
daude, baina arazoa duten beste tarte batzuk ere badira, BI-2121 eta BI-634 
errepideak adibidez. Hala ere, egoera hobetzeko uneko lanak egiten ari dira. 

Bide sarearen beste arazo bat bide nagusiek zenbait hirigune zeharkatzen dituzten 
tokietan dago, hala nola Bakio, Gamiz-Fika, Gatika, Fruiz eta Larraurin. 

Horri dagokionez, Mungia-Bermeo bide berriak Larrauriko gunean zehar doan trafiko 
gurpildunaren zati handi bat bereganatuko du. 

Bakion proiektu bat dago, hirigunetik sortaldean dauden egoitzako sektoreetako 
ertzeko bideei buruzkoa; saihesbidea izateko balio dezake, zati batean egindako. 

Bestalde, Bizkaiko Foru Aldundia proiektu bat egiten ari da, Mungian BI-2120 Plentzia-
Mungia errepidearen bidez sartzea bultzatzeko, trafikoa BI-634 Sopelana-Mungia 
errepidetik desbideratuz. Horrek Gatikako gunea zeharkatzen duen trafikoa neurri 
handi batean murriztuko du. 

Azkenik, Gamiz-Fikan proiektu bat egin da eta disuasio-ibilguneak jarri dira 
hiriguneetan zirkulazio abiadura murrizteko; hala, momentuz ez da beharrezkotzat 
jotzen saihesbideak egitea. 
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11. ZERBITZU SAREAK 

11.1. UR HORNIDURA 

- Hau da Mungiako arlo funtzionalean dagoen Partzuergoko lehen mailako ur 
hornidurako sarea: 

· Mungialdea hornitzeko lehen mailako sarea. Zatiak: Derio-Artebakarra; 
Artebakarra-Mungia eta Mungia-Gamiz Fika. Eroanbide horiek zortasun bat 
dute prestatuta, lurzoruaren kudeaketako hirigintza-erregimenaren arabera.  

 Horrez gainera, sarbidearen eta Zabalondoko ur-biltegirako eraikuntza-
lursailen jabari osoa dago Artebakarra-Mungia zatian. 

· Dow Linea Berritua. Halaber, zortasun bat du lurzoruaren kudeaketako 
hirigintza-erregimenaren arabera. 

· Isuskitza adarra. Urbinako edateko uren araztegia dagoen gainazalaren jabari 
osoa dago. 

· Beste eroanbide batzuei dagokienez, besteak beste, Gatika-Maruri adarra, 
Bakiora doan adarra, Gamiz-Fika adarra eta Fruizera doan adarrari 
dagokionez, beste administrazio batzuk dira zortasun iraunkorreko eta jabari 
osoko eskubideen titularrak, hala nola Bizkaiko Foru Aldundia eta udalak. 

- Etorkizunean egingo diren eroanbideen eta instalazioen proiektuak: 

· Uribe Kosta-Mungialdea lotura. 

· Bermeora doan adarra. 

 Proiektu horiek azterketaren fase goiztiarrean daude. 

11.2. SANEAMENDUA 

Mungiako arlo funtzionaleko saneamendu-sarearen multzoa egokia ez dela erakusten 
duen adierazle sintomatiko bat ibaietako urak dira; uren kalitatea “onargarria” edo 
“eskasa” da Butroi errekako beheko tartean.  

Hortaz, lehentasunezkoa da uren isurketak desegitea aurretik arazi barik; hala, 
saneamendu-sarea osatuko da eremuko biztanle-gune guztiei zerbitzua emateko. 

Saneamendu zerbitzua, gaur egunean, desberdina da udalerriaren arabera. 

Mungiako arlo funtzionaleko saneamendu-sistema orokorrean, Butroe Garaia 
(Mungiako edateko uren araztegitik ibaian gora) eta Erdiko Butroe (araztegitik ibaian 
behera). 

Butroe Garaiko eskema ia bukatuta dago, gaur egun partzuergoan sartuta dauden 
udalerrietan duen garapenari dagokionez. 
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Etorkizuneko plangintza-mailan, beharrezkoa dirudi Fruizeko kolektoreari ibaian gora 
Fruiz eta Arrieta udalerrietatik jarraituko dion adar bat egiteko aukera aintzat hartzea 
(gaur egun partzuergoan sartu gabe dauden udalerriak badira ere), Errigoitiko auzo 
batzuekin zuzeneko lotura ahalbideratuz. 

Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eremu horretan Butroe Garaiaren saneamendu-
eskema osatzeko planifikatu duen jarduketetako bat da eroanbide hori, eta 
horretarako, beharrezkoa litzateke aipatu udalerriak, Arrieta eta Errigoiti, aurretik 
partzuergoaren barruan sartzea. Hala, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak eremu horretan 
esku hartzeko aukera izango luke. 

Erdiko Butroeri dagokion eskemari dagokionez, berriz, beste irtenbide bat hautatu da: 
Butroe Erdiko isurketak (Mungiaren zati bat, Gatika, Maruri-Jatabe eta Laukiz) ibaian 
gora bideratzea, Mungiako edateko uren araztegiraino. Horretarako, duela gutxi 
egindako handitze-lanen ondorioz egun duen zabaltasuna erabiliko da. 

Sare osoa hiru fasetan egingo da: lehenengo fasea egiten ari dira une honetan; 
bigarrena, berehala lizitatuko da; eta hirugarrena, proiektuaren fasean dago. 

Bestalde, Mungiako edateko uren araztegiak beste handitze bat jasateko espazio 
fisikorik ez duenez, eta arazketa-prozesu espezifikoak eta eraginkorragoak erabiltzeko 
aukera dagoen arren, aurreikuspenen arabera, baliteke edateko uren araztegiaren 
tratamendu-ahalmena nahikoa ez izatea asetasun-mugara iritsi baino lehen. Hori dela 
eta, epe luzera aurreikusten da beharrezkoa izango dela beste edateko uren araztegi 
bat eraikitzea, eta horretarako, beharrezko lursailak erreserbatu beharko dira. 

Kontuan izanda Mungiako edateko uraren araztegiaren edukiera osoa 24.000 
biztanleko biztanleria baten tratamenduan kuantifikatzen dela, eta muga-urtean 
saturazio-biztanleria 29.300 biztanle ingurukoa izango dela (Butroe Garaia eta Erdiko 
Butroe barne), ondorioztatzen da beste araztegi bat egin beharko dela 5.100 
biztanleentzako, aintzat izanda ustiapen egoki baterako gomendatutako gehieneko 
atalasea 9.000 biztanle baliokideko biztanleria batentzako arazketa-prozesua dela. 

Ingurune egokienetzat hartzen da Ugarteko ponpaketa-ingurunea, eta 10.000 m2 
inguruko lurzorua erreserbatu beharko da guztira. 

Bestalede, Bakion: hondakin-uren arazketa osoa du behar baino askoz handiagoa den 
araztegi baten bidez; izan ere, zerbitzu hori 18.000 biztanleri emateko aurreikusita 
dago. 

11.3. SARE ELEKTRIKOA 

Iberdrolako azpiestazio transformatzailera doazen tentsio altuko hainbat lineak 
zeharkatzen dute arlo funtzionala. Estazio hori energia elektrikoa transformatzeko eta 
banatzeko da. Lemoizko zentral nuklearrarekin lotzeko asmoarekin eraiki zen; hori 
dela-eta, bertatik abiatzen diren lineetatik hiru linea zentral nuklear horretako 
instalazioetara iristen dira.  

Eskualdean ez dago energia ekoizteko iturri propiorik.  
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11.4. GASA 

Arlo funtzionalean Euskadiko Gasa Sozietatearen hornidura-linea bat dago, alde osoan 
“T” forma eginez zeharkatzen duena. Aitzitik, banaketa ez dago oso zabalduta 
lurraldean zehar, Mungia eta Gatikako guneek bakarrik baitaukate hornidura. 

Laukizen horren konexioa epe ertainean egitea aurreikusita dago. 

11.5. HIRIKO HONDAKIN SOLIDOAK  

Arlo funtzional osoko hiriko hondakin solidoak biltzeko, hondakinok Lemoizko Jata 
mendiko hondakindegira eramaten dira, arlo funtzionaletik kanpora.  

Eskualdean bi garbigune daude: bata Mungian, eskualde osoari zerbitzua ematen 
diona, eta bestea Bakion, soilik udal mailako zerbitzua ematen duena. 

11.6. TELEKOMUNIKAZIO SAREA 

Telefonia sareak eskualdeko udalerri guztiak hartzen ditu.  

Zuntz optikoaren sarea ez dago ia zabalduta aztertu dugun lurraldean. Mungiaren 
ingurunean dago batez ere. 

Gaur egun, interneteko banda zabala ezartzen ari da haririk gabeko teknologiaren 
bidez (WIMAX) nahiko zabaldua. Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika Laukiz Meñaka eta 
Mungia udalerrietako alde batzuetan eta Mungiako emanten da zerbitzua. 

11.7. LAN HIDRAULIKOAK 

Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Ingurumen Sailak Butroi errekaren 
hobekuntza hidraulikoaren gaineko proiektu bat egin du bertan aldian-aldian gertatzen 
diren uholdeen kalteak ekiditeko (Mungia eta Gatikan), betiere ibaia ahalik eta gutxien 
ukituta.  

Proiektua, funtsean, alboko ubide bat egitean datza ibaiko ubidea egoera naturalean 
dagoen tarteetan. 

Idatzita dago dagoeneko Mungiarako proiektua.  

Gainera, Ibaien eta Erreken Bazterrak Antolatzeko LAPak Estepona ibaia Bakioko 
gunean igarotzen den lekuan bideratzea aintzat hartzen du. 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA · Mungiako Arlo Funtzionaleko LZP 

I. liburukia: informazioa eta diagnosia · 2014.10 

50 

12. EKIPAMENDUAK 

Eskualdeko ekipamenduen aldetik, Mungiak ematen ditu eskualdeko ezaugarri 
nagusiak eta udalerrietan dauden hutsuneak betetzen ditu; izan ere, udalerri txikiak eta 
biztanle gutxi izanik, eskaintza mugatuta egongo da beti. 

Ildo horretan, herritarrak etxebizitzaz eta ekipamenduez jabetzeko eskariaren 
araberakoa da eskualdeko errealitatea, eta toki mailako behar horiek betetzen direla 
esan daiteke, ikusiko dugun moduan; ez dago hutsune nabarmenik alde horretatik. 

Gainera, aurreikusitako jarduketen proposamen berriei esker, Mungialdean 
aurreikusten den hazkunde demografikoaren ondorioz ager daitezkeen hutsuneak bete 
ahal izango dira. 

12.1. HEZKUNTZA EKIPAMENDUA 

Mungialdeko hezkuntza ekipamenduaren banaketak Mungian pilatzen ditu ikastetxe 
gehienak. Lehen hezkuntzatik gorako zikloak Mungian bakarrik ematen dira. 

Hezkuntzako ekipamenduak eskualde buruan pilatzeak hezkuntza baliabideen 
aprobetxamendua bideratzen du. Horrela, une honetan estaldura nahiko egokia da, 
maila guztietan.  

Mungialdeko arlo funtzionalean landa izaerako guneetan bizi diren pertsonak 
ikastetxeetara joan ahal izateko, eskolako garraioa dago, hezkuntza izaerako 
beharrezko dotazioak ez dauzkaten udalerrien beharrizanei egokituta. 

Gaur egun, 2010-2012 ikasturterako 3.801 ikasle daude eskaintzen diren hezkuntza 
mailetan matrikulatuta. Haietako %89 Mungiako ikastetxeren batera doaz, udalerri 
honetan eskaintza handiagoa dagoelako eta jende gehiago bizi delako. 

MATRIKULATUTAKO IKASLEAK, 2010-2011 

Udalerriak 

0-5 6-11 12-16 17-18 Lanbide heziketa 
Udalerria 
guztira 

0-2 3-5 Haur 
h. 

azpi-
totala 

Lehen h. 
 

DBH 

 
Ziklo 

ertaina 
Goi 

zikloa 

LH 
azpi-
totala 

Haur h. 
1. zikloa 

Haur h.  
2. zikloa 

Batxil
ergoa 

Arrieta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bakio 49 53 102 65 0 0 0 0 0 167 
Fruiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gamiz/Fika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gatika 53 32 85 39 0 0 0 0 0 124 
Laukiz 6 17 23 24 0 0 0 0 0 47 
Maruri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Meñaka 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 
Mungia 456 595 1.051 1.281 747 270 63 78 141 3.490 
Guztira 587 697 1.284 1.409 747 270 63 78 141 3.851 

 

Hezkuntza maila bakoitzeko matrikulazioen pisuari dagokionez, 2005. urteko datuekin 
erkatuta, ikus dezakegu haur hezkuntzak puntu bat galtzen duela, ikasleen %33arekin, 
eta lehen hezkuntzan 4 puntu gehitu dela, matrikulazioen %36ra iristeraino. 
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta batxilergoan 2 puntu galdu dira guztira. 
Lehenengo zikloan %19ra iritsi dira eta bigarrenean %7ra.  

Lanbide heziketako prestakuntza zikloak apur bat gehitu dira, matrikulazioen %4ra iritsi 
gabe.  

Azken 5 urteetan izan den hazkundea ondoko lauki honetan islatzen da. Bertan, bai 
hazkunde orokorra (%21eko hazkundea izan da) bai udal mailako hazkundea (batez 
ere Bakion) ikus daitezke. 

Bi udalerrik, Meñakak eta Gatikak, lehen ez zeuzkaten zikloak eskaintzen dituzte orain: 
Meñakak gaur egun haurreskola dauka eta Gatikak lehen hezkuntza ematen du. Gaur 
egun ikasgela gehiago behar ditu. 

Azken 5 urteetako aldakuntzak, ehunekotan, hezkuntza zikloen arabera ikusita, 
hazkunde positiboa erakusten du haur hezkuntzan, lehen hezkuntzan, derrigorrezko 
bigarren hezkuntzan eta lanbide heziketako zikloetan; batxilergoan, berriz, hazkundea 
negatiboa da. 

Laukizen, haur hezkuntzako hazkundea negatiboa izan den arren, badaude plazak 
hutsik. Horrenbestez, printzipioz ez dirudi ikasleen murrizpen hori instalazio berrien 
mugapenaren edo beharrizanaren ondorio denik. 

HAZKUNDEA 2005-2011 

Udalerriak 
0-2 

Haur h. 
1. zikloa 

3-5 
Haur h. 
2. zikloa 

0-5 
Haur h. 
guztira 

6-11 
Lehen 

h. 

12-16 
DBH 

Batxil
ergoa 

Ziklo 
ertaina 

Goi 
zikloa 

Lanbide 
heziketa 
guztira 

Udalerria 
guztira 

Arrieta  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bakio 88 141 112 48 0 0 0 0 0 81 
Fruiz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gamiz/Fika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Gatika 51 39 46 * 0 0 0 0 0 * 
Laukiz - 45 31 - 4 50 0 0 0 0 0 17 
Maruri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Meñaka ** 0 ** 0 0 0 0 0 0 ** 
Mungia 20 5 11 32 9 - 3 - 12 81 23 16 
Guztira 30 11 19 37 9 - 3 - 12 81 23 21 

* 2005/2006 ikasturtean ez zegoen ikaslerik lehen hezkuntzan matrikulatuta. 
** 2005/2007 ikasturtean ez zegoen haurreskolarik. 
 

Hezkuntzako ekipamenduaren bilakaera argi eta garbi ikusi ahal izateko, hezkuntza 
zikloen estalduraren portzentajea erkatu ahal dugu bi denboraldietan. 

Erantsitako laukiak erakusten du estalduraren portzentajea maila guztietan gehitu dela, 
salbu eta haur hezkuntzan. Ia %100 izatetik %70era ez iristera igaro da. Datu horren 
arrazoia da 0-5 urte arteko biztanleria %64 gehitu dela, eta matrikulatutako ikasleak 
%17 bakarrik gehitu dela. 
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ESTALDURAREN PORTZENTAJEAREN ERKAKETA 2006-2010 

ADINAK 
HEZKUNTZA  

ZIKLOA 

2006-2007 2010-2011 % estaldura 
Matrikulatu-
tako ikasleak 

Populazioa 
Matrikulatu-
tako ikasleak 

Populazioa 
2006/ 
2007 

2010/ 
2011 

0-5 urte Haur hezkuntza 1.095 1.127 1.284 1.853 97 69 
6-11 urte Lehen hezkuntza 1.082 1.344 1.409 1.711 81 82 
12-16 urte DBH 685 1.001 747 989 68 75 
17-18 urte Batxilergoa 366 785 333 462 47 72 
GUZTIRA  3.228 4.257 3.773 5.015 76 75 

 

Eskualde honetako azken urteetako populazioaren hazkunde prozesuak erakutsi du 
beharrizan berriak daudela oinarrizko faseko hezkuntza eskaintzan (0-3 urte, 
haurreskolak). Horrek zuzeneko eragina dauka gainerako mailetan, hau da, haur eta 
lehen hezkuntzetan. 

Horrela, arlo funtzionalean egindako jarduketarik berrienak lehen hezkuntzako 
lehenengo tartean izan dira: Meñakan eta Gatikan haurreskola bana eta Mungian bi 
haurtzaindegi pribatu berri ireki dira. 

Gainera, Legarda L.H.I. birmoldatzeko proiektua egiten ari da: haur hezkuntzako 16 
unitateko eta lehen hezkuntzako 24 unitateko zentro bat egingo da. Laukariz auzoko 
Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxea martxan dago. 

Aitzitik, Gamiz-Fikak ez dauka hezkuntzako ekipamendurik, nahiz eta gero eta biztanle 
gehiago eduki eta hazteko espektatibak garrantzitsuak izan. Horregatik, ez oso 
berandu, mailarik oinarrizkoenetarako hezkuntzako instalazioak egokitu eta gaitu 
beharko dira.  

Mungia erdigunea izanik eta Mungialdea eskualdeak zenbatetsitako denbora-mugaren 
barruan bizi duen hazkunde txiki baina iraunkorra kontuan izanik, aurreikusten da 
diagnostikoaren fasean ekipamenduan atzeman diren ezberdintasun erlatiboak 
areagotu egingo direla aurrerantzean. 

Horretarako, Mungia inguruan hezkuntzaren eskaintza, maila guztietan, 
berrantolatzeko eta areagotzeko aurreikusi diren jarduketek (Legardako aldea, 
Laukarizko ikastetxe berria etab) eta bestelako jarduketek Mungialdeko arlo 
funtzionalera hezkuntzako ekipamendu nahikoa ekarriko dute, hezkuntza maila 
hauetan eskualde osorako eskaera asetzeko. Gainera, ikastetxe jakin batzuk egokitu 
ahalko lirateke, irakaskuntzako goi mailetan (LHn eta batxilergoan) hezkuntza 
eskaintza zabalagoa edukitzeko. 

Ildo berean, Bakiok izan ditzakeen defizitak udalerri barruan konpondu beharko ditu. 
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Udalerriz udalerri, hauek dira atzeman diren beharrizanak: 

UDALERRIA 
ZEREN MENDE 

DAGO ZER DAGO BEHARRAK/AURREIKUSPENAK 
Arrieta    - - 
Bakio Hezkuntza Saila - CEP Urkitza LHI - CEP Urkitza LHI handitzea. Jolastokian 

eremu estali bat sortzea.  
- Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza 

(DBH) 

Beste publiko 
batzuk 

- Bakio Aurreskola 

Fruniz   - - 
Gamiz-Fika   - - 
Gatika Hezkuntza Saila - CEP Gatika LHI 

- Udaleko haurreskola 
- Ikastetxe berria 

Beste publiko 
batzuk 

Laukiz Hezkuntza Saila - Laurizko Lauaxeta Eskola - Egungo zerbitzu guztiak eraikin bakar 
batean biltzea. 

Maruri- 
Jatabe 

- - - Haurreskola 

Meñaka - - Meñakako Haurreskola - 
Mungia Hezkuntza Saila 

 
 
 
Beste publiko 
batzuk 
Pribatua 

- CEP Laukaritz LHI - Larramendi ikastola handitzea 
- CEP Legarda Alde LHI 

(berrantolatzeko eta eskaintza 
handitzeko obrak egiten) 

- IES Mungia BHI  
- Laukariz auzoko Haur 

Hezkuntzako eta Lehen 
Hezkuntza ikastetxea 

- EMEI Urigüen HHUE 
- CPEIPS Larramendi Ikastola 

HLBHIP  
- CPEIP Escuelas Bentadas 

Fundazioa HLHIP 
- CPEI Tipi-Tapa HIP 

 

12.2. OSASUN EKIPAMENDUA  

Mungialdeko arlo funtzionalean, ospitalez kanpoko osasun laguntza publikoa modu 
zentralizatuan antolatzen da, Mungiako osasun zentroaren bidez hain zuzen ere. Hau 
lehen mailako arretako zentroa da. Anbulatorio funtzioak betetzen ditu eta zentro 
honetako kategoriaren berezko zenbait zerbitzu eskaintzen ditu. Osasun edo 
administrazio zerbitzu gehiago nahiz izanez gero, Deustura, Algortara edo Deriora jo 
behar izaten da. 

Testuinguru honetan, aztertu den arloko udalerri guztiek mediku-kontsulta daukate. 
Bertan, famili mediku bat egunero edo egun batean bai eta hurrengoan ez egoten da, 
zenbait orduz, bizilagunen kontsultei erantzuteko. 

Osasuneko eskaintza hau azken urteetan handitu da: 

- Bakion osasun zentroa handitu eta berriztatu da. Gaur egun, azalera erabilgarri 
osoa 169,87 m2 da. Mediku bat eta OLT bat dauzka lan egunetan, eta administrari 
bat goizeko ordu batzuetan. Udan langile gehiago daude: mediku 1 eta OLT 1 
gehiago. Horrez gainera, pediatriako zerbitzua ere badu. 

- Fruizen mediku-kontsultategi berria sortu da erabilera askotako landa izaerako 
zentroan, 116 m2koa. 
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- Gamiz-Fikan bi mediku-kontsultategiak birgaitu dira. 

- Gatikan mediku-kontsultategi berri bat egin da. 

- Laukizen 120 m2-ko mediku-kontsultategi bat egin da eta botika berri bat. 

- Marurin anbulatorio berria eta botika berria inauguratu dira. 

- Meñakan medikuaren kontsultategia handitu da. Lehen zegoen lokalean banaketa 
aldatu da. Lehen botika kontsultategia baino handiagoa zen, eta orain 
kontsultategiak azaleraren %85 inguru hartzen du. Botika, berriz, itxi egin da. 

Ekipamendu berri hauek eginda, eskualdeko udalerri hauen beharrizanak estalita 
daudela ematen du.  

Horrez gainera, eskaera hauek daude: 

OSASUN EKIPAMENDUA 
UDALERRIAK ZER DAGO BEHARRAK/AURREIKUSPENAK 

Arrieta  
- Mediku-kontsultategia 
- Botikina 

- 

Bakio 
- Osasun-etxe eraberritua eta handitua. 

Pediatriako zerbitzua. 
- Botika 

- 

Fruiz 

- Kontsultategia.  
- Farmazia-anbulatorioa. 
- Erabilera anitzeko landa-zentroan mediku-

kontsultategia 

- 

Gamiz-Fika 
- Gamizeko kontsultategia (birgaitua) 
- Fika kontsultategia (birgaitua) 
- Botika 

- 

Gatika 
- Mediku-kontsultategia (berria)  
- Botika 

- Pediatriako zerbitzua. 

Laukiz 
- Mediku-kontsultategia (berria) 
- Botika (berria) 

- 

Maruri- Jatabe 
- Mediku-anbulatorioa  
- Botikina 

- Botikina botika bihurtzea 

Meñaka - Mediku-kontsultategi handitua - Botika berriz irekitzea 

Mungia 
- Osasun-zentro berria egiten ari dira 
- 5 Botika 

- 

Bestalde, kontuan izan behar da etorkizunean Urdulizen ospitalea eraikiko dela eta 
horrek arlo funtzionaleko garraio publikoaren ereduan eragina izango duela, batez ere 
Laukiz udalerrian. 

12.3. GIZARTE ONGIZATEA 

Mungialdeko gizarte zerbitzuen partzuergoa honelako ekipamenduen zentro motorra 
eta koordinatzailea da eskualde hau osatzen duten zazpi udalentzat: Arrieta, Bakio, 
Fruiz, Gamiz-Fika, Laukiz, Meñaka eta Mungia. 

Adineko pertsonentzat egoitza gisa bideratutako ekipamenduei dagokienez, une 
honetan egoitza txiki bat dago Gatikan, pribatua, 25 plazarekin, aurretik zeudenei 
gaineratu behar zaizkienak.  

Erretiratuen etxeei eta adinekoen klubei dagokienez, Fikan lokal berri bat ireki da, eta 
Meñakako erabilera askotako landa izaerako zentroan adineko pertsonentzat batzar 
zentroa ireki da.  
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Gizarte zerbitzuetako beste arlo batzuekin zerikusia duten ekipamenduei dagokienez, 
nobedaderik berriena Mungiako Landetxo Baso Etxea da: burmuin paralisia edo 
ezintasun funtzionala dituzten pertsonentzako egoitza, 2010eko urrian inauguratu 
zena.  

Halaber, eguneko zentro bat dago adimeneko ezintasun psikikoa duten pertsonentzat, 
Gorabiderena. Aldundiaren zentro bat egin da halaber, famili arazoak dituzten 
adingabeentzat, Amigo fundazioak kudeatzen duena, 8 plazarekin. 

Ekipamendu berri hauez gain, ekipamendu berri hauek egiteko beharra dago: 

GIZARTE ONGIZATEKO EKIPAMENDUA 
 

UDALERRIAK ZER DAGO BEHARRAK/AURREIKUSPENAK 
Arrieta  - Zahar-etxea 

- Gizarte-etxea 
- Eguneko zentroa 

Bakio - Zahar-etxea - Zahar-etxea eraberritzea  
- Eguneko zentroa  
- Alokairu sozialeko etxebizitzak   

- Egoitza (45 plaza) 

Fruiz - Zahar-etxea - 
Gamiz-Fika - Egoitza (40 plaza) 

- Fikan lokal bat 
- 

Gatika - Zahar-etxea 
- 25 plazako egoitza pribatua 

- 

Laukiz 
- 

- Zahar-etxea Eguneko Zentroarekin 
uztartzea 

Maruri-Jatabe - Zahar-etxea 
- 

- Egoitza (25 plaza) 
Meñaka - Zahar-etxea 

- - Egoitza (90 plaza) 
- Adindunak biltzeko leku bat erabilera 

askotarako landa-zentroan 
Mungia - Zahar-etxea 

- San José Etxe Alai  60 egoitza 
- San José Bº Larrauri 100 egoitza 

- Eguneko zentroa 
- Gizarteratzeko etxebizitza 
- Tutoretzapeko etxebizitzak 
- Partzuergoan sartutako zerbitzuen 

lokala eraberritzea 

 

12.4. KIROL EKIPAMENDUA 

Eskualdeko kirol ekipamendurako bideratzen diren azalerek biztanleko ratio egokiak 
dauzkate, honelako instalazioetarako (bai estali gabeak, bai estaliak) erabiltzen diren 
hirigintzako estandarren barruan edo haien gainetik. 

Aztertutako arloaren egoera, kuantitatiboki hartuta, ona dela esan dezakegu, baina 
xehetasun batzuk hobetu beharko lirateke, kirol jarduera berriak sortu direlako eta 
beste kirol tradizionalago batzuetan eskaera handiagoa dagoelako. 
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Alor honetan, udalerri batzuek beharrizan bereziak dituzte:  

- Arrietan futbito-zelai estali gabea egin beharko litzateke, edo estali gabeko eremu 
bat, erabilera askotarako. 

- Bakioko Urkitzu ikastetxe publikoan instalazio estaliren bat egitea eta skate pistak 
berriztatzea egokia litzateke. 

 Jarduera berriak edo itxura ederra hartzen ari diren jarduerak sustatzea aintzat 
hartu beharko da, hala nola quad-zirkuitua, xendazaletasuna, mendi-bizikleta eta 
uretako jarduerak. 

- Gamiz-Fikan zelai estali gabea egin beharko litzateke. 

- Laukizen erabilera askotako futbito-zelaia eta igerilekuak egin beharko lirateke. 
Golf-zelaia egiteko asmoa dago. 

- Marurin frontoia berriztatu eta estali beharra dago, eta saskibaloi eta padel pistak 
ipini, eta baita rokodromoko eta futbol 7ko instalazioak Kulturkirolen ere. 

- Mungian, onuragarria izango litzateke polikiroldegia handitzea, txiki geratu baita, 
eta kirol elkarteei batzartzeko lokalak eskaini, beren materiala gordetzeko. 

 Urte osoan igerilekuetara jende mordoa etortzen da. Orain daudenak gainezka 
egoten dira, eta estali beharko dira.  

 Jarduera berriak sustatzea edo garrantzia hartzen ari direnak sustatzea kontuan 
izango da, adibidez, skate pisten eskaera. 

Eskualdean, kirolaren alorrean, Mungia eskaerarik gehien artikulatzen eta asetzen 
dituen ardatza dela ukaezina da. Halere, Mungiaren garrantzia erlatiboa da: udalerri 
guztietan kirol instalazioak jarri dira, eta horregatik jendea udalerri batetik bestera 
joaten da. Mungiako bizilagun asko, beraz, inguruko herrietara joaten dira kirola 
egiteko. 

Lauki honetan Mungiako arlo funtzionaleko kirol ekipamenduaren gaur egungo egoera 
eta aurreikuspenak eta beharrizanak ageri dira: 
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KIROL EKIPAMENDUA 

UDALERRIA ZER DAGO BEHARRAK/AURREIKUSPENAK 
Arrieta  - Gimnasioko eta pilotalekuko aldagela - Futbitoko zelai irekia edo erabilera 

anitzetarako espazioa 
Bakio - Eskolako kirol-instalazioak 

- Kiroleta Kluba 
- Futbol- eta futbito-zelaia 
- Pilotaleku estalia 
- Aldagela 
- Polikiroldegia 
- Tenis-zelaia 
-  Atletismoko pista 
- Skate-pista 
- Polikiroldegia: 

-  Erabilera anitzetarako pista, futbola, aretoa, 
saskibaloia 

- Igerilekua 
-  Pilotaleku laburra 
- Gimnasioa, padel-pista 
- Zubiaurko pilotaleku laburra berriztatzea 

-  Eskolako kirol-instalazioak berriztatzea 
-  Bakeako atletismoko instalazioak eta asfaltozko 

pista eta futbito-saskibaloiko pista berrituta, eta 
teniseko instalazioak eta futboleko belarrezko 
instalazioak kenduta. 

- Ikastetxeko instalazioetako batzuk estaltzea. 
- Skate-pista berritzea. 
- Quadetarako eta endurorako zirkuitua 

sortzea. 
- Mendi-bizikletako pisten balizajeak berritzea 

eta herri-bideak berreskuratzea 
xendazaletasunerako  

- Errendimendu altuko surf-zentro bat sortzea 
- Estepona ibaiaren bokalean balizajeak 

jartzea, itsasontziak ateratzeko.  
- Lehorreko itsas zerbitzu bat sortzea.  

Fruiz - Futbol-zelaia 
- Aldagela 
- Igerilekuak 
- Erabilera anitzetarako pista 
- Pilotalekua 
- Futbito-zelaia 
- Erabilera anitzetarako landa-zentroan gimnasioa 

- 

Gamiz-Fika - 2 futbol-zelai 
- Igerilekuak 
- 2 pilotaleku 
- 2 gimnasio 

- Zelai irekia 

Gatika - 2 futbol-zelai (2011. urtean 70x45 neurriko 
futbol-zelaia aldatu egin zuten. Ordura arte 
hondarrezkoa zen, eta belar artifizialezkoa egin 
zuen) 

- 1 futbito-pista 
- Pilotalekua 
- Polikiroldegia 
- Aldagela 

- 

Laukiz - 1 pilotaleku, 1 kiroldegi-pista eta 1 aldagela 
- Laukiz hipika-kluba 
- Erabilera anitzetarako pista 
- Pilotalekua 
- Aldagela 
- Udal pilotalekuak  

- Erabilera anitzetarako futbito-zelaia  
- Igerilekuak 
- Gimnasioa berritzea eta handitzea 
- Golf-zelaia 

Maruri- Jatabe - Igerilekuak 
-- Udal aldaketa 
- Muskulazio-aretoa 
- Pilotalekuak 

- Pilotalekua berritzea eta estaltzea  
- Padel-pista 
- Rokodromoa eta futbol 7 Kulturkirolen 

Meñaka - Aldagela 
- Pilotaleku estalia  
- Pilotaleku irekia 

- 
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UDALERRIA ZER DAGO BEHARRAK/AURREIKUSPENAK 
Mungia - Udal-polikiroldegia 

- 1 erabilera anitzetarako pista 
- 2 gimnasio 
- 1 muskulazio-gimnasio 
- 2 squash-pista 
- 2 igerileku klimatizatu 
- Aire zabaleko 2 igerileku 
- 1 pabilioi estali (saskibaloia, boleibola, etab.) 
- 1 pabilioi estali berria 

- Larramendi ikastola 
- Kirol-pistak 
- Pabilioi estalia 
- 1 futbol-zelaia 

- Legarda futbol-zelaia 
- Larretako pilotalekuak 
- San Pedro ikastetxea 

- Atletismoko pista 
- Futbito-zelaia 
- Eskubaloi-pista 
- Bentades 
- 1 futbito-zelai 
-  Saskibaloia 

- Larreta zelaiak 
- 1 futbol-zelai 
- Errugbi-zelaia 
- Mungia institutua 
- Futbito-zelaia 
- Saskibaloia 
- Gimnasioa 

- Rokodromoa 
- Olalde 
- Herri Kirolak 
- Pilotalekua 
- Uriguen parkea 
- Areto-futbola 
- Saskibaloia 
- Larrauri pilotalekua 
- Billela auzoko aldagela 
- Llona auzoko aldagela 
- Neurketako aldagela 
- Foru-enparantza (futbito) 
- Golf-zelaia: Laukariz Landa Kluba 

- Egungo kiroldegia handitzea 
- Bertako kirol-elkarteei biltzeko lokalak 

ematea 
- Skate-pista handitzea 
- Igerilekuak estaltzea 

 

12.5. KULTUR EKIPAMENDUA 

Kultur ekipamendu gisa katalogatu ahal diren elementuen ugaritasuna kontuan izanik, 
biztanle-guneen tamainak baldintzatzen du eskualdeko eskaintza.  

Honelako ekipamenduak aztertzeko, baliagarria da bereiztea kultura izaera hutsa 
dutenak, kutsu ludikoagoa dutenak eta kultur adierazpenak bideratzeko erabilera 
anitzekoak direnak. 

Lehenengo kasuan, gaur egungo egoera da udalerri guztietan liburutegi txikiak 
daudela. Mungian dotazio handiagoa eta zehatzagoa dago, Torrebillelan eta Agirre 
Jauregian zentralizatua. 
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Esparru honetako aurreikuspenak edo instalazio berrien beharrak taula honetan 
jasotzen dira: 

KULTUR EKIPAMENDUA 

UDALERRIA
K 

ZER DAGO BEHARRAK/AURREIKUSPENAK 

Arrieta  - Liburutegia 
- Ludoteka 
- Gazteleku ikasgelak  

- Musika-lokalak gazteentzat 

Bakio - Liburutegia  
- 2 bilera-gela  
- 2 musika-gela  
- Erabilera askotarako 2 areto  
- kz gunea,  
- Kultura-aretoak ugaritzea 
- Txakolingune txakolinaren museoarekin,  
- Turismo-bulegoa 

- Gaztelugatxeko San Juan baselizaren bide 
tradizionala berreskuratzea 

- San Martin baseliza berreskuratzea eta 
mantentzea  

Fruiz - Liburutegia --- 
Gamiz-Fika - Liburutegia --- 
Gatika - Liburutegia 

- Haur-ludoteka 
- Udal-txokoa 

--- 

Laukiz - Liburutegia  
- KZ gunea 

- Erabilera anitzetarako lokala berritzea 

Maruri-Jatabe - Kultura-lokala 
- Kultur Etxea  
- KZ gunea 

--- 

Meñaka - Liburutegia, ludoteka - Telleriren egokitze-lanak bukatzea. 
Mungia - Torrebillela:  

- Udal-liburutegia 
- Pintura, eskulangintza eta zeramikako 

tailerrak. 

--- 

- Agirre Jauregia:  
- Musika-eskola. 
- Euskaltegia 
- Dantza-eskola. 
- Kultura-hamabostaldiko zerbitzuak. 

- Ikasgunea:  
- Ikasketa-aretoak. 

 

Jolas izaerako eta erabilera askotako kultur ekipamenduak Mungian daude. 
Torrebillela, Agirre Jauregia eta Olarde Aretoa instalazioez gain, instalazio berri batzuk 
ere badaude: Torrebillela ondoan KZ Gune bat ipini da, Gazte Gunea sortu da (gazte 
informazioko gunea, egongelarekin) eta rock taldeentzat entsegu lokalak egin dira. 
Halere, udalerrietako batzuek honelako ekipamendu gehiago dauzkate. 
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Esparru honetako beharrak eta aurreikuspenak esku-hartze txikiak izan dira, erabilera 
anitzetarako aretoen eran eta gazteen artean gehienbat, atxikitako taulan ikusten den 
bezala. 

JOLASTEKO ETA ERABILERA ASKOTAKO EKIPAMENDUA 

UDALERRIA
K 

ZER DAGO BEHARRAK/AURREIKUSPENAK 

Arrieta  - Kultur Etxea  
- Uriena Etxean udal-txokoa eta bilerak egiteko 

lokalak. 
- Jainko, udal-txokoa 

- Jainko sustatzea erabilera anitzetarako areto 
gisa. 

Bakio - Kultur Etxea 
- Erabilera anitzetarako bi kultura-pabilioi, Ibarreta 

eta Probaleku. 
- Haur-ludoteka  
- Haur-jolasentzako 6 eremu. 
- 2 askaldegi Larrondon eta Jatan. 

- Probaleku pabilioia konpontzea.  
- Jolas-eremuetako batzuk estaltzea.  
- Parking-eremua eta autokarabanentzako 

mantentzea. 
- Kanpina. 
- Landa-apartamentuak. 
- Kultura-ibilbideak mantentzea.  
- Haur-jolasentzako 2 eremu. 

Fruiz - Jolas- eta kultura-lokal bat. - 
Gamiz-Fika - - Gazteentzako lokal bat. 
Gatika - 3 lokal:  

 2 elkarteentzat.  
- Beste bat Gazte Txoko gisa erabiltzeko, 9-14 

urte bitarteko haurrentzat, asteburuko 
jarduerentzat. 

- 

Laukiz - Aterpea helduentzako jardueretarako 
(ikastaroak...). 

- Erabilera anitzetarako lokala Elizalden. 

Maruri - Udal-txokoa 
- KulturKirol 

- Kulturkirolen lurra egokitzea.  
- Kultura-jarduerak sustatzea. 

Meñaka - Erabilera anitzetarako espazioa liburutegiaren 
ondoan. 

- Erabilera anitzetarako lokala haur-eskolaren 
ondoan.  

- Bilerak egiteko lokala Emerandon Mungiako 
Udalaren ondoan. 

Mungia - Torrebillela:  
 proiekzio-aretoa, erakusketa aretoa, 

erakusketa iraunkorra. 

- Bilerak egiteko eta materiala biltegiratzeko 
lokalak elkarteentzat eta taldeentzat. 

- Agirre Jauregia:  
 formatu txikiko ikuskizunetarako txokoa. 

- Olalde Aretoa:  
 antzerkiak egiteko erabilera anitzeko 

espazioa. 
- Santantoi auzo-zentroa Belakon 
- Auzo-zentroa Laukarizen. 

 

Ezinezkoa da, oro har, ekipamendu mota honetarako erabiltzen den azaleraren 
ebaluazio kuantitatiboa egitea. Aitzitik, udaletxe guztietan gutxienez horrelako 
elementu bat dagoenez gero, eta kultur ekipamendu asko eta ezberdinak Mungian 
zentralizatuta daudenez gero, esan dezakegu ez dagoela kultur ekipamenduen 
defizitik.  

Ase gabeko beharrizanen eremuan, agian arazorik larriena da udalerririk txikienetan 
jarduera batzuk dinamizatu beharra dagoela. Hain zuzen ere, udalerri hauetan jende 
gutxi bizi denez gero, ez dute bide ematen behar bezalako arreta eman ahal izateko 
“taldea” osatzeko. 
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Seguruenik, konponbidea da eskualdeko erdiguneari (Mungia) eskatzea jarduera-sare 
txiki bat koordinatu dezala, bere irakasleekin, eta sinergiak erabiliz dauden baliabideen 
kudeaketa egokia ahalbideratu dezala. 

Testuinguru honetan, udalerri txikiek jarduera jakin batzuk eurek bakarrik mantentzeko 
dauzkaten berezko zailtasunak elkarlaneko akordio mankomunatuen bidez konpondu 
ahalko lirateke. Horrela, Mungialdeko herritar guztiek aukera berberak dituztela 
bermatuko litzateke. 

12.6. BESTELAKOAK 

Aurreko puntuetan azaldutako eskaintzaren osagarri gisa, Mungiako Udalak suhiltzaile 
parke bat egiteko asmoa dauka. Horretarako, txosten bat egin du. Udal mugartean 
suhiltzaile parke bat jartzearen beharrizana eta abantailak azaltzen dira bertan. 
Zehazki, Gernikaranzko saihesbidearen hegoaldean dagoen eremuan kokatuko 
litzateke, Trobika poligonoaren aurrean, kokapena estrategikoa delako eta lurraren 
jabetza, portzentaje handi batean, publikoa delako. 

 

13. KULTUR ONDAREA 

Mungiako arlo funtzionalak babestea komeni den alde eta elementu interesgarri asko 
du. Ildo horretan, balorazio orokorra eta oso zabala eman nahi da, bai ingurumen-
eraikuntza multzoei eta elementuri buruz (legez babestu beharreko elementuak 
bilduta), bai katalogatu barik egon arren zaintza berezia merezi duten elementuei 
buruz. 

Era guztietako eraikuntzak sartzen dira, beren eraikuntza berezia dela-eta edo 
estetikaren, kulturaren do historiaren edota artearen aldetik dituzten balioak direla-eta 
eskualdeko besteengandik bereizten direnak, eta horiek zaintzea eta artatzea komeni 
da. 

Baserriak dira katalogatu diren elementurik gehienak, eta erlijio arkitektura (elizak eta 
ermitak), jauregi eta errota asko ere badago. eskualdean. 

Eskualde honetan beste eskualde batzuetan baino aztarnategi arkeologiko gutxiago 
dago, baina badira aztarnategi interesgarri batzuk. Udal plangintzari dagokio 
katalogoetan sartu beharreko ondareko elementuak behin betiko zehaztea eta horietan 
jarduteko araubidea ematea, betiere arlo horretako legeria sektoriala aplikatzeari 
kalterik egin barik. 
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14. DIAGNOSTIKOA 

14.1. EGITAMUAREN TESTUINGURUA 

Mungiako Lurralde Egiturako lurraldeak 15.733 ha. inguruko azalera dauka, eta bere 
kokaleku geografikoa Bizkaiko Lurralde Historikoko erdiko zona kantabriarrean dago. 

Ikertzen ari garen eremua osatzen duten bederatzi udal-mugarteak Uribeko eskualde 
naturalaren barruan daude: 

· Arrieta 

· Bakio 

· Fuiz 

· Gamiz-Fika 

· Gatika 

· Laukiz 

· Maruri-Jatabe 

· Meñaka 

· Mungia 

Udalerririk gehienetan, biztanleriak lurraldean banatzeko eskema bera dauka: 

- populatze sakabanatua, kasu batzuetan gune txikietan 

- leku nagusia gune horietariko batean dago, eta, bertan, egoitza-hazkunde 
nagusiak eta zerbitzurik gehienak biltzen dira 

Arrieta, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Laukiz, Maruri-Jatabe eta Meñaka udalerriek 
mantendu egiten dute landa-izaera nagusia; izan ere, egoitza-hazkunde urria eta 
jarduera ekonomikoetarako lurzoruen hazkunde ia deuseza dute, baina azken urteotan 
“logela” udalerrien nolabaiteko izaera ikusten ari da. 

Bakio udalerria turismoko eta bigarren egoitzako eskaintzan zentratu da; bigarren 
egoitzaren fenomenoa 60ko hamarkadatik kontrolik barik hirigintzaren, estetikaren eta 
ingurumenaren ikuspegitik begiratuta. Hala ere, azken urteetan hobetze-jarduerak 
abian jarri dira. 

Azkenik, Mungia udalerriaren barruan hazkunde nagusiak biltzen dira, bai egoitzari eta 
bai jarduera ekonomikoei dagokienez. Mungiak udalerrien multzo osoa polarizatzen du, 
eta Eskualde Egiturako leku nagusia da. 

Eremua Bilbo Metropolitarreko eta horren inguruko hiri- eta industria-eremuetatik oso 
hurbil (eta bertarako komunikazio onekin) kokaturik dago, eta horrek modu aktiboan 
baldintzatzen du Mungialderen bilakaera eta eraldaketa. 
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14.2. INGURU FISIKOA 

Ikerketa-eremuko lurrek, neurri handian, Butroe ibaiaren arro naturala eratzen dute, 
eta, gainera, Estepona ibaiaren kostaldeko arroko eremuak ere gehitzen dira, Bakion, 
bertatik eskualde-egitura itsasora irteten baita. 

Mungiako Eskualde Egiturako inguru fisikoak ez dauka ezaugarri bereizgarririk, bertako 
ezaugarriak komunak baitira kostaldetik hurbileko haran atlantikoetako euskal 
baserriaren landazabaleko beste zona batzuen ezaugarriekin; hain zuzen ere, 
ingurumen-baldintza leunak eta egonkorturiko egoera geomorfologikoetan ohiko 
ezaugarri moderatuak. 

Horrenbestez, Mungialdeko eremuak ez dauka berezitasun handiko multzo natural 
bereizgarririk. 

Hala eta guztiz ere, lurraldearen planifikazioa baldintzatzen duten hiru sektore 
ekologiko garrantzitsu daude: 

- Bakioko kostaldea, inguru naturaleko ezaugarririk bikainenak dituena 

- Jata-Sollubeko mendigunea, ikusmenaren eta paisaiaren aldetik eragin handia 
eskaintzen duena  

- Butroe ibaiaren ibai-harana, eta horren ezaugarririk bereizgarriena meandro-
itxurako garapena da  

Eskualde Egitura, bestalde, kostalde atlantikoan dauden haranetako landare-
paisaietan sartzen da. Ezaugarri horiek eta ingurumen-baldintza inplizituak aintzat 
hartuta, eremuan baso-nagusitasuneko landaredia garatzen da, eta bertan, baso 
epeletako espezie mota desberdinak aurkituko ditugu. 

Hala eta guztiz ere, oraingo paisaiak aldaketa sakonak ditu; izan ere, nagusitu egiten 
dira espezie exotikoen landaketak (% 41) eta nekazaritza- nahiz abeltzaintza-
landazabal tradizionala (% 32); landaredi naturaleko komunitateek, berriz, lurraldearen 
% 10 baino ez dute okupatzen. 

Era berean, lurzoruaren desnaturalizazio mailak (hiri- nahiz industria-okupazioaren, 
azpiegituren eta abarren eraginez) gora egin du, eta lurzoruaren azalera osoaren % 
8ra iristen da; horrela, bidiobertsitatea zein nekazaritza-lurzoru erabilgarria galdu eta 
paisaia narriatu egiten da. 

Oraingo bilakaera aztertuta ikusten denez, baso autoktono batzuetako komunitate 
naturalak apurka-apurka suspertzen ari dira, eta interesik handieneko habitat natural 
batzuk galtzen doaz: ibarreko larrediak edota ihitokiak, artadi kantabriarrak eta amezti 
arruntak, baita belardi silizikolak, kostaldeko troketako errekastoak, kostaldeko 
hareatzak eta abar ere. 
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a) Kontrolatu beharreko egoera negatiboak: 

· Lurzoruaren okupazioan dagoen desoreka; hain zuzen ere, oraingo landare-
paisaiako unitate batzuk azalera desberdina okupatzen dute. 

· Baliabide natural estrategiko bat apurka-apurka galtzen joatea, hau da, 
produkzioko nekazaritza-gaitasuneko lurzorua (ENA). 

· Butroe ibaiaren ibai-sistemaren egoera eta kalitate txarra. 

· Orain arte bizirik mantendu diren habita natural interesgarri batzuk 
desagertzea. 

· Inguru naturala gero eta artifizialagoa izateko prozesu aktiboa, eta baserri 
tradizionalak ordezkaturiko kultura- eta etnografia-paisaiaren narriadura. 

· Uholdeen eta basoko suteen eraginezko arrisku naturalen garrantzia, 
aldaketa klimatikoaren ondoriozko larritasuna ere kontuan hartuta. 

· Lurraldean ingurumen narriaturiko zonak egotea. 

b) Sustatu beharreko egoera positiboak: 

· Egoera geografikoaren eta erosotasun klimatikoaren eraginezko prozesu 
biologikoak garatzeko ingurumen-baldintza orokor egokiak egotea. 

· Kostaldeko sektore ekologikoen, Jata-Sollubeko mendigunearen eta Butroe 
ibaiko haranaren ahalmen handia, biodibertsitatea eta balio naturalak 
suspertzeko. 

· Hariztiak eta hostozabalen baso naturalak apurka-apurka suspertzeko 
prozesua detektatzea. 

· Katalogaturiko fauna- eta flora-espezie arraro batzuen iraupena; horien 
egoera kritikoa izan arren, agerian gelditu da inguruaren ahalmena. 

· Nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretarako baldintza bikainak, topografia 
ona eta nekazaritza-lur onak kontuan hartuta. 

· Lurzorua kudeatzeko ereduetan aldaketak egiteko aukera, mendi 
publikoetako azalera erabilgarri handian oinarrituz. 

· Bertako biztanleak hornitzeko erabil daitezkeen baliabide hidrologikoen 
erabilgarritasuna.  
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14.3. AZTERKETA SOZIOEKONOMIKOA  

Biztanle kopuru osoa 26.255 biztanlekoa da (EUSTAT), eta horietatik 16.775 (% 63,89) 
Mungian daude; udalerri horrek polarizatu egiten du Mungialdeko eskualdearen multzo 
osoa. 

Bakio, 2.602 biztanlerekin, bigarren udalerri nagusia da; hala eta guztiz ere, bertako 
biztanleria urtaroaren araberakoa da, eta, horren ondorioz, azpiegituren, zerbitzuen eta 
ekipamenduen eskariek horren araberako gorabeherak dituzte; beraz, zaila da hori 
aztertzea. 

Biztanleriak, oro har, etengabeko hazkundea izan du azken 10 urteotan, hazkunde 
endogenoaren ondorioz; baina, batik bat, migrazio-mugimenduen eraginez. 

Beste lurralde-eremu batzuetan baino biztanleria gazteagoa egon arren, zenbait 
udalerritan, adibidez, Arrietan, Bakion, Fruizen eta Meñakan, biztanleria gaztea galtzen 
ari da.  

Beste datu aipagarri bat Familien Batez Besteko Tamaina murriztea da; tamaina hori, 
2001ean, familia bakoitzeko 2,91 pertsonakoa zen. 2011. urtean familien batez 
besteko tamaina 2,71 pertsonakoa zen. 

Eskualde Egiturako alderdi ekonomikoei dagokienez, enplegu kopuruaren defizit 
orokorra egiaztatu da; hala ere, datu hori alderantzikatu egiten da industria-sektorea 
modu isolatuan aztertzen denean, bai eskualde osoan eta bai Mungian. 

Sektoreka, eremuak honako ezaugarri bereizgarri hauek ditu:  

- Lehen sektorea: 

· apurka-apurkako gainbehera ikusten da ustiapen kopuruan, erabilitako 
azaleran eta sektorean diharduen langile kopuruan 

· nekazaritza- eta industria-jarduera tradizionalaren osagarritasuna galtzea, 
baserria egoitzatzat soilik erabiltzeko joerarekin 

· belaunaldi-txandarik ez egotea 

- Industria-sektorea 

· sektore honen garrantzia handia da, batez ere Mungia eta Gatika udalerrietan 

· Bizkaian industriak Balio Erantsiaren % 27 sortzen du, eta EAEn % 32; 
Mungian eta Gatikan, berriz, ehunekoa % 50etik gorakoa da 

- Zerbitzu-sektorea: 

· ekonomia tertziarizatzeko prozesu gero eta garrantzitsuagoa 

· Mungia eskualdeko leku nagusia da, zerbitzu-eskaintzaren ikuspegitik, eta 
Eskualde Egiturako biztanleak udalerri horretara joaten dira. Bakiok, udan, 
beste modu batera orientatzen du eskualdearen zentralitatea, elementu 
ludikoen inguruan 
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· merkataritza-jario nagusiak Bilborantz, Leioarantz eta Getxorantz dira, horiek 
eskaintza zabalagoa baitute, Merkataritzako Zentroen zuzkidura edukitzearen 
ondorioz 

a) Kontrolatu beharreko egoera negatiboak 

· Bakioko biztanle kopurua urtaroaren araberakoa izatea, eta horrek gabeziak 
sortzen ditu 

· biztanlerik gazteenak galtzea, udalerririk txikienetan 

· enpleguen defizit orokorra eremu osoan 

· lehen sektorearen murriztapena 

· tertziarizazio urria, eta horrek gabeziak ditu hurbiltasuneko merkataritzan 

b) Sustatu beharreko egoera positiboak 

· lurzoru askoren ahalmen agrologikoa; hori kalitatezko nekazaritza- eta 
abeltzaintza-jarduera baten oinarria izan daiteke (ingurumena errespetatzen 
duen jarduera) 

· Industria-sektoreak Mungia-Gatikan duen garrantzia 

· eremuaren tertziarizazio gero eta handiagoa 

14.4. EZARKUNTZAK 

Etxebizitza kopuruak eskualdean izandako hazkundea handia izan da azken 
hamarkadan (handiagoa lehen hamabostaldian bigarrenean baino), batez ere Mungia 
udalerrian. 

Bakio udalerrian aipagarria da bigarren egoitzen kopuru handia; hala eta guztiz ere, 
azken urteotan etxebizitza nagusiak nolabait ere finkatu egin dira, bigarren egoitzei eta 
okupaziorik gabekoei dagokienez. 

Eskualde Egituran, nekazaritza-ustiapenari lotu gabeko dentsitate baxuko 
etxebizitzaren espezializazio handia dago; hori LUE osoan hedatuta dago, batez ere 
landaguneetan, eta eragin garrantzitsua dauka lurraldearen egitura funtzionalean.  

Eremuan sustatu eta gauzatu den etxebizitza isolatuaren tipologia oso erakargarria da, 
eremu mugakideetatik iritsitako eskaria aintzat hartuta, eta hori larriagotu egin daiteke, 
udalerririk handienetan legez mugatu baita gutxieneko eraikigarritasuna. 

Horren ondorioz, Eskualde Egiturako udalerrietako biztanleak lehiatu egiten dira 
bertatik kanpokoekin, etxebizitza lortzeko. 

Horren eraginez, udalerririk txikienetan beharrezkoa da etxebizitza lortzeko 
erraztasuna edo sustapena ematea, familiarik gazteenei, eta gune nagusietan hiri-
ezarkuntza nahiko garrantzitsuak eratzea.  
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02/2006 legean (eta premiazko neurriei buruzko 105/2008 Dekretua) biztanle-guneei 
buruz egindako arauketa berriak, bestalde, egoera kezkagarria sor dezake, horietariko 
batzuk hiri-lurzorutzat sailkatuta; horrek, guneen arteko hurbiltasuna ere aintzat 
hartuta, hiri-jarraipenak sor ditzake, eta horrek itxuragabetu egin dezake lurralde-
ereduaren funtzionamendua. 

Egoitza-garapeneko baldintza garrantzitsutzat, eskualdeak Bilbo Metropolitarreko 
Eskualde Egituraren LZEtik esleituriko 1.500 etxebizitza jaso behar ditu. 

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari dagokionez, horren garapena apurka-apurkakoa 
izan da, eta azken urteotan prozesu hori bizkortu egin da. 

Mungiak, Gatikarekin batera, jarduera ekonomiko ia osoa pilatzen du, eta gainerako 
udalerriek landa-izaera nabaria dute.  

Mungia udalerrian beste leku batean kokatu nahi dira hirigunean edo bertatik hurbil 
dauden industria batzuk, eta, horrela, lurzoru horiek egoitza-erabilera izango dute.  

Eskualde Egiturako industria-hazkundea, bestalde, Bilbo Metropolitarreko Eskualde 
Egiturako enpresak lekualdatzean oinarritu da, hazkunde endogenoan baino gehiago. 
Aurreikusi egin daiteke, beraz, Mungiaren hazkundea Bilbo Metropolitarraren hurrengo 
urteetako bilakaeraren araberakoa izango dela, batez ere enpresek Bilbotik hurbilago 
kokatzeko duten aukeraren araberakoa.  

a) Kontrolatu beharreko egoera negatiboak 

· Lurzoru Urbanizaezinean nekazaritza- eta abeltzaintza-erabilerari lotuta ez 
dauden etxebizitza isolatuen kopurua handitzea. 

· Orain kalifikaturik dauden eremuetan dentsitate baxuak egotea. 

· Hiri-jarraipenak sortzeko aukera, biztanleguneak berriro kalifikatzearen 
ondorioz. 

· Udalerrietako biztanleen eta eremu mugakideetatik iritsitako biztanleen arteko 
lehia, dentsitate baxuko eraikuntza-tipologien eskaintzaren ondorioz. 

b) Sustatu beharreko egoera positiboak 

· Hutsik dauden kalifikaturiko lurzoruen erreserba garrantzitsua egotea. 

· Lurralde-oreken eraginezko etxebizitza-beharrizanak bateragarriak dira, 
gertatu diren joera-garapenekin. 

· Plangintzetan dentsifikazio berrietarako neurriak jasotzea, baldin eta hori 
interes naturalik handieneko eremuen errespetuan eta iraunkortasunean 
oinarrituz egiten bada. 

· Etxebizitza-tipologien aukerak ikertzea (BOE, etab.), gazteek etxebizitza 
errazago eskuratzeko. 



 

 

 
 

BEHIN-BETIKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA · Mungiako Arlo Funtzionaleko LZP 

I. liburukia: informazioa eta diagnosia · 2014.10 

68 

14.5. MUGIKORTASUNA ETA GARRAIOA 

Garraio-azpiegiturei dagokienez, Eskualde Egituraren ezaugarri bereizgarria bertako 
populatze sakabanatuaren eraginezkoa da; izan ere, mugikortasun handia dago 
lanpostuetara eta ekipamenduetara zein zuzkiduretara.  

Errepide-sare osoa noranzko bakoitzeko errei bakarreko galtzadek osatzen dute; 
horien trazatua eta sekzioa, kasu batzuetan, ez da nahikoa, jasaten duten trafikoa 
modu egokian xurgatzeko. 

Horri dagokionez, arazoak sortzen dituzten gune nagusiak BI-631an daude, Mungiatik 
Bermeorantz, baita BI-2121an eta BI-634an; dena den, dagoeneko hori hobetzeko 
obra batzuk egiten ari dira. 

Bide-sarearen beste arazo bat, bestalde, bide nagusiek hirigune batzuk zeharkatzeko 
lekuetan gertatzen da; hirigune horien artean, aipagarriak dira Bakio, Gamiz-Fika, 
Gatika, Fruiz eta Larrauri.  

Garraioko ordezko sareari dagokionez, Eskualde Egituran ia ez dago halako 
azpiegiturarik; hain zuzen ere, Bilbo-Mungiako trenbidearen antzinako trazatutik doan 
bidegorri bakarra dago. Gainerako lekuetan, ibilgailuek asteburuetan duten abiadura-
mugaketa adierazteko seinaledun tarteak baino ez daude, bizikletari lehentasuna 
emanez. Izan ere, txirrindulariek asko erabiltzen dituzte halako bideak, eta hori 
arriskutsua da, bazterbideak estuak direlako. 

Zidorren arloan, beste alde batetik, ez dago lurralde osoan sartzeko aukera ematen 
duen benetako sarerik; izan ere, eskualdean zidor homologatu bakarra dago (GR-280), 
baita biztanleek erabilitako beste ibilbide interesgarri batzuk ere, eta horien izena 
“Euskararen Bidea” da. 

a) Kontrolatu beharreko egoera negatiboak 

· Mugikortasun maila handia 

.  Etxebizitzen sakabanaketak garraio publikoaren hornikuntza izateko 
gutxieneko biztanleriaren mailara heltzea oztopatzen du. 

· Bide-sareko trazatuaren eta sekzioaren akatsak 

· Hiriguneen zeharbideetako arazoak 

· Ordezko garraio-sarerik eza 

b) Sustatu beharreko egoera positiboak 

· Trazatua eta saihesbideak hobetzeko proiektuak; horietan, bidegorri-trazatu 
berriak sortzeko jarduketak ere sustatu ahal izango dira 

· Zidor- eta bidegorri-sarea eratzeko topografia egokia 

· Zidor-sarea sortzeko landa-bide ugari egotea 

· Ordezko garraiobideak: garraio mankomunatuak 
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14.6. ZERBITZU SAREAK 

- Saneamendua 

· Kolektore proiektu bat dago, Butroe ibaiaren arroko udalerri guztiei zerbitzu 
emateko, Mungiako hondakin uren araztegiarekin lotuko litzatekeena. 

· Ezarkuntzen egitura barreiatuak arazoak sortzen ditu arazketa-zerbitzuen 
zuzkiduran. 

· Gunerik gehienek isurketetarako soluzio independenteak dituzte; soluzio 
horiek hodi septikoetan edo toki-araztegietan oinarritzen dira. 

· Jarduera ekonomikoetarako poligono batzuk ez daude sare orokorrera lotuta. 

- Ur-hornidura 

· Udalerririk gehienetan auto-hornidura maila handia dago. Ur-bilketa kopuru 
garrantzitsua dago; halere, kasurik gehienetan sarea Ur Partzuergoak 
kudeatzen du. 

- Sare elektrikoa 

· Eskualde Egitura Tentsio Altuko zenbait lineak zeharkatzen dute; horiek 
Iberdrolak Gatikan duen eraldatze-azpiestaziora doaz, eta hiru, berriz, 
dagoeneko erabiltzen ez den Lemoizeko zentral nuklearrari konektaturik 
daude.  

· Eskualdean ez dago energia sortzeko iturririk. 

- Gasa 

· Gas-hornidurak hedapen urria dauka eskualdean 

- Hiri-hondakin solidoak 

· Hiri Hondakin Solidoen bilketa hondakinak Jata mendiko hondakindegira 
(Lemoiz udalerria) eramanda egiten da.  

· Bi garbigune daude, bata Mungian, eskualde osoari zerbitzua ematen diona, 
eta bestea Bakion, udalerri horri zerbitzua ematen diona. 

- Telekomunikazio-sarea 

· Telefonia-sareak eskualdeko udalerri guztiak hornitzen ditu. 

· Zuntz optikoko sareak Mungiako hirigunea eta horren ingurua baino ez ditu 
hornitzen. 

· Gaur egun, interneteko banda zabala finkatzen ari dira, alanbrerik gabeko 
teknologiaren bitartez (WIMAX), Arrietan, Fruizen, Gamiz-Fikan, Gatikan, 
Laukizen, Meñakan eta Mungiako landagune batzuetan.  

- Obra hidraulikoak 

· Butroe ibaiaren hobekuntza hidraulikorako proiektu bat dago, eremuan 
(Mungia eta Gatika udalerriak) aldian behin egoten diren uholdeen eraginezko 
kalteak ekiditeko, ibaiaren aldaketa natural ahalik eta txikienarekin. 
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a) Kontrolatu beharreko egoera negatiboak 

· Eraikuntza barreiatuetako eta nekazaritza-ustiapenetako isurketak 
kontrolatzeko zailtasuna 

· Araztegirik eza, gune txikietan eta industrialdeetan  

. Ikusmen-eragin altua duten erabilerarik gabeko instalazioak 

· Hedapen urriko gasaren eta zuntz optikoaren sarea 

· Uholde-arriskuko arazoak 

b) Sustatu beharreko egoera positiboak 

· Oinarrizko eta bigarren mailako aurreikusitako saneamendu-sarea egitea 
(industrialdeak eta landaguneak) 

· Ura hornitzeko Partzuergoaren sarea osatzea, bertako horniduraren eta 
autohorniduraren arteko osagarritasuna egoteko, eta, horrela, erabilera eta 
aprobetxamendu eraginkorragoa sustatzeko 

· Butroe ibaiaren hobekuntza hidraulikorako obrak egitea 

14.7. EKIPAMENDUAK 

Ikerketa-eremuko ekipamenduen ikuspegitik, Mungia udalerriak eskualdeko 
jarraibideak ezartzen ditu, gainerako udalerrietan detektatzen diren gabeziak pilatuz 
eta ordeztuz; udalerri horietan, euren biztanle kopuru txikiaren eraginez, eskaintzaren 
aniztasuna mugatua da beti.  

Testuinguru horretan, esan daiteke eskualde mailako beharrizan horiek funtsean 
beteta daudela eta arlo horretan ez dagoela defizit handirik. 

- Hezkuntza-ekipamendua 

· Mungialdeko hezkuntza ekipamenduaren banaketak Mungian pilatzen ditu 
ikastetxe gehienak. Lehen hezkuntzatik gorako zikloak Mungian bakarrik 
ematen dira. 

· Haur-hezkuntza estaldura biztanleen %100ekoa da 

· Hezkuntza mailak gora egin ahala, hezkuntza-ekipamenduen eskaintza gero 
eta urriagoa da, eta hori nabarmendu egingo da aurreikusitako biztanleria-
hazkundeekin 

· Mungiako Legarda eremuan, hezkuntza-eskaintza berrantolatzeko eta 
handitzeko proiektua dago 
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- Osasun-ekipamendua  

· Mungiako osasun-zentroa, eskualdeko osasun-zerbitzu batzuk zentralizatzen 
dituena, ez da nahikoa, bai erabiltzaile kopurua aintzat hartuta, bai 
espezialitate berriak jaso ezin izatearen eraginez. 

· Udalerri guztiek kontsultategia dute, eta zerbitzu hori, udalerrien muga 
demografikoak kontuan hartuta, egokia dela esan daiteke.  

· Kontuan izan behar da etorkizunean Urdulizen ospitalea eraikiko dela eta 
horrek arlo funtzionaleko garraio publikoaren ereduan eragina izango duela, 
batez ere Laukiz udalerrian. 

- Gizarte-ongizatea 

· Gizarte Zerbitzuen Mungialdeko Partzuergoak zerbitzuak eskaintzen dizkie 
Arrieta, Bakio, Fruiz, Gamiz-Fika, Laukiz, Meñaka eta Mungia udalerrietako 
biztanleei.  

· Hirugarren adinerako zerbitzuen arloan estaldura nahikoa dago. 

· Eremu berriak bilatu behar dira, tratamendu espezializatua beharko duten 
beharrizan berriak kudeatzeko. 

- Kirol-ekipamendua 

· Halako ekipamenduetan ez dago defizit kuantitatiborik, baina hobetzeko 
moduko xehetasun batzuk ikusten dira.  

· Hondartza garrantzi handiko baliabide naturala da, kirola egiteko. 

- Kultura-ekipamendua 

· Mungian kultura-ekipamenduen pilaketa dago. Erakusketa artistiko batzuk 
eskaintzen dituen bakarra Bakio da.  

· Jarduera batzuetan, horietan eskaria eskaintza baino handiagoa baita, 
lehentasuna ematen zaio Mungian bizi den biztanleriari, gainerako 
udalerrietakoari dagokionez. 

· Udalerri guztiek, gutxienez, liburutegitxoa eta balio anitzeko beste gizarte-
ekipamendu batzuk dituzte. 

- Bestelakoak 

· Mungiako Udalak aurreikusita dago Suhiltzaileen Parke bat egitea 
Gernikaranzko saihesbidearen hegoaldean, Trobikako poligonoaren aurrean 

a) Kontrolatu beharreko egoera negatiboak 

· Mungiaren zentralitate handiegia 

· Detektaturiko gabeziak, batik bat etorkizuneko garapenei dagokienez: 
osasun-espezialitate gutxi; hobetzeko moduko igerilekuen eta futbol-zelaien 
zuzkidura; gizarte-ongizateko instalazio gutxi. 
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b) Sustatu beharreko egoera positiboak 

· Udalerrien tamainari egokituriko ekipamenduak 

· Zuzkidurak handitzeko proiektuak egitea, lehendik aurreikusitakoak 

· Udalerririk txikienek eskuratu ezin dituzten zuzkidurak mankomunatzea, 
euren biztanle kopuruaren arabera 

15. ONDORIOAK 

Mungiako Eskualde Egiturak 15.733 ha.ko azalera dauka, eta EAE atlantikoko haranik 
zabalenetarikoa da. Azalera horretatik, %10 baino ez dago egoera naturalean, hau da, 
jatorrizko landarediak okupatuta. Gainerako azalera gizatiartuta dago, neurri 
handiagoan edo txikiagoan.  

Nekazaritza- eta abeltzaintza-produktibitaterako baldintza bikainak ditu, topografia 
lauaren eta intsolazio onaren eraginezkoak; gainera, kontsumo-eremu 
garrantzitsuetatik hurbil dago.   

Hala eta guztiz ere, sektore horren bilakaera aztertuta ikusten denez, jarduera horrek 
behera egin du, eta ez da belaunaldi-txandarik egon. 

Ezarkuntza mailan, garrantzitsuena Mungia udalerria da, eta eskualde-egitura osoko 
erdigunea da, zuzkidurei, zerbitzuei eta enpleguei dagokienez. Horren atzetik Bakio 
dator, eta horrek urtaroen araberako izaera dauka. Gainerako udalerriek landa-izaera 
dute, baina azken urteotan “logela” udalerrirako nolabaiteko bilakaera ikusten da.  

Lurzoru urbaniza ezineko asentamenduei dagokienez, arlo funtzionalak dentsitate 
txikiko eta nekazaritzako ustiategiari lotu gabeko etxebizitzan espezializazio handia du. 
lurzoru urbaniza ezin osoan zehar sakabanatua, batez ere landa guneetan. 
Lurraldearen egitura funtzionalean eragin garrantzitsua dauka.  

Ezarkuntzen egitura barreiatuak arazoak sortzen ditu mugikortasunean eta zerbitzuen-
zuzkiduran, batez ere saneamenduan.  

Azkenik, eskualde-egituraren garapena bertatik kanpoko faktoreen eraginpean dago. 
Biztanleriaren hazkundeak goranzko joera dauka, eta, hortaz, Familien Batez Besteko 
Tamaina ere aintzat hartuta, etxebizitza gehiago eraiki beharko dira. Hala eta guztiz 
ere, hazkunde horrek, LAJek eta Bilbo Metropolitarreko LZEk zehazturiko lurralde-
berrorekaren politikek sustaturiko etxebizitzen aldean, garrantzi erlatiboa izango du.   

Udalerriek oinarrizko ekipamenduak dauzkate, beren tamainari egokituak. Mungia, 
alderdi horretan, arloko burua da, eta arlo guztiari ematen dio zerbitzu. 
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Eskualde Egituran planteatzen den erronka, horrenbestez, bertan aurreikusitako 
hazkunde garrantzitsuari erantzuna ematea da, natura- eta gizarte-inguruaren harrera-
gaitasunarekin modu bateragarrian, paisaiaren mantenamendua eta bertan garatzen 
diren erabilerak sustatuz; halaber, etorkizuneko biztanleek behar dituzten jarduera 
ekonomikoak, zuzkidurak, ekipamenduak eta zerbitzuak sustatuko dira, bizitza 
inguruarekin modu harmonikoan garatu ahal izateko.  

 

 

 

Getxon, 2014ko azaroan 

 

 

Sin: Iñaki Arrieta Mardaras 
  Arkitektoa  

Sin: Aitor Sarria Bilbao 
  Arkitektoa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin: Nerea Salcedo González 
  Arkitektoa  
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