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1 SARRERA. 
 

 
Bilbo Metropolitarreko Lurraldeko Plan Partziala osatzen duen Udal 
Plangintzaren gaineko Eraginen agiri hau otsailaren 11ko 28/1997 Dekretuak, 
Lurraldearen Antolamendurako Artezpideak onartu zituenak, azken 
xedapenetako bigarreneko 3. puntuan ezarritako agindua betez. 

Eraginen agiria behar bezala garatze aldera, aipatu beharrekoa da, LAAetan 
jasotzen den berariazko agindu hori aintzat hartuta, agiriak ukitutako udaletako 
bakoitzaren plangintzan aldatzen diren alderdi zehatzak jaso behar dituela, 
halakorik badago. Halaber, Lurraldearen Antolamendurako Artezpideen 
aplikazio-arauetan ezarritakoarekin bat etorriz, agiri horrek tartean diren 
udaletako bakoitzari dagozkion eraginak bilduko ditu. 

Agiri honetan, modu sistematikoan eta labur-labur jasoko ditugu Lurraldeko Plan 
Partziala osatzen duten agirietan lotesle eta arautzaile gisa hartu diren eta, 
beraz, udal-plangintzan nahiz arlokakoan eragina duten zehaztapenak. Hori 
horrela, agiri honek ez du Lurraldeko Plan Partzialeko gainerako agirietan 
jasotzen ez den beste zehaztapenik aipatzen eta jasotzen direnetatik bat bera 
ere ez du kanpoan uzten. Hortaz, akats edo omisiorik izanez gero, horietara joko 
da. 

 





 

 

 

UDAL PLANGINTZAREN GAINEKO ERAGINAK 
3 

2 UDAL PLANGINTZAREN GAINEKO ERAGINAK 
 

2.1 UDAL GUZTIEI APLIKATZEN ZAIZKIEN ERAGIN 
OROKORRAK 

Jarraian, udal guztietan eragina duten zehaztapen nagusiak 
laburbiltzen dira. Kontuan hartu beharreko erreferentziazko 
artezpideak LPP osatzen duten agiriak izango dira eta, beraz, 
horietara egokitu beharko da udal-plangintza. 

2.1.1 Ingurune fisikoa 

Indarreko plangintzak hiri-lurzoru, lurzoru urbanizagarri, landagune 
edo azpiegituretarako erreserba gisa sailkatzen ez dituen 
espazioei nahiz LPParen beraren proposamenetarako erabiltzen 
ez direnei dagokienez, LPPak zenbait antolamendu-kategoria 
ezartzen ditu espazio horien balio natural eta bokaziozko 
erabilerak aintzat hartuta. 

Definitutako kategorien artean, balio naturalaren araberako babes-
mailak bereizten dira. Hala, beraz, honako kategoria hauek biltzen 
dira: Babes bereziko zonak, Azaleko urak babesteko zonak eta 
Landa-ingurunea babesteko zonak. 
o Babes bereziko zonak: 
§ Bertako espezieen edota bertakotutakoen basoak. 
§ Espazio natural babestuetako eremu babestuak. 
§ Garrantzi komunitarioko lekuak (GKL). 
§ Natur intereseko eremuak. 
§ Hezeguneetako babes-eremuak. 
§ Itsasertzeko babes-eremuak. 
Udal-plangintzak babes bereziko lurzoru urbanizaezin gisa 
kalifikatuko du lurzoru hori eta aipatu ditugun azpikategoriak 
definituko ditu. 
Kategoria honen mugapena "Ingurune fisikoaren 
antolamendua" izeneko O.1 planoan adierazten da. 
Babes bereziko eremu horien mugapena eta antolarauak 
LPPeko arautegiaren 17tik 23ra bitarteko artikuluetan 
zehazten dira. 

o Azaleko urak babesteko zonak 
Udal-plangintzak kategoria hau barneratuko du. Horren 
antolamendua eta jarduteko erregimena aplikagarria den 
arloko legerian eta indarrean dauden arloko planetan 
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ezarritakoak dira, arautegiaren 24. artikuluan adierazten den 
bezala. 

 
o Landa-ingurunea babesteko zonak 
§ Baso-eremuak. 
§ Nekazaritza eta abeltzaintzako eremuak eta 

landazabalekoak. 
Udal-plangintzak kategoria horiek eta kasuan kasuko 
azpikategoriak mugatuko ditu, arloko plangintzak horren 
inguruan ezartzen duenarekin bat etorriz, eta dagozkion 
jarduteko erregimenak garatuko ditu, betiere, LPPean 
ezarritako oinarrizko babes-erregimenaren zehaztapenak 
errespetatuz, arautegiaren 25etik 28ra bitarteko artikuluetan 
aipatzen den bezala. 

LPPak zenbait baldintza ezartzen ditu eta jarduera jakin batzuk 
garatzeko modua mugatzen du, kasuan kasuko arrisku-mota eta 
babes-irizpide espezifikoak aintzat hartuta. Hona hemen baldintza 
horiek: 
§ Akuiferoen kutsadurak erraz kalte ditzakeen eremuak 

izatea 
§ Erraz higatzen diren eremuak eta higatzeko arriskuan 

daudenak izatea 
§ Urak har ditzakeen eremuak 
§ Kultura-intereseko eremuak 

Eremu horiek "Ingurune fisikoaren antolamendua" izeneko O.1 
planoan adierazten dira. Horien mugapena eta erregulazioa 
arautegiaren 29tik 33ra bitarteko artikuluetan xedatutakoaren 
arabera zehaztuko dira. 

Eremu naturalaren osagarri aipagarrienek ingurumen, natura eta 
ekologiaren aldetik balio nabarmena edota, tematika espezifikoa 
dela medio, garrantzi handia duten eta, euren berezitasunagatik, 
eremu funtzionaleko ondasun naturalean barneratzen diren 
interesguneak argi eta garbi mugatu edo aipatzen dituzte. Bi 
multzotan banatzen dira: 
§ Flora eta faunaren aldetik interesgarriak diren guneak 
§ Interes geologikoko guneak. 

Horien kokapena "Ingurune fisikoaren antolamendua" izeneko O.1 
planoan zehazten da eta arautegiaren 34tik 36ra bitarteko 
artikuluen bidez arautzen dira. Udal-plangintzak, hala badagokio, 
LPParen arautegian ezarritakoarekin bat etorriz mugatu eta 
arautuko ditu osagarri horiek. 

2.1.2 Sare Berdea 

Sare Berdea lurraldea gertuagotik ezagutzeko sistema integratua da 
eta linealak edo zehatzak izan daitezkeen azaleko elementuz osatuta  
dago. 
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Sare Berdean barneratzeko proposatutako eremuak "Sare Berdea" 
izeneko O.3 planoan jasotzen dira.  

Horien mugapena eta erregulazioa LPPeko arautegiaren 37tik 43ra 
bitarteko artikuluetan zehazten da. 

 

2.1.3 Antolamendu-irizpideak eta politikak 

Etxebizitzetarako eremuak nahiz jarduera ekonomikoetarako eremuak 
sortzeko LPPak egiten dituen proposamenak arautegiaren 46. 
artikuluan adierazten diren jarduteko moduen bidez ezartzen dira. 

Horien erregulazio zehatza LPPeko arautegiaren 47tik 57ra bitarteko 
artikuluetan zehazten da.  

Eremuetako bakoitzean eragina duten jarduteko moduak "Lurralde-
eredua" izeneko O.4 multzoko planoetan adierazten dira. 

 

 

2.1.4 Etxebizitza-eskaintza 

Udal-plangintzak arautegiaren 60tik 63ra bitarteko artikuluetan 
ezarritakoarekin bat etorriz finkatuko du zenbaketa. 

Etxebizitza-eskaintzaren karakterizazioak arautegian ezarritakoa 
errespetatuko du. Zona bakoitzerako aurreikusitako dentsitateak eta 
eraikuntzako tipologiak 65 eta 66. artikuluetako zehaztapenetara 
egokituko dira. Halaber, 56. artikuluan definitzen diren moduko 
ekipamendu eta jarduera ekonomiko osagarrietarako azalera 
erreserbatuko da; azalera hori gutxi gorabehera eremuari dagokion 
aprobetxamenduaren %15 izango da dentsitate-maila ertaina edo 
altua denean. 

 
Udal plangintza orokorrak babes ofizialeko edo, hala denean, babes 
publikoko etxebizitzak eraikitzeko izango den lurzorua kalifikatu 
beharko du, etxebizitza horiek estandar hauek ezarri eta arautzeaz 
arduratzen den indarreko legeriak xedatutako zenbatekoan eta 
baldintzetan egin beharko direlarik. 

 

2.1.5 Jarduera ekonomikoak 

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren sailkapena eta bertan 
jarduteko erregimena arautegiaren 70etik 76ra bitarteko artikuluetan 
ezarritakoak dira.  

Lehen sektorean, besteak beste, nekazaritzako jarduera manten 
dadin sustatze aldera, honako udal hauek hartu dira lehentasunezko 
nekazaritza-garapeneko udaltzat: Lezama, Zamudio, Loiu, Urduliz, 
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Lemoiz, Larrabetzu, Zeberio eta Arrankudiaga. Bestalde, plangintza 
orokorreko tresnetan aurreikuspenak egitea proposatu da garapen 
berriko eremuei dagokienez, horien eraginpean dauden nekazaritzako 
ustiategiak ordezkatze aldera. 

Beste jarduera ekonomiko batzuetarako lurzoru-eskaintza zenbatzeari 
dagokionez, eremu funtzionalean barneratutako tokiko korporazioek 
arautegiaren 72 eta 73. artikuluetan eta horren X eta XI. eranskinetan 
xedatutakoaren arabera egokitu behar dituzte plangintzako orokorreko 
euren tresnak. 

Jarduera ekonomikoei dagozkien jarduteko modu zehatzei 
dagokienez, garapen berriak arautegiaren 75. artikuluko a) idatz-
zatian xedatutakoaren arabera erregulatzen dira; aitzitik, hiri-
eremuetako jardunei dagokienez, alegia, leheneratzea eta berritzea, 
arautegiaren 75. artikuluko b) idatz-zatian jasotzen diren irizpideak 
hartuko dira kontuan. 

Bestalde, jarduera ekonomikoetarako lurzoruari dagokionez, 
arautegiaren 74. artikuluan ezarritako irizpideak hartuko dira aintzat. 
 

2.1.6 Azpiegiturak 
Arautegiarekin bat etorriz, azpiegituren sistemak honako eskema hau 

du: 

a) Garraio-azpiegiturak 

n Bide-sarea 

n Trenbide-sarea 

n Bide-azpiegituren sare alternatiboa 

n Garraio-azpiegituren arloko beste proposamen batzuk: azpiegitura handiak 

n Intermodalitate-eremuak 

b) Azpiegitura logistikoak 

c) Zerbitzuetako azpiegiturak 

n Ur-hornidura 

n Saneamendua 

n Hondakinak 

n Energia 

n Obra hidraulikoak 

d) Kultura, kirol eta aisiako ekipamenduen azpiegiturak. 
a) Garraio-azpiegiturak 

n Bide-sarea 
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Lurraldeko Plan Partzialak definitutako sareko bide bakoitzak 
duen funtzionaltasuna, tipologia eta lurraldearekiko nahiz garraio-
fluxuekiko erlazioa arau hauei dagokion "Bide-sareko 
azpiegituren ezaugarriak" izeneko XI. eranskineko taulan 
adierazita daude. 

Itsasadarraren inguruko antolamenduaren bateratze-eremuan 
jasotako bide-sarearen azpiegiturek eta O.2.1 planoan 
irudikatutako "LPParen proposamenek" duten lotura-maila 
"Jarduera estrategikoak eta ekintza egituratzaileak" izeneko II. 
eranskinean aipatzen diren ekintza egituratzaileen bana-banako 
fitxetan zehaztu da.  

O.2.1 planoan irudikatutako gainerako azpiegiturak 80.4 
artikuluan bidez arautzen dira. 

n Trenbide-sarea 

Trenbide-sarearen azpiegiturari dagokion eskema eta/edo 
trazadura "Trenbideko azpiegiturak" izeneko O.2.2 planoan 
jasota daude eta 82. artikuluaren bidez arautzen dira. 

Zehazki, bidaiarien garraioari dagokion O.2.2 planoko eskerma 
eta/edo trazaduraren lotura-maila ekintza egituratzaileei 
dagozkien A.E.14 zk.ko eta A.E.16tik 18ra bitarteko zk.etako 
bana-banako fitxetan definitzen da eta salgaien garraioari 
dagokiona, berriz, ekintza egituratzaileen A.E.13 zk.ko bana-
banako fitxan. 

n Bide-azpiegituren sare alternatiboa 

Lurraldeko Plan Partzial honetan aurkeztutako proposamenak 
ekintza egituratzaileei dagozkien A.E.23 zk.ko bana-banako 
fitxan jasotzen dira eta 83. artikuluaren bidez arautzen dira. 

 

 

n Azpiegitura handiak 

Lurraldeko Plan Partzialak portuko azpiegiturei eta bere inguruari 
dagokienez "Lurralde-eredua" izeneko O.4 multzoko planoetan 
aurkezten dituen proposamenak 85. artikuluko 2. idatz-zatian 
laburbiltzen dira. 
Lurraldeko Plan Partzialak aireportuko azpiegiturei eta bere 
inguruari dagokienez "Lurralde-eredua" izeneko O.4 multzoko 
planoetan aurkezten dituen proposamenak 86. artikuluko 2. 
idatz-zatian zehazten dira. 
Aireportuen arloko arauek ezartzen dituzten baldintzak 87. 
artikuluan jasotzen dira. 

n Intermodalitate-eremuak 

Lurraldeko Plan Partzialak definitzen dituen eta "Bide-
azpiegituren sare alternatiboa" izeneko O.2.3 planoan adierazten 
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diren intermodalitate-eremuen erlazioa arauei dagokien 
"Intermodalitate-eremuak" izeneko XIII. eranskinean jasotzen da 
eta 88. artikuluaren bidez arautzen dira. 

b) Azpiegitura logistikoak 

Proposamenen definizioa Jarduera estrategikoei dagozkien 
O.E.10, O.E.11, O.E.13 eta O.E.18 zk.etako bana-banako 
fitxetan adierazten da.  

c) Zerbitzuetako azpiegiturak 

n Ur-hornidura 

LPPak, biztanleko eta eguneko 350 litro ur hornitu behar direla 
ezartzen du. Agindu hori loteslea da. 

n Hondakinak eta lurzoru kutsatuak 

Hondakinak berriro erabiltzea, birziklatzea eta energia sortzeko 
aprobetxatzea bultzatuko da. Horretarako, hondakin-mota 
bakoitzerako edukiontziak jarriko dira udal guztietan eta etxeko 
hondakinak nahiz antzekoak gaika biltzeko zentroak 
(Garbiguneak) egoki eta modu eraginkorrean banatuko dira, 
udalerrika edo mankomunitateka, biztanleei hondakinak 
bereizteko lanak errazte aldera.  

Gaikako bilketarako guneak ezarriko dira industrialde eta 
merkatal-guneetan eta hiri-hondakinekin parekagarriak diren 
hondakinetarako edukiontziak jartzeko eremuak kokatuko 
zaizkie, arautegiko 74. artikuluak jarduera ekonomikoetarako 
lurzoruari dagokionez ezartzen duen bezala. 

Udal-plangintzak lurzoruaren kalitatearen aldagaia hartuko du 
aintzat. Problematika hori generikoki aztertuko du, bereziki 
industrialde zaharkituak lehenera ekarri eta berritzeko jarduerak 
definitzeko orduan. 

n Obra hidraulikoak 

Lurraldeko Plan Partzialak Uholdeei Aurrea Hartzeko Plan 
Integralean (UAHPI) proposatutako jardunak barneratzen ditu. 

Kasuan kasuko jarduerak ekintza egituratzaileei dagokien eta 
arautegiko II. eranskinean eta 96. artikuluan aipatzen den A.E.24 
zk.ko bana-banako fitxan adierazten dira. Jarduera horiek 
"Lurralde-eredua" izeneko O.4 multzoko planoetan adierazten 
dira. 

 

2.1.7 Plangintzak bateragarri egitea 

Lurraldeko Plan Partzialak plangintzak bateragarri egiteko honako 
sistema hauek biltzen ditu: 
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1. Plangintzak orokorrean bateragarri egiteko sistema: arautegiko 
100 eta 101. artikuluen bidez arautzen da. 

a) Plangintzako zenbait alderdi bateragarri egiteko sistema: 
arautegiko 102, 103 eta 104. artikuluen bidez arautzen da. 

b) Plangintzak bateragarri egiteko proiektuak: plangintzako 
zenbait alderdi bateragarri egiteko sistema prestatzeko modua 
dira eta horietan jasotzen dira udal-plangintza orokorrek 
bateragarri egiteko eremuak modu koordinatuan antolatzeko 
jarraitu beharreko zehaztapenak jasotzen dituzten agiriak. 105, 
106, 107 eta 108. artikuluetan adierazitakoarekin bat etorriko 
dira. 

Bateragarri egiteko eremuak "Lurralde-eredua" izeneko O.4 
multzoko planoetan identifikatzen dira. 

Lurraldeko Plan Partzialak bateragarri egiteko eremuetako 
bakoitzerako ezarritako oinarrizko antolamendu-irizpideak 
eta horien zerrenda "Plangintzak bateragarri egitea" 
izeneko XIV. eranskinean jasotzen dira. 

2. Itsasadarren kasu berezia (Itsasadarraren Inguruetako 
Antolamendua Bateratzeko Proiektua):  

Antolamendua bateratzeko eremutzat hartuko da LPPak 
itsasadarraren eremurako proposatu dituen jarduera 
estrategiko eta ekintza egituratzaileen eraginpeko azalera. 
Jarduera eta ekintza horiek modu integratuan antolatu behar 
dira, horrek proposatutakoa behar bezala gauzatzea 
ahalbidetuko baitu. Itsasadarraren inguruetako antolamendua 
bateratzeko eremua "Itsasadarraren inguruak bateragarri 
egitea" izeneko O.6 planoan jasotzen da.  

Hona hemen bateratzeko eremuan eragina duten jarduera 
estrategikoak: O.E.1, O.E.2, O.E.3, O.E.4, O.E.5, O.E.6, 
O.E.7, O.E.8. 

Hona hemen bateratzeko eremuan eragina duten ekintza 
egituratzaileak: A.E.1, A.E.2, A.E.3, A.E.14, A.E.18, A.E.21, 
A.E.23 eta A.E.24. 

Bateratzeko eremua arautegiko 111 eta 112. artikuluetan 
aipatzen den antolamendua bateratzeko proiektuak landuko 
du. 

Itsasadarraren inguruko antolamenduaren azterketa-eremua 
bateratzeko eremua gainditzen duen eta hori garatzeko aztertu 
behar den azalera da.  

Bateratzeko proiektua onetsi bitartean, udal-plangintzek 
itsasadarraren ingurua bateratzeko eremuan eragina duten 
arauak eta jarduera estrategiko eta ekintza egituratzaile 
guztiak errespetatuko dituzte. 
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Antolamendua Bateratzeko Proiektua arautegiko 112tik 120ra 
bitarteko artikuluetan arautzen denarekin bat etorriko da. 
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2.2 UDAL BAKOITZARI DAGOZKION ERAGIN BEREZIAK 

Udal-plangintzaren gainerako eraginak Bilbo Metropolitarreko 
Lurraldeko Plan Partzialaren eremuan barneratzen diren udaletako 
bakoitzerako garatu dira. Honela egituratuta daude: 

o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

Agiri honen bidez, Lurraldeko Plan Partzialean kasuan kasuko 
udalerriari buruz egiten diren proposamen zehatzei dagozkien 
alderdiak baino ez dira garatu. 
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2.2.1 Abanto-Zierbena 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Orain gutxi berritu den ezkerraldeko barnebidearen ardatz 
antolatzaileak (AE.4) 

- Supersur saihesbidea (AE.12) 
- Salgaiak kanpoko portura trenez garraiatzeko bidea 

(AE.13) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Ezkerraldeko jarduera ekonomikoetarako barnebideak 
(OE.9) 

- Jarduera ekonomiko mistoak portuaren inguruetan (OE.11) 
- La Arboledako kultura- eta jolas-jardueretarako parkea 

(OE.17) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
ABANTO-ZIERBENA 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 711 80 1.230 81 2.022 1.391 

16 urte 0 948 106 1.542 108 2.598 1.756 
 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o  Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 
zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
ABANTO-ZIERBENA 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GUZTIRA, GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 83,0 48,5 
16 urte 89,0 61,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako eremuak 

 
ABANTO-ZIERBENA 

SUSTAPEN PUBLIKOKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA 
(Ha-tan) 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 58,0 27,0 
16 urte 58,0 36,0 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako azalera garapen berrien guztizko eskaintzaren barruan sartzen 
da. 
Adierazitako azalerak Abanto-Zierbenako udal-mugarteari dagozkio, portuaren inguruan kokatuta dagoen 
jarduera ekonomiko mistoetarako eremuaren barruan. Inguru hori Ortuellako udalerrira ere zabaltzen da eta 
O.E. 11 jarduera estrategikoaren bidez garatzen da. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Abanto-Zierbenakoa eta Muskizkoa. 
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2.2.2 Alonsotegi 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Salgaiak kanpoko portura trenez garraiatzeko bidea 
(AE.13) 

- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 
- Pagasarri-Ganekogorta eremuari ingurumenaren aldetik 

balio handiagoa ematea (OE.27) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
ALONSOTEGI 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 444 164 158 0 602 322 

16 urte 0 592 219 158 0 750 377 
 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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2.2.3 Arrankudiaga 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 
- Pagasarri-Ganekogorta eremuari ingurumenaren aldetik 

balio handiagoa ematea (OE.27) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
ARRANKUDIAGA 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 143 48 108 0 251 156 

16 urte 0 191 64 136  327 200 
 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 
zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
ARRANKUDIAGA 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 2,0 1,5 
16 urte 2,0 2,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
Lehen sektoreari dagozkion proposamenen artean, LPPak 
lehentasunezko nekazaritza-garapeneko udalerritzat hartzen 
du Arrankudiaga. 
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2.2.4 Arrigorriaga 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Supersur saihesbidea (AE.12) 
- Salgaiak kanpoko portura trenez garraiatzeko bidea 

(AE.13) 
- Bilboko meatzeetako parkeak lotuko dituen oinezkoentzako 

bidea (AE.15) 
- AHTren sarbideak (AE.17) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 
- Pagasarri-Ganekogorta eremuari ingurumenaren aldetik 

balio handiagoa ematea (OE.27) 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
ARRIGORRIAGA 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 -886 -886 1.671 0 785 785 
16 urte 0 -1.181 -1.181 2.090 0 909 909 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 
Oso lurzoru erabilgarri gutxi duten eta, ondorioz, euren premia endogenoei erantzuteko gai ez diren udalerriek 
B osagaia negatiboa dute. Osagai horretan ez dira bereizten gehieneko eta gutxieneko balioak eta, beraz, 
orientagarriak baino ez dira. Horietan, LPPak ezarritako muga ez da loteslea. 
 

 
 

o Plangintzak bateragarri egitea. 
- Arrigorriagakoa eta Ugao-Miraballesekoa. 
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2.2.5 Barakaldo 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Pasealeku metropolitarra (AE.1.) 
- Asuako zeharkako ardatza (AE.3) 
- Orain gutxi berritu den ezkerraldeko barnebidearen ardatz 

antolatzaileak (AE.4) 
- Supersur saihesbidea (AE.12) 
- Salgaiak kanpoko portura trenez garraiatzeko bidea 

(AE.13) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Itsasadarra nabigaziorako egoki bihurtzea (AE.21) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Zorroza-Burtzeña (OE.3) 
- Ansio-Lutxana-Asua (OE.4) 
- Galindo (OE.5) 
- Ezkerraldeko jarduera ekonomikoetarako barnebideak 

(OE.9) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 
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o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
Etxebizitzetarako lurzorua. 

 

 
BARAKALDO 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 -1.132 -1.132 6.381 0 5.249 5.249 
16 urte 0 -1.509 -1.509 6.796 0 5.287 5.287 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta f amilien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 
Oso lurzoru erabilgarri gutxi duten eta, ondorioz, euren premia endogenoei erantzuteko gai ez diren udalerriek 
B osagaia negatiboa dute. Osagai horretan ez dira bereizten gehieneko eta gutxieneko balioak eta, beraz, 
orientagarriak baino ez dira. Horietan, LPPak ezarritako muga ez da loteslea. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Itsasadarraren Inguruetako Antolamendua Bateratzeko 
Eremuaren barruan kokatuta dago. 
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2.2.6 Barrika 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Eskuinaldean dagoen kostaldeko barnebideko bide 
artikulatzaileak (AE.5) 

- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Garapen berriak Uribe Kostan. Hiri continuuma (OE.12) 
- Itsasertzeko parke metropolitarra (OE.20) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
BARRIKA 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 557 76 192 139 888 407 
16 urte 0 743 101 250 185 1.178 536 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Barrikakoa eta Sopelanakoa 

2.2.7 Basauri 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Supersur saihesbidea (AE.12) 
- Salgaiak kanpoko portura trenez garraiatzeko bidea 

(AE.13) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Bilboko meatzeetako parkeak lotuko dituen oinezkoentzako 

bidea (AE.15) 
- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- AHTren sarbideak (AE.17) 
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- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 
- Erdigune berria Basaurin (OE.15) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
BASAURI 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 28 28 2.817 0 2.845 2.845 
16 urte 0 37 37 2.896 0 2.933 2.933 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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2.2.8  Berango 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Eskuinaldean dagoen kostaldeko barnebideko bide 
artikulatzaileak (AE.5) 

- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Garapen berriak Uribe Kostan. Hiri continuuma (OE.12) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
BERANGO 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 1.454 328 1.110 0 2.564 1.438 
16 urte 0 1.939 437 1.430 0 3.369 1.867 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 
zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
BERANGO 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 7,0 6,0 
16 urte 9,0 7,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Sopelanakoa, Berangokoa eta Getxokoa. 
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2.2.9 Bilbo 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Pasealeku metropolitarra (AE.1.) 
- Bilborako sarbide berriak. Bilboko atea (AE.2) 
- Asuako zeharkako ardatza (AE.3) 
- Supersur saihesbidea (AE.12) 
- Salgaiak kanpoko portura trenez garraiatzeko bidea 

(AE.13) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Bilboko meatzeetako parkeak lotuko dituen oinezkoentzako 

bidea (AE.15) 
- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- AHTren sarbideak (AE.17) 
- Geltoki intermodala: Abando – San Mames (AE.18) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Itsasadarra nabigaziorako egoki bihurtzea (AE.21) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 
- Itsasadarraren hobekuntza hidraulikoa (AE.21) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Olabeaga – Basurto (OE.1) 
- Zorrotzaurre (OE.2) 
- Zorrotza-Burtzeña (OE.3) 
- Ansio-Lutxana-Asua (OE.4) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 
- Artxandako parkea (OE.25) 
- Pagasarri-Ganekogorta eremuari ingurumenaren aldetik 

balio handiagoa ematea (OE.27) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
BILBO 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte -5.063 -12.305 -12.305 28.962 0 9.709 9.709 
16 urte -6.750 -16.407 -16.407 32.866 0 9.709 9.709 
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Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 
Oso lurzoru erabilgarri gutxi duten eta, ondorioz, euren premia endogenoei erantzuteko gai ez diren udalerriek 
B osagaia negatiboa dute. Osagai horretan ez dira bereizten gehieneko eta gutxieneko balioak eta, beraz, 
orientagarriak baino ez dira. Horietan, LPPak ezarritako muga ez da loteslea. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Itsasadarraren Inguruetako Antolamendua Bateratzeko 
Eremuaren barruan kokatuta dago. 
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2.2.10 Derio 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Txorierriko iparraldeko bidea (AE.6) 
- Txorierriko poligonoetako barne-bidea (AE.7) 
- Txorierriko zeharkako ardatzak (AE.6) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Txorierriko iparraldeko bidea eta garapen berriak (OE.14) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

DERIO 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 1.143 707 588 0 1.731 1.295 
16 urte 0 1.524 942 720 0 2.244 1.662 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 
zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
DERIO 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 15,0 11,0 
16 urte 23,0 14,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako eremuak 

 
DERIO 

SUSTAPEN PUBLIKOKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA 
(Ha-tan) 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 15,0 11,0 
16 urte 23,0 14,0 

 
Derion, sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako azalera bat dator garapen berrien guztizko 
eskaintzarekin. Deurikaseko eremuan kokatutako lurzoru hutsak dira, egun Zamudioko Parke Teknologikoa 
hartzen duen gunearen zabalkunde gisa. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Deriokoa eta Zamudiokoa. 
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2.2.11 Erandio 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Asuako zeharkako ardatza (AE.3) 
- Txorierriko iparraldeko bidea (AE.6) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Itsasadarra nabigaziorako egoki bihurtzea (AE.21) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 
- Ansio-Lutxana-Asua (OE.4) 
- Erandio (OE.6) 
- Lamiakoko ibarra (OE.8) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Uraren kalitatea hobetzea (OE.23) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
ERANDIO 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 919 244 1.536 0 2.455 1.780 
16 urte 0 1.225 325 1.675 0 2.900 2.000 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 

zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
ERANDIO 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 22,0 19,0 
16 urte 27,0 22,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Itsasadarraren Inguruetako Antolamendua Bateratzeko 
Eremuaren barruan kokatuta dago. 

- Erandiokoa eta Leioakoa. 
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2.2.12 Etxebarri 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 
jartzea (AE.14) 

- Bilboko meatzeetako parkeak lotuko dituen oinezkoentzako 
bidea (AE.15) 

- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

ETXEBARRI 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 656 83 960 0 1.616 1.043 
16 urte 0 875 110 1.220 0 2.095 1.330 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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2.2.13  Galdakao 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Txorierriko barnebidearen jarraipena. 
- Supersur saihesbidea (AE.12) 
- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- AHTren sarbideak (AE.17) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

GALDAKAO 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 1.616 1.295 2.751 0 4.367 4.046 
16 urte 0 2.155 1.727 3.248 0 5.403 4.975 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 

zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
GALDAKAO 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 2,0 1,5 
16 urte 3,0 2,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
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2.2.14 Getxo 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Eskuinaldean dagoen kostaldeko barnebideko bide 
artikulatzaileak (AE.5) 

- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Itsasadarra nabigaziorako egoki bihurtzea (AE.21) 
- Ontzi handietarako atrakalekua Getxon (AE.22) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Garapen berriak Uribe Kostan. Hiri continuuma (OE.12) 
- Itsasertzeko parke metropolitarra (OE.20) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

GETXO 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 2.276 0 7.203 0 9.479 7.203 
16 urte 0 3.034 0 8.548 0 11.582 8.548 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 

zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

GETXO 
JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 

GARAPEN BERRIAK 
Denboraldia Gehienez Gutxienez 

8 urte 12,0 9,0 
16 urte 19,0 12,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako eremuak 

GETXO 
SUSTAPEN PUBLIKOKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA 

(Ha-tan) 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 12,0 9,0 
16 urte 19,0 12,0 

 
Getxon, sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako azalera bat dator garapen berrien guztizko 
eskaintzarekin. Martiturriko poligono mistoari dagokio. Hori dela eta, indarrean dagoen Getxoko Plan Orokorrak 
Martiturriko sektore urbanizagarriari dagokionez ezartzen dituen parametroak alda daitezke, zona horretako 
jarduera ekonomikoen eskaintza gehitze aldera. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Sopelanakoa, Berangokoa eta Getxokoa. 

2.2.15 Gorliz 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Eskuinaldean dagoen kostaldeko barnebideko bide 
artikulatzaileak (AE.5) 

- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
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GORLIZ 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 150 -224 897 626 1.673 1.299 
16 urte 0 200 -298 1.188 834 2.222 1.724 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Gorlizkoa eta Plentziakoa. 
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2.2.16 Larrabetzu 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Txorierriko barnebidearen jarraipena. 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Aretxaldeko erreserba estrategikoa (OE.18) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

LARRABETZU 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 446 96 168 0 614 264 
16 urte 0 595 128 205 0 800 333 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 

 
Lehen sektoreari dagozkion proposamenen artean, LPPak 
lehentasunezko nekazaritza-garapeneko udalerritzat hartzen 
du Larrabetzu. 
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2.2.17 Leioa 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Eskuinaldean dagoen kostaldeko barnebideko bide 
artikulatzaileak (AE.5) 

- Lamiakoko azpiibaikoa (AE.10) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Itsasadarra nabigaziorako egoki bihurtzea (AE.21) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 
- Lamiakoko ibarra (OE.8) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Uraren kalitatea hobetzea (OE.23) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 
- EHUko parke zientifikoa (OE.26) 

o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
LEIOA 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 96 0 3.708 0 3.804 3.708 
16 urte 0 128 0 4.662 0 4.790 4.662 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 

zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
LEIOA 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 14,0 12,0 
16 urte 17,0 14,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Itsasadarraren Inguruetako Antolamendua Bateratzeko 
Eremuaren barruan kokatuta dago. 

- Erandiokoa eta Leioakoa. 
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2.2.18 Lemoiz 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Eskuinaldean dagoen kostaldeko barnebideko bide 
artikulatzaileak (AE.5) 

- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 
- Ekipamendu berezia Basordaseko kalan (OE.16) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
LEMOIZ 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 178 75 120 71 369 266 
16 urte 0 237 100 152 95 484 347 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 

 

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetako XII.6 kapituluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, Lurraldeko Plan Partzialak 
lurraldera sartzeko gunetzat hartzen ditu Lemoizko udalerriari 
dagozkion eremuak. 

Eremu horiei arautegiko 69. artikuluko zehaztapenak 
aplikatuko zaizkie. 
Lehen sektoreari dagozkion proposamenen artean, LPPak 
lehentasunezko nekazaritza-garapeneko udalerritzat hartzen 
du Lemoiz. 

2.2.19 Lezama 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Txorierriko iparraldeko bidea (AE.6) 
- Txorierriko poligonoetako barne-bidea (AE.7) 
- Txorierriko zeharkako ardatzak (AE.6) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 
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o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Aretxaldeko erreserba estrategikoa (OE.18) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

LEZAMA 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 524 131 213 0 737 344 
16 urte 0 699 174 261 0 960 435 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 
zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
LEZAMA 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 77,0 55,0 
16 urte 120,0 74,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako eremuak 

 
LEZAMA 

SUSTAPEN PUBLIKOKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA 
(Ha-tan) 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 77,0 55,0 
16 urte 120,0 74,0 

 
Lezaman, sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako azalera bat dator garapen berrien guztizko 
eskaintzarekin. Aretxaldeko erreserba estrategikoari dagokio, O.E.18 jarduera estrategikoaren bidez garatuko 
dena. 
 

 
Lehen sektoreari dagozkion proposamenen artean, LPPak 
lehentasunezko nekazaritza-garapeneko udalerritzat hartzen 
du Lezama. 
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2.2.20 Loiu 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Eskuinaldean dagoen kostaldeko barnebideko bide 
artikulatzaileak (AE.5) 

- Txorierriko iparraldeko bidea (AE.6) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Aireportuaren kanpoaldeko eremu logistikoa (OE.13) 
- Txorierriko iparraldeko bidea eta garapen berriak (OE.14) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

LOIU 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 407 136 465 0 872 601 
16 urte 0 543 181 616 0 1.159 797 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 
zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
LOIU 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 49,0 34,0 
16 urte 75,0 60,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
Lehen sektoreari dagozkion proposamenen artean, LPPak 
lehentasunezko nekazaritza-garapeneko udalerritzat hartzen 
du Loiu. 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Loiukoa eta Zamudiokoa. 
- Loiukoa eta Sondikakoa. 
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2.2.21 Muskiz 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 
jartzea (AE.14) 

- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- La Arenako padura leheneratzea (OE.19) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

MUSKIZ 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 1.214 405 693 51 1.958 1.149 
16 urte 0 1.619 540 845 68 2.532 1.453 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 
zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
MUSKIZ 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 2,0 1,5 
16 urte 3,0 2,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Abanto-Zierbenakoa eta Muskizkoa. 
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2.2.22 Ortuella 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Orain gutxi berritu den ezkerraldeko barnebidearen ardatz 
antolatzaileak (AE.4) 

- Supersur saihesbidea (AE.12) 
- Salgaiak kanpoko portura trenez garraiatzeko bidea 

(AE.13) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 
- Ezkerraldeko jarduera ekonomikoetarako barnebideak 

(OE.9) 
- Jarduera ekonomiko mistoak portuaren inguruetan (OE.11) 
- La Arboledako kultura- eta jolas-jardueretarako parkea 

(OE.17) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
Etxebizitzetarako lurzorua. 

ORTUELLA 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 -93 -93 855 0 762 762 
16 urte 0 -124 -124 1.024 0 900 900 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratz en den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 
Oso lurzoru erabilgarri gutxi duten eta, ondorioz, euren premia endogenoei erantzuteko gai ez diren udalerriek 
B osagaia negatiboa dute. Osagai horretan ez dira bereizten gehieneko eta gutxieneko balioak eta, beraz, 
orientagarriak baino ez dira. Horietan, LPPak ezarritako muga ez da loteslea. 
 

 
 

o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 
zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 
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ORTUELLA 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 54,0 29,0 
16 urte 57,0 38,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako eremuak 

 
ORTUELLA 

SUSTAPEN PUBLIKOKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA 
(Ha-tan) 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 42,0 19,0 
16 urte 42,0 26,0 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako azalera garapen berrien guztizko eskaintzaren barruan sartzen 
da. 
Adierazitako azalerak Ortuellako udal-mugarteari dagozkio, portuaren inguruan kokatuta dagoen jarduera 
ekonomiko mistoetarako eremuaren barruan. Inguru hori Abanto-Zierbenako udalerrira ere zabaltzen da eta 
O.E. 11 jarduera estrategikoaren bidez garatzen da. 
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2.2.23 Plentzia 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Eskuinaldean dagoen kostaldeko barnebideko bide 
artikulatzaileak (AE.5) 

- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

PLENTZIA 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 543 88 561 188 1.292 837 
16 urte 0 724 117 728 251 1.703 1.096 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Gorlizkoa eta Plentziakoa. 
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2.2.24 Portugalete 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Orain gutxi berritu den ezkerraldeko barnebidearen ardatz 
antolatzaileak (AE.4) 

- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 
jartzea (AE.14) 

- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Itsasadarra nabigaziorako egoki bihurtzea (AE.21) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 
- Ezkerraldeko jarduera ekonomikoetarako barnebideak 

(OE.9) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
PORTUGALETE 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 -1.037 -1.037 3.297 0 2.261 2.261 
16 urte 0 -1.382 -1.382 3.551 0 2.169 2.169 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 
Oso lurzoru erabilgarri gutxi duten eta, ondorioz, euren premia endogenoei erantzuteko gai ez diren udalerriek 
B osagaia negatiboa dute. Osagai horretan ez dira bereizten gehieneko eta gutxieneko balioak eta, beraz, 
orientagarriak baino ez dira. Horietan, LPPak ezarritako muga ez da loteslea. 
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2.2.25 Santurtzi 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Orain gutxi berritu den ezkerraldeko barnebidearen ardatz 
antolatzaileak (AE.4) 

- Salgaiak kanpoko portura trenez garraiatzeko bidea 
(AE.13) 

- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 
jartzea (AE.14) 

- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Itsasadarra nabigaziorako egoki bihurtzea (AE.21) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 
- Ezkerraldeko jarduera ekonomikoetarako barnebideak 

(OE.9) 
- Portua (OE.10) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
Etxebizitzetarako lurzorua. 

SANTURTZI 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 -1.258 -1.258 3.237 0 1.979 1.979 
16 urte 0 -1.677 -1.677 3.481 0 1.804 1.804 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
Oso lurzoru erabilgarri gutxi duten eta, ondorioz, euren premia endogenoei erantzuteko gai ez diren udalerriek 
B osagaia negatiboa dute. Osagai horretan ez dira bereizten gehieneko eta gutxieneko balioak eta, beraz, 
orientagarriak baino ez dira. Horietan, LPPak ezarritako muga ez da loteslea. 
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2.2.26  Sestao 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Pasealeku metropolitarra (AE.1.) 
- Orain gutxi berritu den ezkerraldeko barnebidearen ardatz 

antolatzaileak (AE.4) 
- Lamiakoko azpiibaikoa (AE.10) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Ibaiertzeko parkeak (AE.20) 
- Itsasadarra nabigaziorako egoki bihurtzea (AE.21) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Galindo (OE.5) 
- Labe Garaiei dagokien eremua (OE.7.) 
- Ezkerraldeko jarduera ekonomikoetarako barnebideak 

(OE.9) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Uraren kalitatea hobetzea (OE.23) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 
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o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 
Etxebizitzetarako lurzorua. 

 
SESTAO 

ETXEBIZITZA ESKAINTZA 
Barnealdea berriro 

orekatzea (B) 
ZENBATUTAKO 

KOPURUA Denbora
ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 -245 -245 1.779 0 1.535 1.535 
16 urte 0 -326 -326 1.763 0 1.437 1.437 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 
Oso lurzoru erabilgarri gutxi duten eta, ondorioz, euren premia endogenoei erantzuteko gai ez diren udalerriek 
B osagaia negatiboa dute. Osagai horretan ez dira bereizten gehieneko eta gutxieneko balioak eta, beraz, 
orientagarriak baino ez dira. Horietan, LPPak ezarritako muga ez da loteslea. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Itsasadarraren Inguruetako Antolamendua Bateratzeko 
Eremuaren barruan kokatuta dago. 
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2.2.27 Sondika 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Txorierriko iparraldeko bidea (AE.6) 
- Txorierriko poligonoetako barne-bidea (AE.7) 
- Txorierriko zeharkako ardatzak (AE.6) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 
- Artxandako parkea (OE.25) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

SONDIKA 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 453 104 561 0 1.014 665 
16 urte 0 604 138 712 0 1.316 850 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Loiukoa eta Sondikakoa. 

2.2.28 Sopelana 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Eskuinaldean dagoen kostaldeko barnebideko bide 
artikulatzaileak (AE.5) 

- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Garapen berriak Uribe Kostan. Hiri continuuma (OE.12) 
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- Itsasertzeko parke metropolitarra (OE.20) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

SOPELANA 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 2.733 661 1.836 712 5.281 3.209 
16 urte 0 3.644 881 2.354 949 6.947 4.184 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Barrikakoa eta Sopelanakoa 
- Sopelanakoa, Berangokoa eta Getxokoa. 
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2.2.29 Trapagaran 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Orain gutxi berritu den ezkerraldeko barnebidearen ardatz 
antolatzaileak (AE.4) 

- Supersur saihesbidea (AE.12) 
- Salgaiak kanpoko portura trenez garraiatzeko bidea 

(AE.13) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Ezkerraldeko jarduera ekonomikoetarako barnebideak 
(OE.9) 

- La Arboledako kultura- eta jolas-jardueretarako parkea 
(OE.17) 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

TRAPAGARAN 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 152 152 1.146 0 1.298 1.298 
16 urte 0 202 202 1.328 0 1.530 1.530 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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2.2.30 Ugao-Miraballes 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 
- Pagasarri-Ganekogorta eremuari ingurumenaren aldetik 

balio handiagoa ematea (OE.27) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

UGAO-MIRABALLES 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 -116 -116 354 0 238 238 
16 urte 0 -155 -155 410 0 255 255 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 
Oso lurzoru erabilgarri gutxi duten eta, ondorioz, euren premia endogenoei erantzuteko gai ez diren udalerriek 
B osagaia negatiboa dute. Osagai horretan ez dira bereizten gehieneko eta gutxieneko balioak eta, beraz, 
orientagarriak baino ez dira. Horietan, LPPak ezarritako muga ez da loteslea. 
 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Arrigorriagakoa eta Ugao-Miraballesekoa. 
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2.2.31 Urduliz 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Eskuinaldean dagoen kostaldeko barnebideko bide 
artikulatzaileak (AE.5) 

- Metroa. Egungo sarea hobetzea (AE.16) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Garapen berriak Uribe Kostan. Hiri continuuma (OE.12) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

URDULIZ 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 2.408 407 462 0 2.870 869 
16 urte 0 3.210 542 590 0 3.800 1.132 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 
zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
URDULIZ 

JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 
GARAPEN BERRIAK 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 19,0 14,0 
16 urte 29,0 19,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako eremuak 

 
URDULIZ 

SUSTAPEN PUBLIKOKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA 
(Ha-tan) 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 16,0 12,0 
16 urte 25,0 16,0 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako azalera garapen berrien guztizko eskaintzaren barruan sartzen 
da. 
Adierazitako kopuruak bere baitan industria-jarduerak hartzen dituen eremuari dagozkio. 
 

 
Lehen sektoreari dagozkion proposamenen artean, LPPak 
lehentasunezko nekazaritza-garapeneko udalerritzat hartzen 
du Urduliz. 
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2.2.32 Zamudio 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Txorierriko iparraldeko bidea (AE.6) 
- Txorierriko poligonoetako barne-bidea (AE.7) 
- Txorierriko zeharkako ardatzak (AE.6) 
- Metropoli-eremuan bidaiarientzako trenbide-garraioa 

jartzea (AE.14) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Txorierriko iparraldeko bidea eta garapen berriak (OE.14) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

ZAMUDIO 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 558 68 309 0 867 377 
16 urte 0 744 91 359 0 1.103 450 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
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o Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari buruzko 
zehaztapenak 
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren azalera 

 
 

ZAMUDIO 
JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA (Ha-tan) 

GARAPEN BERRIAK 
Denboraldia Gehienez Gutxienez 

8 urte 48,0 39,0 
16 urte 67,0 48,0 

 
Hirigintzako udal-plangintza orokorrak LPPean udalerri horri dagokionez proposatzen den jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza barneratuko du. Halaber, lurzoru hutsen azalera behar adina gehituko da, 
betiere, finkatutako gehieneko eta gutxieneko mugen barruan, eta jada kalifikatuta dagoen lurzoruaren azalera 
bere horretan mantenduko da. 
 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako eremuak 

 
ZAMUDIO 

SUSTAPEN PUBLIKOKO JARDUERA EKONOMIKOETARAKO LURZORUAREN AZALERA 
(Ha-tan) 

Denboraldia Gehienez Gutxienez 
8 urte 22,0 17,0 
16 urte 35,0 22,0 

 
Sustapen publikoko jarduera ekonomikoetarako azalera garapen berrien guztizko eskaintzaren barruan sartzen 
da. 
Adierazitako kopuruak Arestiko eremuari dagozkio; egungo Parke Teknologikoa bertara zabaltzea proposatu 
da. 
 

 
Lehen sektoreari dagozkion proposamenen artean, LPPak 
lehentasunezko nekazaritza-garapeneko udalerritzat hartzen 
du Zamudio. 

 
o Plangintzak bateragarri egitea. 

- Loiukoa eta Zamudiokoa. 
- Deriokoa eta Zamudiokoa. 
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2.2.33 Zaratamo 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Supersur saihesbidea (AE.12) 
- AHTren sarbideak (AE.17) 
- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

ZARATAMO 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 -23 -23 177 0 155 155 
16 urte 0 -30 -30 217 0 187 187 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 
Oso lurzoru erabilgarri gutxi duten eta, ondorioz, euren premia endogenoei erantzuteko gai ez diren udalerriek 
B osagaia negatiboa dute. Osagai horretan ez dira bereizten gehieneko eta gutxieneko balioak eta, beraz, 
orientagarriak baino ez dira. Horietan, LPPak ezarritako muga ez da loteslea. 
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2.2.34 Zeberio 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

ZEBERIO 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 149 0 156 33 338 189 
16 urte 0 199 0 200 44 443 244 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 

 

Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetako XII.6 kapituluan 
ezarritakoarekin bat etorriz, Lurraldeko Plan Partzialak 
lurraldera sartzeko gunetzat hartzen ditu Zeberioko udalerriari 
dagozkion eremuak. 

Eremu horiei arautegiko 69. artikuluko zehaztapenak 
aplikatuko zaizkie. 

 
Lehen sektoreari dagozkion proposamenen artean, LPPak 
lehentasunezko nekazaritza-garapeneko udalerritzat hartzen 
du Zeberio. 

 

2.2.35 Zierbena 
o Ekintza egituratzaileen ziozko eraginak. 

- Orain gutxi berritu den ezkerraldeko barnebidearen ardatz 
antolatzaileak (AE.4) 

- Porturako sarbidea (AE.11) 
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- Salgaiak kanpoko portura trenez garraiatzeko bidea 
(AE.13) 

- Sare Berdeko natura-ibilbideen sarea (AE.19) 
- Bidegorri-sarea (AE.23) 

 
o Jarduera estrategikoen ziozko eraginak. 

- Portua (OE.10) 
- La Arenako padura leheneratzea (OE.19) 
- Hiri-hondakinen tratamendua (OE.21) 
- Hondakin arriskutsuen eta lurzoru kutsatuen tratamendua 

(OE.22) 
- Burbuila atmosferikoa (OE.24) 

 
o Etxebizitzetarako lurzoruari buruzko zehaztapenak. 

Etxebizitzetarako lurzorua. 
 

ZIERBENA 
ETXEBIZITZA ESKAINTZA 

Barnealdea berriro 
orekatzea (B) 

ZENBATUTAKO 
KOPURUA Denbora

ldia 

Kanpoaldea 
berriro 

orekatzea 
(A) 

Gehiene
z 

Gutxien
ez 

Premia 
endogenoak 

(C) 

Bigarren 
etxebizitza 

(D) GEHIEN
EZ 

GUTXIE
NEZ 

8 urte 0 452 75 156 8 616 239 
16 urte 0 602 100 194 11 807 305 

 
Zenbaketa udalerri bakoitzerako egin da, A, B, C eta D osagaiak gehituta. A osagaia soil-soilik proposamen-
esparruari dagokio; B eta D osagaiak Planean barneratzen den Lurraldea Berriro Orekatzeko Eredutik atera 
dira eta finkoak dira; eta C osagaia aldakorra da eta Plangintza Orokorra berrikusten den urtean dagoen 
biztanle-kopuruaren eta familien batez besteko tamainaren arabera dago. 
 

 
 
 




