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dokumentuaren egitura

I sarrera
II informazioa
III diagnostikoa

o indarguneak
o ahuleziak
o balizko biderapenak
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diagnostikoa

 gizarte ekonomia alderdiak
 hirigintzako alderdiak
 lurraldeko alderdiak
 zeharkako alderdiak
 administrazio publikoekin elkarlana
 laburpena
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eremu funtzionala
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gizarte eta ekonomia alderdiak

gizarte eta ekonomia alderdiak
o azterketa demografikoa
o azterketa sozioekonomikoa
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azterketa demografikoa

 1991-2011 biztanleria 900.000 inguru
 biztanleriaren zahartzea

 biztanleriaren murrizketa jarraia
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azterketa demografikoa

 EF joera ez homogeneoa
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erabateko aldaketa · azterketa demografikoa
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azterketa sozioekonomikoa

 ikasketa mailak EAE-ren antzekoak
 ikasketarik gabeko biztanleri kopuru txikiagoa
 lanbide heziketadun biztanle kopuru handiagoa

 zerbitzu sektoreak BM-an pisu handiagoa
 <%0,5 Nekazaritza+abeltzaintza+arrantzan

 errenta familiarra eta langabeziaren igoera 
 gizon-emakumeen soldatetan %59ko aldea
 emakumeen langabeziaren ehuneko altuagoa

 lan eskaintza/ biztanleri aktibo erlazioa 
handiagoa gaizki komunikaturiko hirietan
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lan eskaintza/sektoreak/biztanleria · azterketa
sozioekonomikoa
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hirigintzako alderdiak

hirigintzako alderdiak
o hiri lurzorua + lurzoru urbanizagarria lur

guztiaren 1/5a
o udal plangintzen egokitze maila oso

desberdina
 2006/2 Legea
 Indarrean dagoen Bilbo Metropolitarraren LPPa
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sailkapena · plangintza
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sailkapena · plangintza
14

Eustat Hiria Hiri- Lurzorua Urbanizagarria Urbanizaezina Etetuta
Hiri-

lurzorua+urbaniza
garria / Guztira

HiriEredua
Lug / Lug +  HL

48002
Abanto Zierbena / Abanto y Ciérvana 180,73 143,11 1.249,71 47,26 20,58% 44,19%

48912 Alonsotegi 44,65 6,91 1.965,05 0,00 2,56% 13,40%

48009 Arrankudiaga 59,99 3,43 2.198,72 5,19 2,80% 5,40%

48011 Arrigorriaga 112,20 52,64 1.464,62 0,00 10,12% 31,93%

48013 Barakaldo 662,95 81,65 1.748,13 6,60 29,87% 10,97%

48014 Barrika 9,46 42,74 711,14 0,00 6,84% 81,87%

48015 Basauri 369,22 46,33 278,95 0,00 59,83% 11,15%

48016 Berango 128,13 40,44 706,82 0,00 19,26% 23,99%

48020 Bilbao 1.545,86 112,19 2.405,61 0,00 40,80% 6,77%

48901 Derio 152,59 326,13 536,06 0,00 47,17% 68,13%

48902 Erandio 204,36 105,92 1.568,46 0,00 16,52% 34,14%

48029 Etxebarri 133,71 11,81 193,35 0,00 42,94% 8,12%

48036 Galdakao 439,95 107,94 2.579,62 0,00 17,52% 19,70%

48044 Getxo 584,54 250,27 360,36 0,00 69,85% 29,98%

48043 Gorliz 101,90 56,83 856,59 0,00 15,63% 35,80%

48052 Larrabetzu 22,13 20,65 2.107,84 0,00 1,99% 48,27%

48054 Leioa 360,30 159,24 308,86 0,00 62,72% 30,65%

48056 Lemoiz 81,60 20,31 1.766,27 0,00 5,45% 19,93%

48081 Lezama 46,61 62,91 1.520,68 0,00 6,72% 57,44%

48903 Loiu 81,04 28,47 1.330,91 60,31 7,60% 26,00%

48071 Muskiz 249,63 27,75 1.818,81 0,00 13,23% 10,01%

48083 Ortuella 82,07 78,95 637,96 0,00 20,15% 49,03%

48077 Plentzia 42,72 79,08 467,39 0,00 20,67% 64,93%

48078 Portugalete 195,40 30,50 92,24 0,00 71,01% 13,50%

48082 Santurtzi 169,83 37,25 637,88 0,00 24,51% 17,99%

48084 Sestao 361,38 0,54 0,00 0,00 100,00% 0,15%

48904 Sondika 90,31 32,29 562,16 0,00 17,90% 26,34%

48085 Sopela 126,53 101,22 607,46 0,00 27,27% 44,44%
48080 Trapagaran / Valle de Trápaga 256,01 65,31 963,94 0,00 25,00% 20,33%

48065 Ugao-Miraballes 44,75 6,76 472,95 0,00 9,82% 13,13%

48089 Urduliz 68,17 32,95 677,94 0,00 12,98% 32,59%

48905 Zamudio 225,27 95,17 1.494,60 0,00 17,65% 29,70%

48097 Zaratamo 53,91 8,57 954,90 0,00 6,14% 13,72%

48025 Zeberio 9,84 9,45 4.747,17 0,00 0,40% 48,99%

48913 Zierbena 63,41 27,11 1.061,25 0,00 7,86% 29,95%

Total 7.361,16 2.312,81 41.054,40 119,36 19,07% 23,91%



lurraldeko alderdiak

lurraldeko alderdiak
o ingurune fisikoa eta azpiegitura berdeak
o landa habitata
o hiri habitata
o paisaia eta ondarea
o mugikortasuna eta logistika
o baliabideen kudeaketa jasangarria
o ekipamenduak
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ingurune fisikoa eta azpiegitura berdeak

 artifizializazio maila handia BM-an (%30)
 lur naturalen gainean hiri presioa
 baso autoktonoek zatiketa eta tarte naturalen

jarraikortasunik eza
 geroko azpiegiturak presio handiagoa

 babestutako natur guneen aniztasuna 
 Natura 2000 sarea, interes geologikoko guneak

eta gizarte intereseko habitatak

 kostaldeko ekosistemak
 balio naturalistikoa
 aisialdirako ahalmen handia

16



ingurune fisikoa eta azpiegitura berdeak
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landa habitata

 baso naturalaren azaleraren igoera
o belardien eta euntzeen murrizketa
o laboreen adierazgarritasuna %2a

 nekazaritzaren atzerakada
o nekazaritza-azalera erabilgarria <%35

 landa nukleoak
 indarrean dagoen plangintza:

• 107 nukleo, 35 udaletatik 17-tan
 BFA Inbentarioa:

• 30 nukleo, 35 udaletatik 13-tan
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landa habitata
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hiri habitata

hiri habitata
o etxebizitza
o jarduera ekonomikoak
o baldintzatzaileak giza-kokaguneetan
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etxebizitza

 1991-2011 aldian EF etxebizitzaren
eboluzioa
 etxebizitza kopuruaren igoera

• biztanle kopurua handitu gabe
• BFT %25eko murrizketa

 etxebizitza nagusien hazkundea %13,69-a
 etxebizitza hutsen kopuruaren murrizketa -

%18,13-a
 batazbesteko zahartzea 45 urtekoa da
 irisgarritasuna %9,21 igo da etxebizitza berrien

handitzeagatik
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2001 · nagusia / bigarren / hutsa · etxebizitza
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2011 · nagusia / bigarren / hutsa · etxebizitza
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1991 · Batez-besteko Familia Tamaina · etxebizitza
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2001 · Batez-besteko Familia Tamaina · etxebizitza
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2011 · Batez-besteko Familia Tamaina · etxebizitza
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plangintza eta kuantifikazioa · etxebizitza

 indarreko plangintza
 lurzoru kalifikatuan 200 ha gehiago ezarri dira

2004-2016 aldian
 EF batezbestekoa: 59 etxeb./1000 bizt. burutzeko
 %13k ukipen motaren bat izan lezake

 etxebizitzen kuantifikazioa
 20 udalerritan LAG-en ezarritako maximoa

gainditzen da
 6 udalerrik xedaturiko tartean, besteak

minimoaren azpitik.
 LAG-en minimoa zalantzan
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etxebizitza lurzoruaren eboluzioa · etxebizitza
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kuantifikazioa · etxebizitza
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jarduera ekonomikoak

 JE lurzoruaren handiagotzea 218ha.tan
 lurzoruen 1/3 hutsik daude
 Bilboko Portuak azalera handiko enpresa

berriak jaso
 2004-2016 aldian %10 igo

o lurzoruaren kalifikazioa moteldu da (1990-
2002 aldian %35 igo)
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jarduera ekonomikoak
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baldintzatzaileak giza-kokalekuetan

 zenbait lurzoru kalifikatuek badute…
 gestiorako zailtasunak
 bideragarritasunaren oztopo baldintzatzaileak

 eskaintza teorikoa murriztu
 egungo LPP-ko zenbait proposamen ez 

gomendagarriak ingurumen-eraginagatik
 beharrak …

 hiri berrikuntza eta dentsifikazio ekimenak
 kutsaturik egon daitezkeen lurren birsortze plana
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aldapak · baldintzatzaileak giza-kokalekuetan
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geoteknikoak · baldintzatzaileak giza-kokalekuetan
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nekazaritza eta basozaintzako lps · 
baldintzatzaileak giza-kokalekuetan
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kutsadura · baldintzatzaileak giza-kokalekuetan
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uholde-arriskua · baldintzatzaileak giza-kokalekuetan
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baldintzatzaileak giza-kokalekuetan
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etxebizitza · baldintzatzaileak giza-kokalekuetan
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etxebizitza · baldintzatzaileak giza-kokalekuetan
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JE· baldintzatzaileak giza-kokalekuetan
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paisaia · paisaia eta ondarea
42

Gaztelumendi Galdakaoko landa Ortuella

Muskiz

Barrika

La Arboleda

Bilbo

Itsaslabarrak



paisaia · paisaia eta ondarea

 lau mota + 1:
 kostaldeko paisaia
 nekazaritza-basoko mosaikoko paisaia
 meategietako paisaia
 hiri-industriako paisaia

 gakoak
 intereseko guneak eta elementuak

• hiriaren eta paisaia naturalaren arteko konekzioa (ibilbide
naturalistikoak, ubideak, etab.)

 meategi/industria-guneen degradazioa ekiditzea
 kontrolik gabeko kokaguneen arazoa
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ondarea · paisaia eta ondarea

• UNESCO-ren mundu mailako ondareak
o Santiagoko Katedrala
o Bizkaiko Zubia
o Santiago Bidea

• elementu nabarmenak
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ondarea · paisaia eta ondarea
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mugikortasuna eta logistika

 udalerrien barne-mugikortasun handia 
(%56)

 mugikortasuna eta lan eskaintza
 Ezkerraldean mugikortasun altua kanpora (%60)
 Txorierrin kanpoko mugikortasuna erakarri (%80)
 autozko mugikortasunaren %75 lanari lotuta

 oinezkoen mugikortasuna %42
 hirigintza mistoa eta konpaktua

 gizon/emakumeen arteko ezberdintasunak 
mugikortasunean, arrazoiei lotura barik

46



autoaren erabilera/helmuga · mugikortasuna eta logistika
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trafiko intentsitatea · mugikortasuna eta logistika
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garraio publikoko bidaiariak · mugikortasuna eta logistika
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autoa / garraio publikoa · mugikortasuna eta logistika
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10 min oinez · mugikortasuna eta logistika
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30 min garraio publikoan · mugikortasuna eta logistika
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30 min autoz · mugikortasuna eta logistika
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bizikleta azpiegiturak · mugikortasuna eta logistika
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baliabideen kudeaketa jasangarria

 uraren zikoa
o edateko ura
 sare nagusiak hornidura BM guztira, 1 ezik

o saneamendua
 sarea ia bukatua 4 EDAR-ekin

 ekonomia zirkularra
o hiri hondakin solidoak (udal maila)
 3 edukiontzitan oinarritutako bilketa selektiboa
 gainontzekoa: Garbigune eta Bilbogarbi, JATA, TMB

o kutsaturik egon daitezkeen lurrak
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baliabideen kudeaketa jasangarria

 energia
o iturri nagusiak:

• gas naturala, erregaiak eta elektrizitatea

o 2009-2015 aldian kontsumoa jaitsi %22
• gas naturalaren murrizketa nabarmenagoa

o energia elektriko sarea:
• trinkoa, lurralde urbanizatuaren gehiengora zerbitzua eman

o gas natural sarea:
• udaletan gasa EDP gasbidearen bitartez
• Euskadi Frantzia eta Kantabriarekin lotuta gasbide handi

baten bidez
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ekipamenduak
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udalerriaz gaindikoak · ekipamenduak
Eremu Funtzionala

o Bilbao Exhibition Centre (BEC)
o Teatro Barakaldo Antzokia
o Basauriko Social Antzokia
o Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Fundazioa
o Getxo Aquarium
o Medikuntza eta Zientzia Historiaren Euskal

Museoa
o El Pobal-eko Burdinola
o Rialia Industriako Museoa
o Santurtziko Historia Interpretazio Zentroa
o Agurtza arrantza Interpretazio Zentroa
o Serantes Kultur Aretoa
o Ganguren Golf Kirol-kluba
o Real Sociedad de Golf de Neguri
o Meaztegi Golf
o UPV-EHU Campus eta Zientzia Parkea
o UPV-EHU Portugaleteko Itsasketa-Eskola
o Gurutzetako Unibertsitate Ospitalea
o Galdakao-Usansolo Ospitalea
o San Eloy Ospitalea
o Gorliz Ospitalea
o Urduliz Ospitalea

Bilbo
o Azkuna Zentroa
o Guggenheim Museoa
o Arte Eder Museoa
o Bilboko Itsadarra Itsas Museoa
o Arkeologia, Etnografia eta Historia Euskal Museoa
o Benedicto Museoa
o Eleiz Museoa- Bizkaia
o Pasio Irudien Museoa
o Campos Eliseos Antzokia - Bilbao
o Arriaga Antzokia
o San Mames Estadioa
o Bizkaia Frontoia
o Bilbao Arena Kirol-Jauregia
o Vista Alegre Zezen Plaza
o UPV-EHU Sarriko Kanpusa
o UPV-EHU Ingeniariak
o UPV-EHU Ingeniaria Teknikoa
o Basurtuko Unibertsitate Ospitalea
o Santa Marina Ospitalea
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eremu libreak eta ibilbideak · ekipamenduak

o Parke Metropolitarra
o Hiri hondartzak
o Aisialdi guneak
o Begiratokiak eta Ikuspegi Panoramikoak
o Interpretazio Zentro eta Ingurumen Aulen

sarea
o Oinezko eta bizikletazko ibilbideen

oinarrizko sarea
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eremu libreak eta ibilbideak · ekipamenduak
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zeharkako alderdiak

zeharkako alderdiak
o genero ikuspegia
o klima-aldaketa
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genero ikuspegia

o berdintasuna baliabideen irisgarritasunean
• segurtasun faltaren pertzepzioa
• ikusezintasuna eta behar ezberdinak
• denboraren bestelako banaketa

o egungo LPP BM-aren analisian
• hiri-ingurunea eta lurralde antolakuntza
• mugikortasun jasangarria
• landa-ingurunea

o dokumentuan
• sexuaren araberako datuen bereizketa
• hizkuntzaren erabilera inklusiboa
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klima aldaketa

o ageriko ondorioak
 itsasoaren mailaren, tenperaturaren eta su

arriskuaren igoera, bero-uharteak, etab.

o LPP-ko neurriak
 arintzea

• GEI iturriak murrizteko esku-hartzea
• klima aldaketaren sorburuetaz arduratzen da

 egokitzapena
• hiriko eta hiri inguruko berdeguneen diseinua
• erabileren eta jardueren banaketa lurraldean zehar
• egokitutako urbanizazio prozesu eta eraikuntzak
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urrakortasuna · klima aldaketa
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administrazio publikoekin elkarlana

 Udal administrazioak
 Sektoreko administrazioak

65

Nº Data Administrazioa Nº Data Administrazioa
1 04/11/2016 Eusko Trenbide Sarea (ETS) 13 15/11/2016 Garraio Patzuergoa
2 04/11/2016 Espainiar Sare Elektrikoa

14 16/11/2016 Azpiegitura eta Ekonomi Sustapenerako Saila
3 07/11/2016 I2. Basque. Sare Akademikoa. 15 16/11/2016 Ente Vasco de la Energía (EVE)
4 08/11/2016 Adif

16 18/11/2016
Azpiegituren Garapen Sailaren Zuzendariordetza 
Nagusia.  Antolakuntza eta Proiektuen Zerbitzua

5 08/11/2016 URA 17 18/11/2016 Aena
6 10/11/2016 Hirigintza-plangintzaren Zerbitzua 18 22/11/2016 Beaz
7 10/11/2016 Eskaeraren Kudeaketaren Saila. Bizikleta

mugikortasuna. 19 23/11/2016 Itsaldako Demarkazioa
8 10/11/2016 Bilboko Portuko Agintaritza 20 24/11/2016 IHOBE
9 11/11/2016 Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza

Saila 21 01/12/2016 Departamento de Igualdad de DFB
10 11/11/2016 Errepide-sarearen Kudeaketaren Zuzendariordetza

Nagusia. Plangintza Zerbitzua. 22 07/12/2016
Sección de sostenibilidad y educación ambiental y 
ORBELA

11 14/11/2016 Ur Patzuergoa
23 28/12/2016

Dpto. de Desarrollo Económico y Territorial. 
Sección de Sostenibilidad Ambiental

12 15/11/2016 Sprilur



laburpena

 egungo LPP BM-aren eguneratze falta
 araudiaren garapena
 egoera sozioekonomiko ezberdina
 esparru berria

 sendotze maila altua
 beharrezko azpiegitura gehienak gauzatuak
 lurzoruaren artifizializazio indizea EAEko

batazbestekoa baino altuagoa
 atzeraka demografikoa

 Bilbo erreferente urbanoa, soziala y 
kulturala
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laburpena
 esparru berria

o lurzorua baliabide mugatua
o birsorkuntza eta birgaitze lanak
o eremuen redentsifikazioa
o bizitegi-kuantifikazioa
o ingurune naturala aisialdi gune moduan
o bestelako motetan oinarritutako

mugikortasuna
o eskualde eta metropoli intermodalitatea
o energia baliabide mugatua
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laburpena

 EF finkatua, antropizatua eta heldua
 ez dira gabezi handiak aurkitzen jarduketa 

proposamenetan (indarreko LPP-an)
 jarduketen gauzatze desberdina

 aukerako irizpideak / lurralde-eredua
• agenteen inplikazio maila ezberdinak ereduarekiko
• gizarte babesa
• proposamenen eta jarduketa planaren izaera ez loteslea
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laburpena
69

aukera

 proposatzeko
 lehentasuna

emateko
 koordinatzeko

o helburuak
o irizpideak
o jarduketak
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