GALDAKAOko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

0.- INDIZEA

1. SARRERA

2. ANALISIA
2.1

INDARREKO MARKO LEGALA
2.1.1

Ezartzeko legeria eta planeamendua

2.1.2

Estatuko Lurzoruaren 2/2008 Errege dekretu legegintza

2.1.3

Ekainak 30ko 2/2006 Legea, lurzoru eta urbanismoarena

2.1.4

Ekainak 3ko 105/2008 Dekretua, premiazko neurriena

2.1.5

11/2008 Legea, hirigintza jarduerez sortutako gainbalioetan erkidegoak izan behar duen
partehartzea aldatzen duena.

2.1.6

4/1990 Legea, Euskadiko lurraldea antolatzen duena.

2.1.7

HAPO-n zerikusi duen arloko araudi nagusia

2.2. UDALAZ GAINDIKO PLANEAMENDUA
2.2.1

Lurralde antolamendurako gidalerroak

2.2.2

Euskal Hiria.net: lurralde antolamendurako gidalerroak berrikuspena.

2.2.3

Bilbao Metropolitarraren Eskualde Egituraren Lurralde Zatiko Plana

2.2.4

Ibaien eta erreken marjinak antolatzeko Lurralde Arloko Plana(kantauri isurialdea)

2.2.5

Euskadiko errepedieen plan orokorra (1999-2010)

2.2.6

Bizkaiko errepideen Lurralde Arloko Plana

2.2.7

Energia eolikoa antolatzeko Lurralde Arloko Plana.

2.2.8

Trenide sarea antolatzeko Lurralde Arloko Plana

OTSAILA 2012

1

GALDAKAOko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

2.2.9

Ekonomi jarduetarako lurzoru publikoa eta merkataritza ekipamenduak sortzeko Lurraldearen
Arloko Plana.

2.2.10 Hezeguneak antolatzeko Lurralde Arloko Plana.
2.2.11 Kostaldea babesteko eta antolatzeko Lurralde Arloko Plana.
2.2.12 Ondare kulturalaren Lurralde Arloko Plana
2.2.13 Nekazal-baso Lurralde Arloko Plana
2.2.14 Etxebizitzen Garapen Publikorako Lurralde Arloko Plana.
2.2.15 Garraio sare modal eta logistikoa antolatzeko Lurralde Arloko Plana.
2.3. INDARREKO PLANEAMENDUA
2.3.1

1993eko Antolamenduko Plan Orokorraren dokumentoa.

2.3.2

1993eko Antolamenduko Plan Orokorraren aldaketak

2.3.3

Indarreko planeamenduaren garapen maila

2.3.4

Aurkitutako defitit-ak

2.3.5

HAPO-a dihardu duen bitartean etorritako elementu berriak eta araudia.

2.4. ALDAMENEKO UDALERRIAK
2.5. GEOGRAFIKO ETA SOZIO-EKONOMIKO TESTUINGURUA
2.5.1

Geografiko markoa

2.5.2

Udalerriaren historio laburra

2.5.3

Hiri sistema

2.5.4

Egoitzadun auzoak

2.5.5

Industrial auzo eta guenak

2.5.6

Azpiegiturak

2.5.7

Biztanleriaren eboluzioa

2.5.8

Análisis de la actividad económica

2.5.9

Equipamientos

2.6. LURRALDEAREN ANALISI OROKORRA
2.6.1

Azalpen orokorra

OTSAILA 2012

2

GALDAKAOko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

2.6.2

Gaur eguneko lurzoruaren erabilerak

2.6.3

Lurraldeko afekzioak

2.7. HIRI INGURUNEA
2.7.1

Azalpen orokorra

2.7.2

Eraikuntzaren analisi funtzionala

2.7.3

Eraikuntzaren analisi formala

2.7.4

Espazio publikoa. Mugikortasuna. Espazio libreen sistema.

2.8. HISTORIKO ETA KULTURAL ONDAREA
2.8.1

Ondare arkeologikoa

2.8.2

Ondare arkitektonikoa

2.9. INGUMENAREN AURRE IKERKETA
2.9.1

Inguru fisikoa

2.9.2

Landaredia

2.9.3

Habitat-ak

2.9.4

Mehatxaturiko espezieak

2.9.5

Erreken eta ibaien marjinak antolatzeko LAP.

2.9.6

Hezeguneen LAP.

2.9.7

Nekazal-baso LAP.

2.9.8

Ingurumeneko arriskuak

2.9.9

Lurzoru potentzialki kutsatutak

2.9.10 Ingurumenaren aurre ikerketaren ondorioak

3. DIAGNOSTIKOA
3.1. AURREGOGOETAK. MARKO LEGALA
3.2. LURRALDE ANTOLAMENDUA
3.3. INDARREKO PLANEAMENDUKO ETA HIRI GUNEKO DEFITIT-AK

OTSAILA 2012

3

GALDAKAOko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

3.4. ONDARE HISTORIKOA
3.5. AURRE INGURUME DIAGNOSTIKOA
3.6. FUNTSESKOAK DIREN JASANGARRIZKO BEKTOREAK
3.7. 21 TOKIKO AGENDA
3.8. HAPO-RAKO EMAITZA OROKORRAK

4. HAPO-ren DOKUMENTAZIOA ETA IZAPIDETZEA

OTSAILA 2012

4

GALDAKAO-KO HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

1.- AURKEZPENA

HAPOren xedea, udalerri osoa antolatzeko erabilgarri den hirigintza planeamenduko tresna
batez hornitzea da. Udalerria etorkizunerantz bideratuko duena, bere gizarte-egoera, egoera
ekonomikoa, kulturala eta ingurugirokoari egokituta. Indarrean dagoen legediarekin bat. Batez
ere, lurzoru eta hirigintzari dagokionez.
Egungo HAPOa 1993koa da, nahiz eta 1998rarte ez zen indarrean sartu; hau da, hirigintzako
araudia argitaratu zenean.
Hamairu urte pasatu dira jadanik, eta epe honetan zehar hainbat aldaketa xehe eman dira.
Hasiera baten aurreikusitako etxebizitza kopuruaren %54a garatu da. Nahiz eta egungo
HAPOa mugagabea izan, alde handia nabaritzen da hasierako egoera, egungo egoera, eta
gizarteak eskatzen duen etorkizunekoaren artean. Horren guztiagatik HAPOren berrikuspena
beharrezkoa dela ematen du.
Denbora honetan zehar hirigintza-legediaren aldaketa sakonak izan dira. Estatu mailan 8/2007
lurzoruko legea, eta Euskal Autonomia Erkidego mailan 2/2006 legea, lurzoruari eta hirigintzari
buruzkoa, indarrean daude orain.
Aldaketa hauek administrazio publiko eta lurzoruaren jabeen arteko betebehar eta
eskubideetan izan dute eragina; baita ere planeamendua bideratzeko moduan;
iraunkortasunaren aldagai berria gehitu zaio hirigintza-garapenari; horretaz gain estandarrak
eta kopuruak aldatu dira, zuzkidura publiko eta babes-publikoko araubide bati atxikitutako
etxebizitei dagokienez, etb.
2/2006 Legeak berak, Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren egokitzea, edota HAPOren
berrikuspena agintzen du. Ekintza hau behin-betirako onartuta egon behar du, 2014ko irailaren
20a baino lehen.
Egungo HAPOa onartu zenetik lurralde-antolamendu eta sektore-antolamendurako tresna berri
asko onartu dira. Hauek derrigorrez bete behar dira, eta HAPOak erabilitako irizpide eta
helburuetan eragina dute, eta beraz, gaurko HAPOren oinarriak ere zalantzan ipintzen ditu.
Egungo plangintza idatzi zenetik euskal gizartea begirunetsuago bihurtu da, ingurugiroarekiko
eta garapen jasangarriarekiko. Euskal gizartean ezartzen ari den pentsamoldearen adierazgarri
dira: 3/1998 Ingurugiroa Babesteko Lege Orokorra, Garapen Jasangarriaren Ingurumen Eskal
Estrategia (2002-2020), Ingurumeneko Esparru Programa (2011-2014), Udaltalde 21 eta
Udalsarea 21 bezalako ekimenak.
Ikuspuntu berri hau kontutan hartuta, eta hurrengo esparruetan azterketa berri bat egin ezkero,
HAPOri buruz hausnartu beharra dagoela konturatuko gara: Lurraren eta natur-baliabideen
kontsumoa, hirigintzaren garapenak ingurugiroan daukan eragina, garraioak eta
mugikortasuna. Hiria Antolatzeko Plan Orokorra lehen adierazitako pentsamoldearekin
koherente izan beharko litzateke.
Galdakaoko gaurko biztanleriak dituen beharrei erantzuna ematen saiatu behar gara,
proposamen berriak aurkeztuz. Beti ere, etorkizuneko belaunaldietako beharrak asetzeko
kapazitatea arriskuan jarri barik. Gure gaurko ekimenek lurraldean utziko duten aztarnaren
garrantziaz jakitun bait gara.
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2.- ANALISIA

2.1- INDARREKO LEGE ESPARRUA
2.1.1 BETETZEKO LEGERIA ETA PLANEAMENDUA.

Atal honetan Euskadi Lurraldeko lege esparrua izendatzen da.
Izendatze horren ostean laburpen bat egingo da dokumento honekin erlazionatuta dauden
aspektu eta araudei buruz.
Urte batzuetatik aurrera, hirigintza legeriak hainbat aldaketa jasan ditu eta gertakizun
garrantzitsuen objetu izan da. Halan eta Galdakao-ko planeamendu orokorra nahita nahi ez
berrikustea beharrezkoa ikusten da.
Dokumento berria erabaten egokituko da ekainak 30eko 2/2006 Legeari, Lurzorua eta
Hirigintzari buruzko legeriari eta ekainak 3ko 105/2008 Dekretua garatzen duenari.
Hala ere dokumentu berriak honako araudiak bete beharko ditu (Toki Araubidearen Oinarriak,
Babes Ondarea, Ingurugiroa, Eraikuntzarako Teknika Baldintzak, Berreraikuntza, Sektore
Legeria, Hirigintza edo Eraikuntza jarduera garatzen dituzten neurriak, etabar lege)
Hirigintza Legeria:
-

Maitzak 28ko 8/2007 Legea, lurzoru eta indarreko estatuko araudiak (EAO-ko 128 zk. 200705-29).

-

Ekainak 20ko 2/2008 Legegintzako Errege Dekretua, nolatan onartzen da Estatuko Lurzoru
Legeko Testu Bategina.

-

Ekainaren 30ko 2/2006 legea, Lurzoruaren eta Hirigintzaren Legea.

-

Ekainak 3ko 105/2008 Dekretua, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30ko 2/2006
Legea garatzen duten premiazko neurriei buruzkoa.

-

Azaroak 28ko 11/2008 Legea, nola aldatzen diren komunitatearen partaidetzak hirigintza
ekintzek sortzen dituen garatutako gainbalioetan.

-

1990.eko Maiatzak 31ko Euskadiko Lurralde Antolakuntzako 4/1990 Legea.

Lurralde antolakuntzako egitura-tresnak
1990.eko Maiatzak 31ko Euskadiko Lurralde Antolakuntzako 4/1990 Legearen onarpenarekin
Euskadin lurralde antolakuntzako egitura-tresna berriak agertu ziren. Lehendabizi, egituratresna hauek (Gidalerroak, Sektore Planak eta Lurralde Planak) lurraldearen antolakuntza
2012 OTSAILA
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sistema praktikan jartzeko aukera ematen dute. Orduan Lurraldeko Antolakuntza Zuzentzaileak
behin betiko onartutak izan ondoren, Zuzentzaile edo Gidalerro hauek behin betiko onartuak
izan ziren. Otsailak 11ko 28/1997 Dekretuan bitartez (EHAA-ko 1997ko Otsailak 12ko 29 zk
argitaratuak) lurraldeko erreferentzi marko bat existitzen da bai politika-sektorialak bideratzeko
bai udal planeamenduak koordinatzeko.
Gaur arte, zenbait agiri idatzi eta onartuak izan dira. Horregatik komenigarria da idazten edo
tramitatzen ari diren agiriak ezagutu eta berrikustea, batez ere gehien garatuak daudenak.
-

LAG. Lurraldeko Antolamendu Gidalerroak. Behin Betiko onarpena: 1997 Otsailak 11

-

LZP. 179/2006 DEKRETUA, irailaren 26koa, Bilbo Metropolitarren Lurraldearen Zatiko Plana
behin betiko onartzen duena. 2006ko azaroaren 7ko EHAAn argitaratua izan zen.

-

36/2010 Dekretuan bidez, otsailak 2koa, Bilbo Metropolitarren Lurraldearen Zatiko Plana
behin betiko onarpenaren Aldaketa.

Orainarte Bizkaian zenbait intzidentzia eduki duten Lurraldearen Plan Sektorialek (bakarrik
behin betikoak onartuak izan direnak) honako hauek izan dira:


415/1998 Dekretuaren, abenduaren 22koaren, bidez, behin betiko onartu zen
Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen
Arloko Plana (Isurialde Kantauriarra).2007ko abenduak 7ko eta 2008ko apirilak 2ko
aginduen bitartez Aldaketen hasierako onespenak onartu egiten dira)



1989ko maiatzak 30ko Errepideen Plan Sektorial Orokorra-ren legea, Euskadiko
Errepideen Plan Orokorra arautzen duena, araudi hau hainbat alditan aldatu edo
beteta izan da.



Bizkaiko Errepideen Plan Sektoriala. Apirilak 15ko 8/99 Foru Araudia, 4/2005 Foru
Araudia lehenengo aldaketari eta Foru Dekretua bigarren aldaketari buruzkoa.



Maiatzak 14ko 114/02 Dekretua. Euskal Autonomi Erkidegoko Energia Eolikoaren
Lurralde Plan Sektoriala



Otsailak 27ko 41/01 Dekretua. Behin Betiko Onarpena Euskal Autonomi Erkidegoko
Trenbide Sarearen Lurralde Plan Sektoriala. Hutseen zuzenketak 2002.01.17
EHAA-n.



Otsailak 22ko 34/2005 Dekretua. Bilbao Metropolitarren Trenbide Sarearen Lurralde
Plan Sektoriala-ren aldaketa.



Abenduak 21ko 262/2004 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Jarduera
Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko.



2004ko Uztailak 27ko 160/2004 Dekretua. Euskal Autonomia Erkidegoko
Hezeguneen Lurraldearen Arloko Plan Sektorialaren behin betiko onespena.



Martxoak 13ko 43/2007 Dekretua. EAE-ko kostaldea Babesteko eta Antolatzeko
Lurralde plan Sektoriala.
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Honako Lurralde Plan Sektorialak idazten edo behin betiko onaspen barik aurkitzen dira Euskal
Autonomi Erkidegoan, guztiak Eusko Jaurlaritzatik sustatuak:


Kultur Ondareko LPS (Aurrerapena)



Nekazaritza eta Basozaintzako Antolatzeko LPS (Behin-behineko onespena)



Etxebizitza eta Lurzoru Publikoak Sustatzeko LPS (Aurrerapena)



EAE-ko Portuak Antolatzeko LPS (Aurrerapena)



Garraio Sare eta Logistikorako LPS (Aurrerapena)

Ingurugiro Legeria:
-

Otsailak 27ko 3/98 Euskal Autonomi Erkidegoko ingurugiroa babesten duen legea.

-

Garatua honako Dekretuengatik:
o Ekainak 22ko 183/2003 Dekretua. Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa arautzen
duena.
o Uztailak 6ko 141/2004 Dekretua, Abeltzaintzako ustiategietako arau tekniko,
higinieko eta ingurumenekoak ezartzen dituena.
o Otsailak 24ko 49/2009 Dekretua, hondakinak hondakindegietan biltegiratuta
eta egindako betelanak ezabatzea arautzen duena.

-

Honako Legegatik aldatuta:
o Abenduak 23ko 17/2008 Nekazaritza eta Elikagaigintza Politikakoa.

-

Partzialki esekita honako hauengatik:
o Espainiako
Gobernuko
Lehendakariak
sustatuko
Konstituziogabeko
baliabidetik datorren ediktua, Otsailak 27ko 3/98 Euskal Autonomi Erkidegoko
ingurugiroa babesten duen legea zenbait aginduen aurka.
o Espainiako Gobernuko Presidenteak sustatuko Konstituziogabeko baliabidea
nola Otsailak 27ko 3/98 Euskal Autonomi Erkidegoko ingurugiroa babesten
duen legea aurka.

-

Apirilak 28ko 9/2006 Legea, Ingurugiroan zenbait plan eta programa daukaten efektuaren
ebaluaketa.

-

Urtarrilak 11ko 1/2008 Legegintzako Errege Dekretua. Ingurumen Inpaktuaren ebaluazioen
Proiektuen Testu bateginaren onespena.

-

Martxoak 24ko 6/2010 Legea. Ingurumen Inpaktuaren ebaluazioen Proiektuen Testu
bateginaren aldaketa, 1/2008 Errege Dekretuagatik onartuta.

-

Klima Aldaketaren aurkako Euskal Plana (2008 – 2012)

-

Garapen Jasangarriko Euskal Ingurugiro Estrategia (2002 - 2020)
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-

EAEko III. Ingurugiro Programa (2011 – 2014)

-

Ingurugiroaren babesarekin erlazionatuta dauden estatu eta autonomietako arau eta
europear zuzentarauak.

Ondare Kulturalaren Legeria:
-

Uztailak 3ko 7/1990 Euskal Kulturalaren Ondarearen Legea, honako hauengatik garatua:
o Abenduak 30ko 317/2002 Dekretua. Hiritutako eta eraikitutako ondarearen
erreabilitazioaren babestutako ariketaldiak.
o 1997ko maiatzak 5ko bereizmena Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen
bereizmena. I eranskinean agertzen diren Bizkaiko Lurralde Historikoko
udalerrien Arkeologi Aintzinamenduen Guneko Aitorpena.
o Azaroak 10ko 306/1998 Dekretua. Kalifikatutako eta zerrendatutako kultura
ondasunen aurri egoeraren deklarazioari buruzkoa eta berauek eraisteko
erabakiaren aurretik eta ondoren egin beharrekoei buruzkoa.
o Urriak 5ko 341/1999 Dekretua, Euskal Autonomi Erkidegoko esparruan
aurkitutako interes arkeologikoa edo paleontogikoa duten ondasunak garraiatu,
gerturatu ta gordailuan uzteko baldintzei buruzkoa. Akatsen zuzenketa EHAAko 1999ko 231 zenbakian.
o Urriak 5ko 342/1999 Dekretua, Kalifikatutako Kultura Ondasunen Erroldari eta
Esukal Kultura Ondarearen Inbentario Nagusiari buruzkoa. Akatsen zuzenketa
EHAA-ko 1999ko 231 zenbakian.
o Azaroak 21 ko 232/2000 Dekretua, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal
Autonomia Erkidegoko Dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen
duena.
o Ekainak 17ko 132/2003 Dekretua, Galdakaoko Andran Mari eliza Monumentu
izendapenaz sailkatutako cultura Ondasun izendatzeko espedientea uztailaren
3ko Euskal Klutura ondareari buruzko 7/1990 Legera egokitzeko dena.
o Uztailak 22ko 174/2003 Dekretua. Euskal Autonomi Erkidegoko Administrazio
Publikoko fitxategi sistemako antolamendua eta funtzionamendua.

-

Aldatuta honako hauengatik:
o Azaroak 6ko 2/2007 Legegintzako Dekretua, Euskadiko Ondare Legearen
Testu Bateginaren onespena.
o Otsailak 3ko 25/2009 Dekretua, I eranskinean agertzen diren, Bizkaiko Lurralde
Historikoko Monumentu Multzo, Estazio eta Megalítiko Monumentu
kategoriarekin, Kultur ondare bezala kalifikatuta daudenak.
o Urriak 26ko 11/2007 Legea Euskadiko Liburutegiena. Partzialki indargabetua
honako hauengatik:
o 2/2007 Legegintzako Dekretua.
o Abenduak 1ko 7/2006 Euskadiko Museoen Legea.
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-

Euskal Kulturako Ondare Egoitzan aurkitzen diren Katalogoak.

-

Arkitektoniko (Kalifikatutako Ondasun Kulturalak) eta arkeologiko (usteko arkeologiko
guneak) Ondarearen tratamendu eta hasteko prozedurari buruzko Dekretu eta Aginduak.

Sektorial Legeria.
Hala ere sektorial gaietan kontutan eduki behar dira udalerriari ezartzen zaizkion arauak, bai
estatalki bai autonomikoki. Batez ere kontutan eduki beharko dira:
ERREPIDEAK
-

Bizkaia Lurralde Historikoko errrepideen maiatzak 24ko 2/2011 Foru Araua.

URAK
-

EAEko ekainak 23ko 1/2006 Uren Legea.

-

Uztailak 20ko 1/2001 Errege Dekretu-legea, Uren Legea onartzen duen Testu Bategina.
Aldatzen da Apirilak 13ko 4/2007 Errege Dekretu-Legearekin.

-

Ekainak 22ko 11/2005 Legea, uztailak 5ko 10/2001 Legea Hidrologiko Plan Nazioanlaren
uztailak 5ko 10/2001 Legea aldatzen duena.

-

Maiatzak 23ko
Erregelamendua.

-

EAEko mapa hidrologikoa, 2000160ICE europear zuzendaritza garatzeko sustatua.

-

EAEko Uholdeen kontrako Plan Integrala.

606/2003

Errege

Dekretua,

Hidrologiko

Domeinu

Publikoaren

MENDIAK
-

Azaroak 21ko 43/2003 Mendien Legea.

-

Aldatura honako legeagatik:
o Apirilak 26ko 10/2006 Mendien Legea.

-

Ekainak 2ko 3/1994 Mendien eta babestutako natura gune administrazioaren Foru Araua.

-

Abenduak 29ko 134/1995 Foru Dekretua, katalogatu gabeko mendi publikoetako eta
babestu gabeko partikularretako baso-aprobetxamenduei atxikitako operazioen gauzatze
egokia ahalbidetzeko baldintza teknikoak finkatzen dituena.

-

Otsailak 24ko 310/1996 Dekretua, Baso Inbentarioa egunerazten duena.

-

Euskal Baso Plana (1994 - 2030).

NATURA INGURUNEA
-

Abenduak 3ko 42/2007 Biodibertsibitatea eta Natura Ondasunaren Estatu Legea.

-

Ekainak 30ko 16/1994 EAEko Natura Zaintzeko Legea, honako xedapenengatik garatua:
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o Ekainak 9ko 16711 996 Dekretua, Landare eta Animali (Baso eta Itsastarra)
Mehatxaturiko Espezieak dosifikatzen duena.
o Maiatzak 16ko 26511995 Dekretua, EAEko Zuhaitz Bereziak aitortzen dituena.
o Otsailak 11ko 2311997 Dekretua, bigarren aldiz EAEko Zuhaitz Bereziak
aitortzen dituena..
-

Aldatura honako hauengatik:
o Maiatzak 14ko 2/1997 Legea, EAEko Natura mantentzeko Legea aldatzen
duena.
o Martxoak 11ko 1/2010 Legea, ekainak 30ko 16/1994 EAEko Natura
mantentzeko legea aldatzen duena.

-

Babestutako Natura Guneak. 2000 Sare Natura. Leku Bateratu Garrantzitsuak bezala
izendatutako mendi, amildegi eta itsasertz guneak. Lurralde Antolamenduko Gidalerroko
ezagutzea natura intereseko guneak bezala.

-

Otsailak 27ko 42/1996 Dekretua, Babestutako Natura Guneen Sare Erregistroaren
Antolamendua eta Funtzionamendua garatzen duena.

-

EAEko Ur-Sistemak Kutsatzeko Urrakortasunaren Mapa.

SOINU
-

Azaroak 17ko 37/2003 Soinuen Legea.

-

Urriak 19ko 1367/2007 errege Dekretua, Azaroak 17ko 37/2003 Soinuaren Legea garatzen
duena, akustika zonabanatzea, kalitatearen helburua eta emisio akustikoei buruzkoa.

LURZORUAREN KUTSADURA
-

2005ko Otsailak 4ko lurzoruaren kutsadura zuzenketzeko eta prebentziorako Euskal Legea.

-

Irailak 30ko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak izan
dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa.

-

Lurzoruen inbentario berrietarako IHOBE-ren ikasketa berriak.

-

Uztailak 28ko 22/2011 hondakin eta kutsatutako lurzoruen Legea.

-

Abenduak 30ko
Aginduetakoa.

13/1996

Legea,

Neurri

Fiskalak

eta

Administratiboak

eta

Giza

TURISMOA
-

Maiatzak 28ko 128/96 Dekretua, landa-inguruneko turismo-ostatuak arautzeko dena.

-

Aldatuta honakoagatik:
o Irailak 23ko 210/1997 Dekretua, landa-inguruneko turismo-ostatuak arautzen
duena.

2012 OTSAILA

11

GALDAKAO-ko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

-

Haundiagotuta honakoagatik:
o Uztailak 29ko 191/1997 Dekretua, apartamendu turistikoak, oporretarako eta
turismorako etxebizitzak, etxe partikularreko geletan ostatua ematea eta
landatxeak arautzen dituena.

-

Ekainak 25ko 170/1985 Dekretua, neska-mutilen eta gazteeen kanpamenduen eta koloni
irekien, lan kanpaketen eta ibilaldietako kanpaketen jaurpidea araupetuz.

-

Urriak 18ko 406/1994 Dekretua, haur eta gazte taldeen alojamendu eta egonaldietarako
aterpetxe eta instalakuntza antolaketari buruzkoa.
o 1997ko Azaroak 12ko Agindua, Kultura Sailburuarena. Agindu honen bidez
urriaren 18ko Dekretua garatzen da, hau da, haur eta gazte taldeen lojamendu
eta egonaldietarako aterpetxe eta instalakuntza antolaketari buruzkoa.

-

Apirilak 16ko 79/1996 Dekretua, EAEan mendi ibiliak antolatu eta normalizatzeko dena.

NEKAZAL INGURUMENA
-

Uztailak 8ko 168/1997 Dekretua, EAEko lehentasuneko nekazaritza-ustiapenak eta EAEko
eskualdeetako eta lurralde historietako laborantzarako gutxieneko unitateak zehazten
dituenak.

-

EAEko Nekazal Garapen Iraunkorrerako Plana (2000 - 2006).

-

EAEko Nekazal Praktika honen Kodea (390/1998 Dekretua).

ERREBEHALITAZIOAREN GARAPENA
-

Abenduak 30ko 317/2002 Dekretua, ondare urbanizatu eta eraikina birgaitzeko jarduketa
babestuei buruzkoa.

-

Ondare Historiko, urbanizatu eta/edo eraikitzeko garatzen eta giltzatzen dituzten neurri
finantzieroen Dekretu eta Neurriak.

ERABILERRAZTASUNA
-

Abenduak 4ko 20/1997 Legea, erabilerraztasuna garatzen duena.

-

Apirilak 11ko 68/2000 Dekretua, hiri-inguruneen, espazio publikoen, eraikinen eta informazio
eta komunikazioko sistemen irisgarritasun-baldintzei buruzko arau teknikoak onartzen
dituena.

BESTE ARLO BATZUK
-

2005ko Otsailak 18ko Gizonen eta Emakumeen arteko berdintasunerako Legea.

-

10/1982 Euskeraren Erabilera Normalizazioa garatzen duena

-

Euskadiko Estrategia energetikoa 3E-2010.

-

Ezagarria eta indarreko administratibo lokal legeria:
o 2003ko Azaroak 3ko Administrazio Publikoen Ondarearen Legea.
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o Ogasun lokalen Arautzeko Legea.
o Azaroak 16ko 3/2006 Foru Araua, Bizkaia Lurralde Historikoko Ondarari
buruzkoa.
Bizitzeko eta eraikikuntza baldintza teknikoetarako legeriak:
-

Instalazio aktibitate eta baldintzetarako araudia.

-

2006ko martxoak 16ko Eraikuntza Teknikoko Kodea (ETK) eta geroko aldaketak.

-

2009ko Otsailak 12ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuarena, babes
ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak onartzen dituena.

-

2009ko Martxoak 11ko Agindua, Etxebizitza eta Gizarte Gaietako Sailburuarena, babes
ofizialeko etxebizitzen diseinurako ordenantzak onartzen dituen 2009ko otsailaren 12ko
Aginduko hutsak zuzentzeko dena.

-

Hala ere hemen aipatutako legeria guztiak ez dute indarreko esparru legala agortzen. Hala
ere, nahiz eta ez aipatu legeria guztiak, Galdakao-ko HAPO-arekin zerikusi daukaten
legeriak kontutan hartuko beharko dira.
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2.1.2 2/2008 LEGEGINTZAKO ERREGE DEKRETUA, ESTATUKO LURZORUARI
BURUZKOA
Ekainak 20ko Legegintzako Errege Dekretua, Estatuko Lurzoru Legea onespen duen testu
bategina, 2008ko Ekainak 26ko Estatuko Aldizkari Ofizialeko 154 zenbakian berritu egin zen
Lege honek eskubideen jarduketako berdintasuna bermatzen duten oinarrizko baldintzak
finkatzen ditu, baita Estatuko lurralde osoko lurzoruari buruzko Konstituzioaren betebeharrak
betetzea ere. Halaber, araubide judirikoaren ekonomia eta ingurumeneko oinarriak, beren
balorazioa eta Adiministrazio Publikoek duten ondarezko erantzunkizuna ezartzen ditu.
HAPO-ren berrikuspenari buruzkoa, honako intereseko artikuloak aipatzea komenigarria da:
10. Artikuloa. Administrazio Publikoak eta batez ere lurralde antolakuntza eta hirigintza
garatzen dutenek, honako puntuak bete beharko dituzte:
a) Lurralde antolakuntza eta hirigintzari nekazal lurzorua urbanizatutako lurzorua bihur dezan
aukera eman zaio, zenbat eta aldaketa hori justifikatura egotea, espekulazioa galeraztea eta
gainerako nekazal lurzorua urbanizaiotik babestea.
b) Etxebizitza eta emankor erabilerarako lurzoru nahikoa ustea, etxebizitza babes ofizialerako
eineko parte bat erreserbatuz, bai administrazio emakida edo bai azalera eskubideekoarekin.
Erreserba hau lurralde antolakuntza eta hirigintzako legegiatik garatuta egon beharko da eta
gutxienez etxebizitza-eraikigarri den %30ko lurra utzi beharko da.
Hala ere, legegeria horrek nahi izatekotan zenbait udalerri eta jarduketen arabera erreserba
hori gutxitu dezake, baldin eta urbanizazio berrietan antolakuntzaren egitura-tresnan
erreserbaran, bere lurraldeko eremukoa, guztizko betebeharra aseguratzen denean eta giza
kohesioaren printzipioarekin lokalizazio errespetagarri banaketa bat daukanean.
c) Lurzoruen erabilerak sortzen dituzten antolakuntzetan, erabilerraztasun unibertsalaren
printizpioak, emakume eta gizonen arteko berdinezko tratuak eta aukerak, mugikortasun,
efizientzia energetiko, ura banatzearen bermea, arrisku natural eta istripu larrien prebentzioa,
ingumena edo osasunean eduki dezaketen ondorioen limitazio eta kutsaduraren aurkako
prebentzioa eta babesak arreta eman beharko zaie.
2. Instalazioak, eraikuntza eta eraikinak bere inguruari egokitu beharko dira: naturazko eta
paisaia irekietako lekuetan, bai nekazal bai itsas arloan, historiko-artistiko ezaugarrietako hiri
multzoetan, ibilbide ikusgarrietako bide eta errepideen arartegabetasunetan eraikinen, pareten
eta itxituren kokaera, masa eta alturek naturaren edertasunak ikusten baldin eta mugatzen
badituzte edo ta paisaren armonia edo paisaren perspektiba aldatzen badute ere.
3. Leku libreak antolatzeko antolamendu urbanistikoen aurre ikusitako egitura tresnak hausten
dituzten administrazio egintzak erabat baliogabetuak izango dira. Lanak diharduten bitartean,
zilegizko aktu administratiboen efektuen eteteari ekingo zaie eta hartu beharrezko neurriak
burutuko dira. Lanak bukatuta egongo balira beraien berrikusteari ekingo zaie administratibo
prozedura arruntaren legerian aurre ikusten diren izapideek agintzen duten bezala.
Art. 12 Lurzoruaren egoera arruntak:
1. Lege honen arabera, lurzoru guztiak aurkitzen dira edo bai landa lurzoruan edo bai
hiriguneko lurzoruan.
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2. Landa lurzoruaren egoera honako hau da:
a) Antolakuntza lurralde eta urbanistikoek ez urbanizatzeko gordeta dituzten lurzoruak,
gutxienez honako lurrak kontutan hartuko beharko dira: lurzoru ekologikoak, nekazalak,
abeltzaintzak, basogintzak, interes paisaiakoak, uholdegarriak edo istripu larriak eduki
ditzaketenak, eta orokorrean edozein babesa, natural eta ondare kultural, daukatenak. Ere bai
kontutan hartuko beharko dira antolakuntza lurralde eta urbanistiko legegeriak aurrezikusiko
dituen lurzoruak.
b) Antolakuntza lurralde eta urbanistikoko egitura tresnek lurzoru urbanizatuta bihurtzeko gai
diren lurrak, urbanizazio jokaera bukatu arte eta hurrengo saileko baldintzak bete ez arte.
3. Urbanizatuta egoeran aurkitzen den lurzorua, biztanleria guneko zuzkidura eta zerbitzuen
sarean legalki eta eraginkorki aurkitzen dena da. Ulertuko da halan gertatzen dela partzelek,
eraikituta egon ala ez, legegiria urbanistikoak ezarritzen dituen zuzkidura eta serbitzuak
dituztenean edo beraiekin konta dezakete nahiz eta partzeletan egindako obrak funtzionatzen
dituzten instalazioak izan.
Aurreneko parrafoan komentatzen diren zuzkidura eta zerbitzuak ezartzerakoan legegeria
urbanistikoak landa gunean legalki sustraitutako tradiziozko nukleoen izaera bereziak
kontsidera ditzake.
Art. 13. Landa lurzoruaren erabilera.
1. Landa lurzoruan aurkitzen diren lurrak bere naturarekin akorde erabiliko dira, lur hauek
legeek eta antolakuntza lurralde eta urbanistikoek markatzen dituzten eremuen artean
aurkituko beharko dira, beraien erabilerak nekazal, abeltzaintza, basogintza,
zinegetikoa edo errekurtso naturalekin zerikusia daukanarekin izango beharko dira.
Puntualki erabilera hauek desberdinak izan daitezke baldin eta interes publikoa eta
gizartea gainetik jartzen bada.
Artículo 15. Hiri garapeneko iraunaraztearen ebaluaketa eta jarraipena.
1. Antolakuntza lurralde eta urbanistikoko egitura tresnak ingumena ebaluaketari ezarrita daude
ebaluaketa legegiari akorde.
2. Urbanizazio jokaeren antolakuntzaen egitura tresnen ingurumena iraunarazteko txostenak
eremuaren arrisku naturen mapa eduki beharko du.
3. Urbanizazioaren jokaeraren antolamenduen egitura tresnei buruzko kontsulta fasean
gutxienez honako txostenak bildu beharko dira (txosten hauek aginduzkoak izan beharko dira
eta expedienteari ezin zaie
Urbanizazioen jokaerezko antolakuntzaren egitura tresnei buruzko kontsulta fasean gutxienez
haurrenezko txostenak bildu beharko dira, txosten hauek aginduzkoak izan beharko dira baina
ezin egon daitezke igorrita eta expedienteari lotuta ezta geroko fase bateri igorri:
a) Ur administrazioarena, Eskaera berriak hazetzeko beharrezkoak diren ur errekurtsoen
izateari buruzkoa eta domeinu ur publikoaren domeinuari buruzkoa.
b) Itsasertz administrazioarena, itsas-lur domeinu publikoaren babesa eta mugatzeari
buruzkoa.
c) Errepideen arlo eta beste azpiegituretako administrazioen eskudunekoak. Eragindako.
Idatz zati honetan aurkezten diren txostenak memoria ingumenaren edukirako erabakigarriak
izango dira eta beraiekin bakarrik ezezta dezakeela erabat arrazoituta badago.
4. Urbanizazio jokaeren antolakuntza egitura tresnen dokumentazioak ekonomikoki
sostenigarria den txosten edo memoria bat eduki behar du, zeinetan Ogasun Publikoetan
daukaten ondorioak ponderatuko beharko dira eta beharrezkoak diren azpiegituren mantenua
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edo ondoriozko serbitzuen martxa jartzea eta zerbitzua, halan ere erabilera emankorretarako
lurzoruen nahikotasauna eta moldaketak.
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2.1.3 EKAINAK 30ko 2/2006, EUSKADIKO LURZORUAREN ETA HIRIGINTZAREN
LEGEA (2006ko uztailak 20ko EHAO 138 zk)

Lege honen bitartez honako lege guztiak indargabetu egiten dira:


Azaroak 17ko 9/1989 Legea, Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Lurren BalioNeurketari buruzkoa.



Ekainak 30ko 17/1994 Legea, Etxebizitza Arloko Presako Neurriak eta Hirigintza
Plangintzako zein kudeaketako tresnak izapidetzeko neurriak zehazteari buruzkoak.



Apirilak 27ko 3/1997 Legea, Hirigintzako ekintzek erkidegoaren partaidetzan
sortutako gainbalioak arautzen duena.



Martxoak 6ko 5/1998 Legea, lurraren araubide eta hiri antolaketaren arloko presako
neurriak zehazteari buruzkoa.



Apirilak 20ko 11/1998 Legea, Hirigintzako ekintzek erkidegoaren partaidetzan
sortutako gainbalioak arautzen duen Legearen aldaketa.



Ekainak 29ko 20/1998 Legea, Lurzoru Publikoaren Ondarea.

Ekainak 30ko 2/2006 Legeak, Euskal Autonomi Erkidegoko Hirigintza erregulatzen du.
Hirigintza eginkizun publikoa da, eta ondoko zeregin hauek antolatzea, programatzea,
zuzentzea, ikuskatzea, kontrolatzea eta, hala dagokionean, egikaritzea du helburu:
Lurzorua erabili edo baliatzea.
Lurzorua hirigintzaren antolamendua egikarituz eraldatzea.
urbanizatzearen eta eraikitzearen bidez gauzatzen da.

Hirigintza-eraldaketa

hori

Eraikitzea. Etxe, eraikin eta instalazioak erabili, zaindu eta berritzea.
Lege honekin egin nahi dena, eginkizun publikoa sustatu eta jabetza pribatuaren interesak
interes orokorrearen gainean ez jartzea. Horrela hain garrantzitsu diren hiri berritzea, garapen
sostenigarria eta politika publikoen sustapenak, lurzorua eta lurzoruaren balorazio arloan,
puntuak altxatu egiten dira.
Honako Orokor Printzipioekin eginkizun publikoa erabat betetu egiten da:
1. Garapen Jasangarriko Printzipioa.
2. Interes Publikorako Menderakuntza Printzipioa.
3. Hirigintza Planeamenduko Gaitasunaren Printzipioa.
4. Hitzarmenaren Printzipioa.
5. Hirigintza Antolakuntzaren koherentzia Printzipioa.
6. Hiritar partaidetzaren Printzipioa.
7. Informazio Publikoaren Printzipioa.
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Hala ere, Planeamenduan ezberdindu egiten dira alde batetik egiturazko antolaketaren
lehentasunezko determinazioak eta beste aldetik xehaturiko antolaketa.
Honekin egin nahi dena da, egiturazko determinazioak aldatu egin nahi direnean Plana
onartzeko izapidetze berdina erabili beharko dela eta garapen determinazioaren aldaketak
egitekeko Plana garatzeko izapidetze berdina erabili beharko dela.
Hirigintza Planeamendua honela egituratzen da:

Azkenik, planeamendu orokorretako aspektuetan, hiri eta hirigarrirako gehiegizko dentsitate,
lokal eta orokorreko dotazio publikorako gutxienezko lurzoruak eta babes ofizialeko
etxebizitzerako estandareak esartzen dira.
Lege honek lurzoru hirigune, hirigarria eta ez hirigarriaren artean desberdintzen du. Lurzoru
hirigunenean bi motatakoak aurki daitezke, lurzoru finkatua eta ez finkatua.
Lurzoru hirigarria bitan banatzen da, sektorizatua eta ez sektorizatua. Lehenengoak
aurreneneko araudian bezala funtzionantzen du, Planeamendu garapenaren egikaritzarekin,
besteak aldiz tranformazioaren hasierari emateko eremuaren onarpena eta jarduketa
proposamenaren baldintzak eskatu behar dira, halan hasierako egitura antolamendua bete
dezan ez-sektorizatu ez hirigarriaren lurzoruaren ordenamendu Planaren geroko onarpena.
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Lur ez-hirigarria bost taldeetan banatzen da: babes-berezikoa, ekoizpenekoa, nekal gunekoa,
estrategiko xedapenekoa eta ingurumen babesekoa.
Ekainak 30ko 50. Artikulpak esaten duen modura, Hirigintza-antolamenduak, hirigintzaren
bidez, lurzoruaren hirigintza-zehaztapenak antolatzen ditu ezpazioaren eta denboraren aldetik.
Hirigintzako antolamenduak, gutxienez, ondoko ahalmenak edukiko ditu:
- Udal-mugartearen azalera osoa hiri-lurzoru, lurzoru urbanizagarri eta lurzoru urbanizaezin
modura sailkatzea.
- Udal-mugartearen kalifikazio orokorra egitea, erabilera nagusi ezberdineko zonetan zatituta.
- Udal-mugarte osoan egiturazko antolamendua ezartzea, eta hiri-lurzoruan eta lurzoru
urbanizagarrian, berriz, antolamendu xehatua.
- Hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian, bai gehieneko eta gutxieneko eraikigarritasun
fisikoak, bai herritarren ongizaterako egokiak diren zuzkidurak adieraztea. Lurzoru
urbanizaezinean, berriz, lurzoru hori zaintzearekin bateragarriak diren erabilerak zehaztea.
- Zehaztea, kalifikazioaren bidez, plangintzak zein lurzorutan ezarriko dituen zenbait erabilera
babestu jakini lotuta dauden eraikuntzak; horien artean, babes publikoko araubide bato
atxikitakoak diren etxebizitzak.
- Lurzoruaren erabilera arautzea, eta orobat lurzoru horren gainean egingo diren obra-mota
guztiak baimentzeko baldintzak ere.
- Hirigintzaren antolamendua egikaritzeko beharrezkoa den programazioa egitea.
- Berritu edo birgaitu egingo diren eremuak mugatzea, bai eta udalerriko ondare urbanizatu eta
eraikia babesteko arauak ere.
- Hala badagokio, landa-guneak eta lehentasunez erosteko zein atzera eskuratzeko eskubideei
atxikitako eremuak mugatzea.
Antolaketa dela eta, Galdakao hiria antolatzeko plan orokorrak zehaztapen hauek finkatzen
ditu:
-

Gutxienez, udalerri osoaren egiturazko antolamendua eta plan orokorrak hiri-lurzoru
finkatuan sartzen duen hiri-lurzoruaren antolamendu xehatua.

-

Nahi izanez gero, lurzoru urbanizagarri sektorizatuaren eta plan orokorrean hiri-lurzoru
finkatuaren kategorian sartu gabeko hiri-lurzoruaren antolamendu xehatua,
antolamendu hori, nolanahi ere, antolamendu xehatuko plangintzan arautzeko utz
daiteke.

136. artikuloa dioen bezala, Lurzoruaren Legean honako hirigintza jokaerak desberdintzen dira.






Isolatuak
Zuzkidurazkoak
Integratuak.
Sistema orokorren eta tokiko sistemen sareetako zuzkidura publikoak egikaritzeko
jarduketak
Nahitaezko desjabetzak..

1. Jarduketa isolatuak
Lege honetan aurreikusitako ondorioetarako, kasu batzuetan egindako eraikitze-jarduketak joko
dira jarduketa isolatutzat, hain zuzen ere kasu hauetakoak:
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- Lehendik dauden orubeak, baldin eta horiek urbanizatzea hirigintzako antolamenduak
egokitzat eta nahikotzat jo badu eraikitzeko. Alabaina, hiru-lurzoru finkatuaren kategoriaren
barruan orubeok duten kontsiderazioa kontuan izan behar bada ere, proindibisoaraubidea
duten orubeak birpartzelatu egin ahal izango dira. Horretarako, gutxienez jabetza-kuotaren %
50 ordezkatzen duen edozein jabekidek egin beharko du eskaera, eta bipartzelatzeak ez du
gaindituko orobearen eremua.
- Partzela eraikigarriak, baldin eta horiek orube bihurtzeak, eraiki aurretik edo aldi berean,
195. artikuluan ezarritakoaren araberako urbanizatze-obra osagarriak egitea baino ez badu
eskatzen.
2. Zuzkidura jarduketak
Lege
honen ondorioetarako, honako
hirigintzaeraikigarritasuna
handitzeagatik,
gauzatzera zuzendutako jarduketak.

hauek hartuko dira zuzkidura-jarduketatzat:
hiri-lurzoru
finkatugabean
zuzkidura-karga

3. Jarduketa integratuak.
- Lege honen ondorioetarako, honako hauek hartuko dira jarduketa integratutzat: urbanizazio
bidez finkatu gabeko hiru-lurzoruaren barruan eta lurzoru urbanizagarriaren barruan, egikaritze
isolatuek baino urbanizazio-maila handiagoa behar duten lursailetan egiten direnak,
urbanizatzeko jarduketa-programa bakar baten arabera orube bat edo batzuk sortzeko.
Jarduketa horiek egikaritze-unitate oso baten edo batzuen bidez gauzatu beharko dira
egikaritze publikoz edo pribatuz, baita egikaritze-jarduketak antolamendu-eremu ezberdinei
dagozkien kasuan ere.
146
- Sistema orokorren sareetako zuzkidura publikoetarako beharrezkoak diren lurzorua eta
eskubideak jarduketa integratuetan sartu ahal izango dira edo jarduketa horiei atxiki, doan
lortzeko eta, hala badagokio, zuzkidura horien egikaritzea finantzatzeko.
- Urbanizazio bidez finkatu gabeko hiri-lurzoruan, jarduketaren funtzionaltasunerako aurreikusi
gabeko tokiko sistemen sareko beste zuzkidura batzuk ere sartu edo atxiki ahal izango dira
egikaritze-unitatean, aurretiaz arrazoiak emanda, betiere zuzkidurok egikaritzeko beharrezkoa
den lurzorua eta eskubideak doan lortze aldera.
4. Sistema orokorren eta tokiko sistemen sareetako zuzkidura publikoak egikaritzeko
jarduketak.
Lege honen ondorioetarako, sistema orokorren eta tokiko sistemen sareko zuzkidura publikoak
egikaritzeko jarduketatzat honako hauek hartuko dira: zuzenean egikaritu daitezkeen eta
ukitutako lurzorua eta eskubideak desjabetze bidez lortu beharra daukaten jarduketak, lurzoru,
ondasun eta eskubideok ez egotearren aurreko artikuluaren arabera jarduketa integratuetan
sartuta edo haiei atxikita.
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2.1.4 105/2008 DEKRETUA, EKAINAREN 3koa, PREMIAZKO NEURRIEI BURUZKOA
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea garatzen duten premiazko
neurriei buruzkoa, 2008ko ekainak 23ko EHAOko 118 zenbakian argitaratua.
Hirigintza eraikigarritasun haztatuaren gehikuntzak eragindako finkatu gabeko hiri lurzorua
kategoria berriak aipamen berezia merezi du eta zuzkidura jarduketen araubidea non
aipatutako lurzoruak bere hirigintzako garapena aurkitzen duen. Helburu horrekin definizio
zehatzagoa finkatzeaz gain, praktikan jartzea errazteko erregimen juridiko bat xedatu du
Dekretuak.
Praktikan jartzen laguntzeko, hainbat arau ezarri dira landaguneen eta baserrien
berreraikuntzaren kasua arautze aldera. Horretarako, «baserri» terminoaren definizioa erantsi
zaio Dekretuari (doktrinak eta praktikak aspalditik eskatutakoa), kontzeptu horrek ondorio
juridiko garrantzitsuak baititu lotuta.
Azkenik, lurzoruaren erregimenaren arloan, komeni da birpartzelazio-erregimenaren eta
konpentsaziosistematik kontzertazio-sistemara aldatzeko arauen aplikaziorako arau praktiko
batzuk ezartzea, hirigintzalegerian txertatutako iragankortasun-erregimenak eskatutako
berehalako aplikazioa errazteko.
Komeni da, halaber, garapen handiagoa finkatzea honako arlo hauetan: estandarrak
(gehieneko eta gutxieneko eraikigarritasunei zein babes publikoko etxebizitzetarako lurzoruerreserbari dagokienez), zuzkidurazko bizitokiak (gutxieneko diseinu-arau batzuk dituzte
praktikan bizkorrago jartzeko) eta gainerako zuzkidura publikoak.
Ezin dugu aipatu gabe utzi Dekretuak bete egin duela Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006
Legearen 79.1 artikuluan aurreikusitakoa. Artikulu horren arabera, arauak garatu behar dira
finkatu gabeko hirilurzoruko tokizuzkiduren estandarrak finkatzeko.
Lurzoruari buruzko 8/2007 Estatuko Legean premiazko eta nahitaezko izaerarekin xedatutakoa
betetzeko, hirigintza-plangintzaren aldaketen bidezkotasuna interpretatzen duten arau batzuk
xedatu dira. Adibidez, zehatz-mehatz ezarri da Plan Nagusiaren berrikuspen integrala,
berrikuspen partziala edota aldaketa puntuala zein kasutan diren bidezkoak.
Ildo horretatik, eta Premiazko Neurrien dekretu honen garapen partziala dela aintzat hartuta,
gogoratu beharra dago hirigintzaren arloan legezko edo arauzko esanbidezko araudirik ez
dagoenean osagarri gisa honako hauetan xedaturikoa aplikatuko dela:
Plangintzaren Araudia onartzen duen ekainaren 23ko 2159/1978 Errege Dekretuan, Hirigintza
Kudeaketako Araudia onartzen duen abuztuaren 25eko 3288/1978 Errege Dekretuan,
Hirigintza Diziplinako Araudia onartzen duen ekainaren 23ko 2187/1978 Errege Dekretuan, eta
Nahitaezko Eraikuntzari buruzko Araudia eta Orubeen Udal Erregistroa onartzen dituen
martxoaren 5eko 635/1964 Dekretua.
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2.1.5 11/2008 LEGEA, HIRIGINTZA-JARDUEREZ SORTUTAKO GAINBALIOETAN
ERKIDEGOKOAK IZAN BEHAR DUEN PARTEHARTZEA ALDATZEKOA.

Azaroaren 28ko 11/2008 Legeak, Hirigintza-jarduerez sortutako gainbalioetan erkidegoak izan
behar duen parte-hartzea aldatzekoa, 2008-ko abenduaren 12-ko EHAA-ko 238 zenbakian
argitaratu zen. Lege honek ekainaren 30-eko 2/2006 Legearen 27. Artikulua aldatzen du,
hirigintza-jarduerez sortutako gainbalioetan erkidegoak izan behar duen parte-hartzeari
buruzkoa.
Lege honek ekainak 30ko 2/2006 27. Artikuloa aldatzen du, Esta Ley que modifica el Art. 27 de
la Ley 2/2006 de 30 de junio, Erkidegoak hirigintzako ekintzan sortutako gainbalioetan parte
hartzeari buruzkoa.
Herri-erakundeen hirigintzako ekintzan sortutako gainbalioetan erkidegoak parte har dezan,
hiri-lurzoru finkatugabearen eta lurzoru urbanizagarriaren jabeek doan laga beharko diote
udalari egikaritze-esparruko batez besteko hirigintza-eraikigarritasun haztatuaren % 15i
dagokion lurzorua, urbanizazio-kostuetatik libre. Jarduketa integratuetan, egikaritze-esparrua
egikaritze-unitatea da.
En suelo urbano no consolidado por incremento de la edificabilidad ponderada, los propietarios
tienen la obligación de ceder gratuitamente al ayuntamiento, libre de cargas de urbanización, el
suelo correspondiente al 15% de dicho incremento sobre la edificabilidad urbanística
ponderada atribuida por la ordenación urbanística anterior, salvo que hubiesen vencido los
plazos de ejecución establecidos en la misma o, en su defecto, en el artículo 189 de esta ley,
en cuyo caso se tendrá en cuenta la edificabilidad materializada.
Artikulu honetan arautzen den lagapena partzela eraikigarrietan gauzatu beharko da, eta
partzela horiek Lurzoruaren Udal Ondareari atxiki beharko zaizkio beti. Barrutiaren
birpartzelazioaren ondorioz, Toki Administrazioak, gutxienez, orube baten edo partzela
eraikigarri baten jabetza betea eskuratzen ez duenean izan ezik, artikulu honetan aurreikusitako eraikigarritasunaren lagapena dirutan ordaindu ahal izango da, dagokion balioaren
arabera, lagapen osoarena edo zati batena. Diru hori dagokion lurzoru-ondareari atxiki beharko
zaio.
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2.1.6 4/1990 EAOko LURRALDEAREN AUTONOMIARI BURUZKOA
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamenduari buruzko maiatzaren 31eko 4/1990
Legea EHAOeko 131. zenbakian (1990 uztailaren 3an) argitaratu zen, honek Euskadiko
lurraldeko antolamendurako baliabideak definitu eta finkatzen ditu, baita Administrazio publiko
ezberdinek garatu behar duten lurralde ekintzen koordinazioa ziurtatzeko irizpide eta
jardunbideak ezartzea ere.
Aipatutako Legeak biltzen dituen baliabideak honako hauek dira:
Lurralde Antolamendurako Artezpideak
Behin Lurralde Antolamendurako Artezpideak behin betiko onartuta, otsailak 11ko 28/1997
Dekretuan bidez EAE-ko Lurralde Antolamendurako Artezpideak behin betiko onartu ziren
(EHAO-n argitaratuak 1997-02-12 29. zenbakian) lurraldeko erreferentzia marko bat dago
politika sektorialak eta udal planeamenduen antolakuntzak leku onera eramateko.
LAA-ek, lurraldea antolatzeko gainontzeko baliabideak formulatzeko erreferentzia esparrua
osatzen duten bere funtzio nagusiak hurrengoak dira:
-

Jarduera ekonomiko eta sozialak lurraldean kokatzeko prozesuak bideratu eta arautzen
dituzten irizpide eta arauak egitea, Euskadirako guztiontzako interesgarri den
beharrezko lurraldearen oreka bermatzeko eta aproposak lurraldearen espazioetara
jarduera ekonomikoa erakartzeko egoki diren baldintzak eratu ere egiten direla
bermatzeko.

-

Lurralde eta espazioak antolatu eta horien erabilpenari dagokionez, erreferentzia
esparru ezartzea, Euskal Autonomi Erkidegoaren lurraldean jardun behar duten HerriAdminstrazio desberdinen arloko politikak gauzatu eta burutzeko, bai eta Foru
Aldundien eta Udalen hirigintzazko jarduerarako ere, horien guztien koordinazio eta
bateragarritasun egokia bermatzekotan.

-

Estatuarekin edo besta Autonomi Erkidego batzuekin elkarlanean jardutea eskatzen
duten lurralde ekintzak aurreikustea.

LAA-ek babes espezifikoa behar duten alde edo eremuak mugatu eta definitu behar dituzte,
hauen balore ekologiko, kultural, ekonomiko eta nekazaritzarakoak ere zaintzeko; Lurraldearen
Zatiko Planen bidez antolemandu xehatua behar duten alde edo eremuak definitu behar dituzte;
baita ekipamendu eta azpiegitura handien kokalekurik egokienak definitzea ere; etxebizitzabeharra zenbatzea eta azkenik, ekipamenduen urritasuna aztertzea.
Lurralde zatiko planak
Lurraldearen Zatiko Planek LAA-ak mugaturiko esparru edo eremuetan garatzen dituzten
baliabideak dira, eta horietako bakoitzerako gidalerroek ezartzen dituzten antolamenduko
berariazko irizpideak zehaztuko dituzte:


Antolamenduaren helburuak



Azpiegitura handien euskarri izateko gai diren guneak zehaztea, haien ezaugarrien
arabera.



Planaren helburu den gune edo eremurako interes komuneko ekipamenduen
kokalekua finkatzea



Hirigintzako antolamenduak bete behar dituen irizpideak, printzipioak eta arau orokorrak.
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Birmoldatu, birsortu edo birgaitu egin behar diren guneak zehaztea



Babes ofizialeko etxebizitzak eraikitzeko eta lurzoru industrialaren sustapen
publikoa sustatzeko erreserbatu behar den lurzoruaren azalera kuantifikatzea



Gidalerroak jasotzen dituzten jarraibideak garatzeko behar diren irizpideak, arauak
eta printzipioak.

Galdakao Bilbo Metropolitarren Lurraldearen Zatiko Planan sartzen da. Plan hau behin betiko
onartzen zen 2006ko azaroaren 7ko EHAAn.
Plan honek aldaketa batzuk jasan ditu eta Otsailak 2ko 36/2010 Dekretuaren behin betiko
onespenarekin aldatuta izan da. Hala ere aldaketa hauek Galdakao-ko udalerri ez dizkiote
inolako kalte egiten.
Lurraldearen Arloko Planak
Lurraldearen Arloko Planak (LAP), Eusko Jaurlaritzako saila desberdinek lurralde eraginaren
eskumenak garatzen dituzten planak dira, eta Lurralde Antolamendurako Artezpideak (LAA)
garatzen dituzte.
LAA-ek hurrengo LAP-ak idazteko beharra markatzen zuten:
- Basorako LAP (Ingurune Fisikoaren Antolamendua 8. atalburuko 5.2.a3 eta 5.3.f7 atalak)
- Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAP (8. atalburuko 5.3.b2 atala)
- Harrobi Zonetarako LAP (8.atalburuko 5.3.b2 atala)
- Kostaldea Babesteko eta Antolatzeko LAP (8.atalburuko 7.C. atala)
- Hezeguneak Babesteko eta Antolatzeko LAP (8. atalburuko 7.C. atala)
- Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko LAP (Lurralde Ereduaren
Inplikazioak Lurzoru Politikan 9. atalburuko 3.3., 3.4., eta 3.5. atalak)
- Ekonomi-jardueretarako Lurzoru Publikoa Sortzeko LAP (9.atalburuko 5.1., 5.2. eta 6.5.
atalak)
- Baliabide Turistikoak Antolatzeko LAP ( Bigarren Egoitzaren eta Baliabide Turistikoen
Antolamendua 5.1.6. atalburuko 5.16 atala)
- Abiadura Handiko Trenbide-azpiegitura Garatzeko LAP ( Garraio, Komunikazio eta EnergiaAzpiegiturak 13 atalburuko 6.1.8. atala)
- Euskal Aireportuen Sistemarako LAP (13. atalburuko 7.10. atala)
- Kirol-Portu eta Ur-Kiroletako Instalazioen LAP (13. atalburuko 8.4. atala)
- Telekomunikazioak Antolatzeko LAP (13. atalburuko 9.2.8. eta 9.7. atalak)
- Gasaren Garraio eta Banaketa Antolatzeko LAP ( 13.atalburuko 10.1.2. atala)
- Azpiegitura Energetikoak Antolatzeko LAP (13. atalburuko 10.2.1. atala)
- Euskal Autonomi Erkidegoko Barne Arroetako Plan Hidrologikoa, Lurraldearen Arloko Plana
izaerarekin (Ura 14. atalburuko 4.1.3. atala)
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- Hiri-hondakin Solido Inerteen Zabortegietako Kudeaketarako LAP (8.atalburuko 5.3.d1 atala
eta Hondakin Solidoak 15. atalburuko 6.3. atala)
- Kultura Ondareko LAP (Kultura Ondareko Antolamendua atalburuko 4.1.1., 4.1.3., 4.2.2.,
4.3.5., 4.3.6.atalak)
Halaber errepide arloko politika lurralde-mailan ezartzeko ondorioetarako, Lurraldearen
Antolamendurako Plantzat hartuko dira Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herrilan Sailak
aurrerantzean idazten dituen Errepide Plan Orokorraren bertsioak eta Foru Aldundiek hurrenez
hurreneko Lurralde Historikorako lantzen dituzten Errepide Plan desberdinak. (13. atalburuko
5.2. atala). Baita izaera orokorrez ere, Eusko Jaurlaritzako edo Lurralde Historikoetako Sailek
Lurralde-mailan eragina duten eremu nazionaleko edo eskualde-eremuko ekipamenduen
antolamenduak Lurraldearen Arloko Plan izaera edukiko du (Ekipamenduak Lurralde
Ikuspegian 18. atalburuko 2.1. atala)
LAA-etan zehazki markaturiko LAP-ez gain, lurraldean eraginarekiko edozein instituzio
eskudunak Lurraldearen Arloko Plan berriak idatzi ahalko du, beti ere, bere arloan eta
Artezpideen lurralde antolamendurako irizpide eta zehaztapenak errespetatzen bada.
Bizkaian eragina duten orain arteko Lurraldearen Arloko Planak, behin betiko onetsiak, honako
hauek dira:
- Abenduak 22ko 415/1998 Dekretua eta Apirilak 2ko Aguindua, Ibaien eta Erreken Ertzak
Antolatzeko LAP buruzkoa.
- 1989ko maiatzak 30ko Errepideen Arloko Plan Orokorra arautzen duena, hainbat alditan
aldatuta.
- Apirilak 15ko 8/99 Foru Dekretua (lehenengo aldaketa) eta 208/2007 Foru Dekretua (bigarren
aldaketa) Bizkaiko Errepideen Arloko Plana
- Maiatzak 14ko 114/02 Dekretua, Energia Eoliko Antolatzeko LAP
- Otsailak 27ko 41/01 Dekretua, EAE-an Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko LAP. Zuzenketak
2002 Urtarrilak 17ko EAOn argitaratuak.
-Azaroak 21ko 34/2005 Dekretua, Bilbao Metropoli Trenbide Sareko LAP aldatzen duena.
-Abenduak 21ko 262/2004 Dekretuaren behin betiko onespena, Ekonomi-Jarduetarako lurzoru
publikoa eta merkataritza-ekipamenduak sortzeko LAP-a arautzen duena.
- Ekainak 27ko 160/2004 Dekretuaren onespena, EAEko Hezeguneen LAP-a antolatzen duena
(2008 maiatzak 27ko hasierako onespena hezeguneen LAP-a aldatzen duena.
- Martxoak 13ko 43/2007 Dekretua, EAEko Kostaldea Babesteko eta Antolatzeko LAP-a
antolatzen duena.
Hala ere idazten eta izapitzen (behin betidanik onartu barik) ari dira honako LAP-ak:


Kultura Ondareko LAP-a (aurrerapena)



Nekazaritza eta basoak Antolatzeko LAP-a (behin behineko onespena)



Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko LAP (aurrerapena)



Euskadiko Portuen LAP-a (aurrerapena)



Garraio Sare Modal eta Logistikoa Antolatzeko LAP
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2.2. atalean (Udalaz Gaineko Plangintza) LAP hauek Galdakao-ko Hirigintzako
Plangintzan duten eragina espezifikoki aztertu da
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2.1.7 HAPO-EAN ERAGINA DUEN ARLOKO ARAUDIA
2.1.7.1 ERREPIDEAK
Bizkaiko errepideei buruzko Otsailaren 18ko 1993/2. Foru-araua (Otsailaren 7ko 2/2007 Foruarauak aldatuta)
Aipaturiko Foru-arauaren
babesguneak daude:

31.

artikuluaren

arabera,

Bizkaiko

errepideetako

hurrengo

• Herritarren jabegopekoak
• Bidezorrekoak
• Afekziodunak
Hauekin batera, hurrengo lerroak gaineratzen dira:
• eraikitzeko muga.
• zerbitzu publiko orokorren muga.
Herri jabegopekoak dira errepideek eta beren funtzio-osagarriek okupatzen dituzten lurzatiak
eta zabalerazko zortzi metro dituen lurzati bat interes gehiagoko sareetan barrusartuta dauden
autopista, autobide, bide arin eta errepideetan, eta hiru metrotakoa gainerako errepideetan,
bidearen alde bakoitzean, zutikako eran eta bere ardatzarekiko elkarzutean, lur-berdintzearen
kanpoaldeko ertzetik. Lur-berdintzearen kanpoaldeko ertza, mozketa, lubeta edo, bere kasuan,
berezko lurzatiaren mugakideak diren euste ormen ezpondaren gurutzegunea da.
Zubi, ibaibide, tunel, egitura edo antzeko lanen berezko kasuetan, lur-berdintzearen
kanpoaldeko ertz legez, lurzatiaren gaineko lanen ertzaren zutikako proiekzioaren lerroa jarri
ahal izango da. Edozein kasutan, egituraren euskarriek okupatzen duten lurzatia, herri
jabegopekoa izango da.
Errepide bateko funtzio-osagarritzat, bere iraunerazpenerako edo bideango zerbitzu
publikoaren
ustiapenerako, hau da, atseden, aparkatze, laguntza eta premiazko osasun-laguntza, pesatze,
autobusen gelditze eta lagungarri edo osagarriak diren beste helburuetarako eten gabe
erabiltzen diren aldeak jotzen dira.
Errepideko herri jabegopeko aldean bakarrik egin ahal izango dira lan edo ezarkinak, aurretiaz
Foru Aldundiaren kasuko erakundearen baimena izanik, guztion onurarako den zerbitzu publiko
bat eskaintzeak horretara eskatzen duenean. Guzti hau, batera gertatzen diren beste
eskumenen kaltetan gabe ulertzen da.
Bidezorraren aldea Errepideen bidezorraren aldea, euren alde bietako lurzati-zerrenda bitan
gauzatuko da, barrukaldetik aurreko artikuluan definitzen den herri jabegopekoaren aldetik eta
kanpoaldetik lurberdintzearen kanpoaldeko ertzen parekoak diren bi lerrotatik mugatuta,
autopista, autobide, bide arin eta interes gehiagoko sarean barrusartzen diren errepideetan
aipatu ertzetatik neurtutako hogeitabost metrotako eta gainerako errepideetan zortzi metrotako
tarteaz.
Bidezorraren aldean ezin izango dira lanik egin eta bide-ziurtasunarekin elkargarriak diren
erabilerak baino ez dira onartuko, edozein kasutan ere, batera gertatzen diren beste
eskumenen kaltetan gabe, Foru Aldundiaren baimena behar izango delarik.
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Hala ere, guztion intereseko arrazoiak egon edo errepidearen zerbitzu hobeak halan eskatzen
duenean, Foru Aldundiko eskumena duen erakundeak bidezorraren aldearen erabilera
baimendu ahal izango du.
Bidezor aldearen okupazioa eta berau erabiltzeagatik sorrerazten diren kalteak ordaingarriak
izango dira.
Alde afekzioduna errepide bateko afekziodun aldea, bere alde bietako lurzati-zerrenda bitan
gauzatuko da, barrukaldetik bidezorraren aldetik eta kanpoaldetik lur-berdintzearen
kanpoaldeko ertzen parekoak diren bi lerrotatik mugatuta, autopista, autobide, bide arin eta
interes gehiagoko sarean barrusartzen diren errepideetan, aipatu ertzetatik neurtutako ehun
metrotako, oinarrizko sarean barrusartzen diren errepideetan berrogeitahamar metrotako eta
gainerakoetan hogeitahamar metrotako tarteaz.
Afekziodun aldean behin betirako edo behin behinerako edozein motatako lan edo ezarkin
egiteratu edo berauen erabilera edo xedea aldatzeko, batera gertatzen diren beste eskumenen
kaltetan gabe, Foru Aldundiaren kasuko erakundearen aurretiazko baimena behar izango da.
Afekziodun aldean ezin izango dira eraikinik egin, 35 artikuluan ezartzen den legez, eraikitzelerrotik guztiz kanpo gelditzearen kasuan izan ezik, artapen berriko lanetarako eta batera
gertatzen diren beste eskumenetarako xedatutakoaren kaltetan gabe.
Baimenaren ukapena, hamabi urtetakoa baino luzeagoa ez den errepidea zabalagotu edo
zabaltzeko plan edo proiektuen aurrikuspenetan oinarritu beharko da.
Eraikitzeko muga errepideen alde bietan eraikinen lerroa ezartzen da, bertatik errepideraino
eraikitze-lan mota guztiak debekatuta daudela. Eraikinen lerroaren aurrean daudeneko eraikin
eta ezarkinetan, garbitasunak, apaindurak eta higigaitzaren artapenak eskatzen dituzten
konponketalanak egin ahal izango dira.
Hala ere, ez ohizko kasuetan gotortzeko zernolakoak eta zati bateko lanak onartu ahal izango
dira, burutu nahi diren datatik zenbatutako hamabi urtetako epean herrilanen egitamuketa
egiteratzeko onibarraren ustiapena edo lurreratzea aurrikusita ez dagoenean. Dagoeneko
eraikin edo ezarkinean burutu nahi diren lan hauen bidez jabegokentzearen ikuspegiko balioa
gehitzen bada, ez ohizko kasuetan, aipatu gehiketaren kalte-ordainetarako eskubiderik gabe
bere egiterapena onartu ahal izango da, errepideen proiektu bat egiteratzea dela eta lurraratu
behar direnean, aurretiaz jabeak berarizko ukoa eginaz. Era berean, bidezorraren aldea eta
eraikinen lerroaren artean, behin behineko eran, aldi baterako diren eta zuriztaturik dauden
erabilera edo lanak zein bertatik kentzeko errazak diren ezarkin arinak baimendu ahal izango
dira.
Eraikinen lerroa berrogeita hamar metrotara kokatzen da autopista, autobide eta bide arinetan,
hogeitabost metrotara interes gehiagoko eta oinarrizko sareetako errepideetan, hamazortzi
metrotara eskualde sareko eta sare osagarriko errepideetan, eta hamabira toki-sarekoetan.
Galtzadaren kanpoko ertza, errepidearen kanpoko aldeko erreiko martxaren norabideko
eskumaldeko bazterra dela ulertzen da. Edozein kasutan ere, eraikinen lerroa bidezor aldetik
kanpo egongo da.
Izaera orokorrean, osotasunean edo zati batean hirialdetik doazen errepideetan, Foru
Aldundiaren eskumendun erakundeak aurreko apartatuan ezarritakoa baino txikiagoa den tarte
batean ezarri ahal izango du eraikinen muga lerroa, beti ere, araubidez ezarriko den
prozedimenduaren arabera, kasuko hirigintzaegitamuketak onartzen badu.
Halaber, Foru Aldundiko eskumendun erakundeak, eraginpeko toki erakundeen aurretiazko
txostenaz, geografi edo giza-ekonomiazko arrazoiak direla eta, izaera orokorrean ezarritakoa
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baino eraikinen muga lerro txikiagoa jarri ahal izango du, hau, guztiz mugatuta dauden alde edo
eskualdetan, jakinezko errepideentzat ezargarria delarik.
Errepideen bazterrak arautuz eta sarbideen kontrol egokiaz bide-ziurtasuna bermatuta geratzen
den kasu guztietan, Foru Aldundiak, Herrilan Saileko Foru Sailaren proposamenez eta
Hirigintza Batzordearen aurretiazko txostenaz, baimendu ahal izango du ez ohizko kasuetan
eta eraikinak elkarrekin jarraian daudenean, artikulu honetako 1 apartatuan jarritakoa baino
tarte txikiagoan eraikinak egitea.
Foru errepideen babes aldean, Hiri Antolaketazko Plan Orokorretan edo Egitamuketazko
Ordezko Arauetan hirigarria ez den lurrean Landalur Guneak eratzen diren kasuetan, eraikinen
lerroa finkatzeko aipatu egitamuketa-tresnetan xedatutakoa hartuko da kontuan, eraikinen
lerroa ezin izango delarik galtzadako kanpoaldeko ertzetik hamabi (12) metro baino
gutxiagotara inoiz egon.
Herrietatik zeharbidea aldentzea helburutzat duten saihesbideetan, eraikinen lerroaren muga,
saihesbidearen luzera osoan galtzadako kanpoaldeko ertzetik elkarzutean neurtzen diren
berrogeitamar metrotara kokatuko da.

2.1.7.2 URAK
Uren gaineko araudia honako hau da:
• 1/2006 LEGEA, ekainaren 23koa, Urarena
• RDL 1/2001 uztailaren 20koa, Uraren Legearen testu bategina baiesten duena
ALDAKETAK
24/2001Legea, abenduaren 27koa, Neurri Fiskal, Adiministratibo eta Gizarte Ordenari
buruzkoa. 91. artikuluan, testu bateginaren 132. artikuluaren 1.atalari paragrafo berri bat erantsi
dio. Paragrafo hori Estatuko Ur-elkarteen arauketaren gainekoa da, honek han erregulaturiko
elkarteak lan hidraulikoak lortzeko asmoa eduki ahal ditzatela aurreikusten du, publikoak zein
pribatuak izan arren. 16/2002 Legea, uztailaren 1koa, Kutsadura saihesteko eta integralki
kontrolatzeko, IPPC. Bere bigarren azkeneko xedapenean, Uraren Legearen testu bateginaren
105.2.a) artikuluari paragrafo bat gehitzen dio, ez baimendutako isurien ingurukoa, eta
hamagarren xedapen gehigarrian erkidegoen arteko arroetako ur kontinentalei isureen gaineko
paragrafoa.
62/2003 Legeak, abenduaren 30ekoa, Neurri Fiskal, Adiministratibo eta Gizarte Ordenari
buruzkoa.
– 122. artikuluan, interes orokorreko lanen burutu baino lehenagoko udal txostenaren epeak,
zenbaterainokoa eta edukia zehatz-mehatz arautzen da.
– 129. artikuluan Espainiako zuzenbideari 2000/60/CE Zuzentaraua, uren politikaren
alderdirako jarduketa komunitate-esparrua ezartzen duena.
11/2005 Legeak, ekainaren 22koa,Plan Hidrologiko Nazionalaren uztailaren 5eko 10/2001
Legea eraldatzen duena. (lehendabiziko azken xedapena) 4/2007 Errege Dekretu-Legea,
apirilaren 13koa, Uraren Legearen testu bategina aldatzen duena, uztailaren 20ko
1/2001Legegintzako Errege Dekretuak onartutakoa.
42/2007 LEGEA, abenduaren 13koa, Natura Ondare eta Bioaniztasunari buruzkoa.
• Jabari Publiko Hidraulikoaren Arautegia (849/1986 Errege Dekretua, apirilaren 11koa)
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ALDAKETAK
1315/1992 Errege Dekretua, urriaren 30ekoa.
419/1993 Errege Dekretua, martxoaren 26koa.
1771/1994 Errege Dekretua, abuztuaren 5ekoa, azaroaren 2ko 30/1992 Legeari moldatzekoa,
Administrazio Publikoetako erregimen juridikoari buruzkoa eta ororen prozedura admisitratiboa ,
ingurumen, kostalde eta uren gaineko zenbait prozedura administratiboei buruzkoa.
995/2000 Errege Dekretua, ekainaren 2koa.
606/2003 Errege Dekretua, maiatzaren 23koa.
• 2001eko azaroaren 20an, Europako Legebiltzarrak eta Kontseiluak hartutako 2455/2001/CE
Erabakia, uren politikaren esparruko lehentasunezko gaien zerrenda baiesten duena
2000/60/CE Zuzentaraua eraldatzen duena.
• 2006eko abenduaren 12an, Europako Legebiltzarrak eta Kontseiluak hartutako 2006/118/CE
Erabakia, lurpeko uren babesaren gainekoa eta beren kutsadura eta hondatzearen aurkakoa.
2.1.7.3 MENDIAK
Mendien gaineko araudia Mendiei eta Babespeko Naturguneen Administrazinoari buruzko
ekainaren 2ko 94/3. Foru Araua arautzen du.
Aipatutako Foru Arauak mendiei eta beren erabilera eta aprobetxamenduei aplikatu daitekeen
xedeak eta erregimen juridikoa ezartzea du helburutzat. Arau honen ondorioetarako Mendia
edo baso-lurzorua bezala honako hau ulertuko da:
1.a) Bai berez, bai aurretiaz erein edo landatu egin diralako hazidiran baso espezieak edo
multzoak daukazan landalurra, bardindala espezie horreek arbolak, zuhaiskak, sastrakak edo
bedarrak izan.
b) Mendien edo basoen mugetan dagozan landu bako lurrak edo lantzarrak, horreek aitatu
mendia edo basoa babesteko beharrezkoak diranean; atal honetan sartzen dira
nekazaritzarako lantzen diran lurrak izan arren mendien edo basoen barruan dagozan
barrendegiak, landalurrok hiru urtetan behintzat bertan behera itzita dagozanean.
c) Era berean, basogintzaren alorreko lursailak izango dira mendien edo basoen barruan edo
horreen mugetan dagozan nekazaritza-landalurrak, beti be aitatu sail horreek lanketearen
gitxienezkounitatea baino txikiagoak diranean.
d) Nekazaritza Sailak, ezaugarriak edo kokapena kontutanhartuta, birlandaketa, higadurearen
kontrako babesa eta neurri zuzentzaileak,inguruaren paisaiaren hobekuntza edo
oihangintzagaz zerikusirik daukan edozein egitasmoren barruan sartuko leukezan landalur
guztiak. e) Berezko birloratze prozesuan dagozan zelaiak eta larreak, pistak eta basabideak
eta, orokorki, basogintzari lotuta dagozan azpiegiturak hartzen dabezan sailak be menditzat
joko dira.
2. Une zehatz batean basogintza-ustiapena izaten daben nekazaritza-lurrak be aldi baterako
baso-lurtzat hartuko dira; kasu honetan ustiapenaren iraupenak lantzen dan espeziearen
garaldiarena baino luzeagoa beharko dau izan.
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3. Foru Arau honen ondoreetarako, ez dira basotzat joko nekazaritzaren alorreko ustiapena
izan arren basogintzan erabili leikezan espezieetako ale askorik ez dauken lursailak, zugatz
horreek ustiapenaren beraren iraupenari eusteko beharrezkoak diranean.
Hurrengo mendien sailkapena biltzen du:
• Mendi publikoak eta mendi pribatuak.
• Herri onurako mendiak eta ondare-mendiak.
• Mendi babesleak.
• Babespeko naturgunetako mendiak.
2.1.7.4 INGURUMENA
• Udalekoa
- Hiri Antolamendurako Plan Orokorra.
• Autonomikoa
- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko ingurugiroa babesteko lege orokorra. 55tik
66tarako Artikuluak eta II.Eranskina.
- 165/1999 Dekretua, otsailaren 27ko 3/1998 Legeak aurreikusitako jarduerarako baimena
lortzeko beharrik ez duten jardueren zerrenda ezartzen duena.
- 171/1985, ekainaren 11koa, egoitzarako hiri-lurzoruan jarduera gogaikarri, osasungaitz,
kaltegarri eta arriskutsuei aplikatzeko arau teknikoak onesten duena.
- EAEko akuiferoen urrakortasun mapa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Ingurumena Saila
- EAEko lurazaleko ur masa kontinentalen karakterizazioa. Ibai eta Urtegiak. Eusko
Jaurlaritzako Uren Zuzendaritza.
- II EAEko Ingurugiro Estrategiaren Agiria(2007-2010). Garapen Iraunkorraren Euskal
Ingurumen Estrategia (2002-2020).
- Ingurugiroarekiko Zona Sentikorren Katalogoa.
- EAEko Korridore Ekologikoen sarea.
- EAEko Paisaia Berezien Eta Aparten Katalogoa.
- Arriskupeko Espezieen Euskal Katalogoa.
- Arriskupeko Fauna eta Flora Espezieen Euskal Katalogoan barne hartutako espezieen
Kudeaketa Planen onarpen Dekretuak.
- Euskal Autonomi Erkidegoko Ornodunak (Argitalpena). Eusko Jaurlaritzako Ingurumen
Sailburuordetza.1989.
- Ornodun Kontinentalak. Egungo egoera EAEan. 1998.
- Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate Zuzendaritzako GESPLAN aplikazioa.
• Estatukoa
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- 16/2002 Legea, kutsadura aurre hartzeko eta integralki kontrolatzekoa, 11,12 eta 29.
artikuluak.
- 1997/1995, abenduaren 7koa, habitat natural eta fauna eta basafloraren kontserbazioaren
bitartez bioaniztasuna aseguratzeko neurriak ezartzen dituena.
- SEO/BIRDLIFE-k definitutako edo mugatutako hegaztientzako garrantzizko guneak.

• Europako Erkidegokoa
- 92/43/CEE Zuzentaraua Kontseilukoa, 1992ko maiatzaren 21koa, habitat natural, flora eta
basafaunaren kontserbazioari buruzkoa, eta 6.artikuluaren gaineko xedapenak.
- 74/409 Zuzentaraua Europako Erkidegoetako Kontseilukoa, apirilaren 2koa, Basahegaztien
kontserbazioari buruzkoa.
2.1.7.5 KULTURA ONDAREA
-

Ekainak 3ko 7/1990 Euskal Kulturaren Ondareko Legea. Honako hauengatik garatua:
o Abenduak 30ko 317/2002 Dekretua, ondare urbanizatu eta eraikia birgaitzeko
jarduketa babestuei buruzkoa.
o 1997ko maiatzak 5eko Erabakia, Gazteria eta kirol Sailburuarena, Bizkaia
Lurralde Historikoko I eranskinean agertzen diren udalerriak Balizko Arkeologia
Guneen Izendapenarekin deklaratzen dituena..
o Azaroak 10ko 306/1998 Dekretua, kalifikatutako eta zerrendutako kultura
ondasunen aurri9egoeraren deklarazioari buruzkoa eta berauek eraisteko
erabakiaren aurretik eta ondoren egin beharrekoei buruzkoa.
o Urriak 5ko 341/1999 Dekretua, Euskal Autonomi Erkidegoko esparruan
aurkitutako interes arkeologikoa edo paleontologikoa duten ondasunak
garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzkoa.
o Urriak 5ko 342/1999 Dekretua, Kultura Ondare Ondasunen Erregistroa eta
Euskal Kultur Ondarearen Inbentario Orokorra.
o Azaroak 2ko 232/2000 Dekretua, Artxibo Zerbitzuetako Araudia eta Euskal
Autonomia Erkidegoko dokumentazio Ondarea erregulatzeko arauak onartzen
dituena.
o Uztailak 2ko 174/2003 Dekretua, Euskal Autonomia Erkidegoko Herri
Administrazioaren Artxibo Sistemaren antolamenduari eta funtzionamenduari
buruzkoa.
o Azaroak 6ko 2/2007 Legegintzako-Dekretua, Euskadido Ondare Legearen
Testu bateginaren onespena.
-

Euskal Herriko Autonomi Estatuak Autonomi Elkartearen bakarreango aginpidetzat
jotzen ditu Estaduaren jabetzapekoez besteko kultura, kondairatitako ondarea
etaagirigordetegiak, liburutegiak eta rekustetxeak. Kondaira-Lurraldeen legeak, bere
aldetik, lurralde horietako foruzko erakundeei kondaira eta artezko, monumentu eta
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arkeologi aldetitako ondarea zaintzeari, hobetzeari, horri bere onean eusteari eta, hala
behar izanez gero, hondalanak egiteari buruzkoan legeak osabideratzeko eta
egiteratzeko aginpidea eta bere jabetzako agirigordetegi, liburutegi eta erakustetxeei
buruzkoan bakartreango aginpidea ematen die.
-

Euakal Herriko Autonomi Elkarteak bere gain hartutako aginpideak erabiliz onartzen da
lege hau, gure kultur ondarearen babes-jaurpìdeak oinarri izan behar duen legezko
euztapia ezarrizko kultur politika taitutzeko xedez.

-

II idazpuruan, ondasun bakoitzari edo ondasun sail bakoitzari eman behar zaion babesjaurpidetik abiatuta, kultur ondarearen bigarren sailkapena egiten da, horrela,
zermugatutako kultur ondasunek zerrendatukoek baino jaurpide zehatzagoa dutela.

-

Zermugatutako kultur ondasun delako aldarrikapena, Kultura eta Turismo Sailburuaren
saloz, Jaurlaritza Batzarraren dekretuz onartuko da.

-

Ondasun bat zermugatuetakoetan sartzeak zermugapen horrek bere baitan duen
babes-jaurpidea
bertan behera eraginkor izatea eta Udal mailako HirigintzaEgitamuketa egite, aldatzea edo berrikustea eta, behar izanez gero, osabideratzea
ekarriko du, guzti hori Eusko Jaurlaritzaren arioz, administrazio-mailako erakidetasun
eta lankidetza helburu izanik.

-

Babes-jaurpideek, babestutako ondasunari balioa ematearekin batera ezinezko diren
osagai, zati nahiz eraikuntza eta eraikinak ere nahitaez bota edo kentzeari buruzko
erebakiak hartzea izan dezake barne. Erabaki hauek, jabego kenketa egiteko, gizxartezuduzkotasun egiaztatu behar izateko gai izango dira. Hiri lurrean egin daitezenean,
hirigintza-izapidetarako, ekintza bakantzat hartu ahal izango dira.

-

Lege honetako 10. atalean esandako garrantzia edo balioa izan arren, euskal kultur
ondarearen osagai direnak joko zerrendatutako osasuntzat eta, lege honen zein hau
osabideratuko datuen manuen ondoriotarako, Eusko Laurlaritza kultura eta Turismo
Sailaren menpe dagoen Euskal Kultur Ondarearen Zewrrenda nagusina errolderatuko
dira.

-

Zermugatutako ondasun higiezinekoak, babes-jaurpideari eta honi egokitu beharreko
hirigintza egitamuteko egiterapideei atxikirik zaindu beharko dira, eta nolanahi ere,
araudiz ezar daitezen balditzetan, Eusko Jaurlitzako Kultur eta Turismo-Sailaren aldeko
erizpena beharko dute.

-

Horregatik, atal hau da planeamendu urbanistikoan espezialki garrantzia daukana.
Planeamendu honek denetariko ondasuneen babesa eskeini die, eta halan nahi badu
lege honetan agertzen ez diren ondasunak sar ditzake bere planeamenduan. Zer
ezanik ez ondasun hauek historiko edo kultural balio bat eduki behar dutela babes
maila hartzeko.

-

Dokumentu honek haurreneko planeamenduan agertzen ziren ondasunen zerrenda bat
aurkezten du, kalifikatuak, inbetarioak agertzen direnak eta Kultur Sailan agertzen diren
ondasunak aparte. Hala ere ondasun hauek HAPO-ren zerrendan agertzeko aukera
edukiko dute, halan elementu berriak agertu nahi badira.

o Ekainak 17ko 132/2003 Dekretua,, Galdakaoko Andra Mari eliza monumentu
izendapenaz sailkatutako kultura ondasun izendatzeko espedientea uztailaren
3ko Euskal kultura ondareari buruzko 7/1990 Legera egokitzeko dena.
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Dekretu honek Andra Mari eliza monumentu izendapenaz sailkatutako kultura ondasuna
izendatzen du. Dekretu horretan bere babes erregimena zehaztatzen da, zeina hiri arauetara
egokitu beharko dena.
o Abenduak 19ko 273/2000 Dekretua, I. Eranskinean zerrendatutako erretaulak,
banan-banan, Monumentu izendapenaz, kultura Ondasun deklaratzen dituena
(hutsen zuzenketa)
Dekretu honek Andra Mari eleizako erretaula monumentu izendapenaz kultura ondasuna
deklaratzen du.
o Otsailak 3ko 25/2009 Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoko I. eranskinean
agertzen diren udalerriak Monumento Multzoa, Estazio eta Monumento
Megalitiko izendapenaz kultura Ondasun deklaratzen duena.
Dekretu honek Aspuruko (Artxanda) tumulua Monumneto multzoa izendapenaz Kultura
Ondasuna deklaratzen du. Dekretuan bere babes erregimena zehaztatzen da, zeina hiri arauari
egokitu behar dena.
o 1997ko Maiatzak 5ko Erabakia, Gazteria eta Kirol Sailburuordearena,
Galdakaoko balizko Arkeologi Guneen Izendapena egiten duena.
Erabaki honek honako guneak Arkeologi Presuntzio bezala deklaratzen ditu: Aztarnategi
arkeologikoen izatea pentsarazten duten zantzu erabakigarrietan aurkitzen diren lurzoru, gune
eta eraikinak, bai arkeologi materialak, azaleko egitura ikusgarriak, lurzoruko antropiko
akzioetatik eragindako aldaketa nabarmenengatik edo baita agiri iturri eta/edo historiko eta
historiaurreko aldi desberdinek giza okupazioa nabarmentzen duten froga bibliografikoengatik.
Hala ere estratigrafia, kultur sekuentzia edo kronologikoen aztarnen mantenu gradua ez da
ezagutzen, halan bere benetazko ahalmena. Hone arrazoia indusketak sistematikoen objetu
izan ez direlako gerta daiteke, edo indusketak egin badira puntualak izan direlako.
Galdakao udalerriko balizko Arkeologi Guneak honako hauek dira:
2- Artxanda III-ko Aztarnategia.
3- Ganguran-eko Aztarnategia
5- Isasigoiko-ko Dorrea
6- Lekue-ko Dorrea
7- Urgoiti-ko Dorrea
8- Torrezabal-eko Dorrea (ikusgarri egitura barik)
9- Aperribai-ko Dorrea
10- Jaunaren Igoeraren Baseliza
11- Oikina Ander Deunaren Baseliza
12- Gumuzio-ren burdindegia (gaur baserria)
13- Aranzelai Errota
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14- Ganguren Marina Santuaren Baseliza (ikusgarri egitura barik)
15- Lekue-ren burdindegia (ikusgarri egitura barik) (gaur aroztegia)
2.1.7.6 RUIDO
-

Azararoak 17ko 37/2003 Legea, Zaratarena.

-

Abenduak 16ko 1513/2005 Errege Dekretua, Azaroak 17-ko 37/2003 Zarataren Legea
garatzen duena, ingurumeneko zarataren ebaluaketa eta Kudeaketari buruzkoa.

-

Urriak 19ko 1367/2007 Errege Dekretua, Azaroak 17-ko 37/2003 Zarataren Legea garatzen
duena, akustika guneak, kalitatearen helburuak eta akustiko emanaldiaei buruzkoa.

37/2003 Legeak kutsadura akustiko honela definitzen du "ingurumenean nabarmentzen diren
zarata edo dardarek, berdin da nor edo zer izatea bere igorlea, pertsonetan, jardueren
garapenetan edo naturarekiko ondasunetan gogaikarriak sortarazten dituztenak, baita ere
naturak sortzen dituen soinuak oztopatzen dituztenak edo ingurumenan efektu esanguratsuak
sortzen dituztenak"
Honen ondorioz, legeak gune akustiko desberdinak seinalatzeko beharrezkotasuna ezartzen
du, kutsadura akustikoaren kontrako gutxienezko mailak bermetuz. Gobernuak gainera
eraikinen barrukaldean kalitatearen helburuak ezarriko beharko ditu.
Gune akustikoen arabera, bi puntu nabarmen ikusten dira, alde batetik, jatorrizko naturatik
datozen soinu erreserbak eta beste aldetik, sortasun akustikoen guneak. Kasu bietan espazio
mota biak gune akustiko mugen kanpotik aterako beharko dira.
Lurraldeko gune akustikoen errepresentazio grafikoak kalitate akustikoen helburuen kartografia
bat sortu beharko du. Honengatik sortzen diren mapek gutxienezko igorpen eta isurpen
baloreak ezartzeko balioko dute. Gune akustiko bakoitzean, errespeta beharko dira kalitate
akustikoen helburuen muga bakoitzak.
Legeak gehienezko botereak kalitate akustikoen helburuak bete daitezen behar dituen neurriak
ezartzen ditu.
Neurriak bi zatitan banatzen dira: prebentzio ekintzak eta zuzenketa ekintzak
Prebentzio ekintzen barne hurrengoko neurriek erlazio berezia daukate:
- Lurraldeko antolamendua eta planeamendu urbanistikoa, edozein lurzoruko
sialkatzea, planeamenduaren onespena edo edozein neurri ezartzerakoan gune
akustiko bakoitzaren kalitate akustikoa helburuak kontuta hartuko beharko dira.
- Jatorrizko naturen soinuen erreserben sorpena, Autonomi Erkidego bakoitzagatik
garatuak izan ahalko dira eta baldintza akustikoak hobetzeko edo babesteko planen
helburu izan ahalko dira. Oraindik EAE-n natura jatorrizko soinuen erreserba ez da
egin.
Beharrezkoa ikusten da babes akustiko berezi guneetan eta egoera akustiko berezi guneetan
zuzenketa ekintzak. Lehenengoak guen akustikoak dira zeinetan kalitate akustikoen
ezargaitzak diren helburuak. Behin zerrendatuta, gune planak egiten dira ingurumenaren
aurrerakor akustika hobe daiten, kalitate akustikoko helburuak lortu arte. Hala ere gune planek
porrot egiten badute gune egoera akustiko berezia edukitzen pasatuko lirateke, epe laburrean
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bideragarritasungabea onartuz baina epe luzean beharrezko neurriak ezartzen badira honen
hobekuntzarako babes berezia altzatuz.
Abenduak 16ko 1513/2005 Errege Dekretuagatik Azaroak 17ko 37/2003 Zaraten Legea
garatzen deneko Legean bai zaraten mapak bai planen ekintzak lortzeko kalitate akustiko
helburuak azaltzen dira, ingurumeneko zaraten ebaluazio eta kudeaketari dagokionez. Plan
hauek kutsadura akustikoaren kontra aurre egitea daukate helburu, premiazko neurriak
ezartzea baldin eta kalitate akustiko helburuak ez badira lortzen eta kutsadura gutxiko kalitate
akustiko dekoten guneak haundiagotu ez daitezen sahiestu.
Errege Dekretuaren arabera 2012ko ekainak 30-a baino lehen eta gero bost urtero, aurteneko
urteko zaraten mapa estrategikoak egin beharko dira udalerrian dauden hiri-aglomerazio,
errepide ardatz haundi eta trenbide ardatz haundiei dagokionez.
HAPO-ren garapenak balore estrategiko haundia edukiz, zaraten mapa bat egingo, HAPO
aurrerapenaren dokumentua baino lehenago onartu behar da, gaurko egoeraz adieraziz, eta
balore mugak gaindituz gero zein hartu beharrezko plan neurriak, baita planeamenduko
dokumentuan hartu beharrezko neurriak.
Azkenik, HAPO-ri gehien afektatzen dion dokumentua Urriak 19ko 1367/2007 Errege
Dekretuagatik Azaroak 17ko 37/2003 Zarata Legea garatzen duena da, mugapen akustiko,
kalitate helburuak eta igorpen igorpeneei dagokionez.
III atalak interes berezi dauka gune akustikoen mugapena erabilera desberdinengatik ezarriko
denez, autonomi bakoitzak bere mugapenak ezarriko ditu aurreneko puntuak kontutan hartuz:
a)

Egoitzadun erabilera nagusia daukaten lurzoruaren lurraldeko sektoreak.

b)

Industri erabilera nagusia daukaten lurzoruaren lurraldeko sektoreak.

c)

Jolas eta ikuskizun erabilera nagusia daukaten lurzoruaren lurraldeko sektoreak.

d) Aurreneko parrafoan esandako Tertziario erabilera desberdin nagusia daukaten
lurzoruaren lurraldeko sektoreak.
e) Kutsadura akustikoaren kontrako babes berezia behar duten osasun, hezkuntza
eta kultur erabilera nagusia daukaten lurzoruaren lurraldeko sektoreak.
f) Garraio eta beste ekipamenduen
eragindutako lurralde sektoreak.
g)

azpiegituretako

sistema

orokorrengatik

Kutsadura akustikoaren kontrako babes berezia behar duten espazio naturalak.

Udalerri baten eremu akustikoa bakarrik urbanizatutako gune eta garapen urbanistiko berrietan
ezar daiteke, f) eta g) motako guen akustikoeta izan ezik..
Lurraldeko sektore baten ezarpenerako, gune akustiko baterako modukoa, Errege Dekretuko V.
eranskinean aurkezten diren irizpeideak eta gidalerroak kontutan hartuko beharko dira
Bestaldetik, sortasun akustikoak doitzen ditu. Sortasun akustikoengatik zordundutako
lurraldeko sektoreetan isurpenek kalitate akustikoen helburuak jasan ditzakete, dagozkien gune
akustikoen barne.
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Sortasun akustikoengatik zordundutako lurraldeko sektoreetan zenbait lurzoruko erabilera,
instalazio edo eraikinetarako mugapenak ezar daitezke, beraientzako ezarritako mugapen
isurpen baloreak baldin eta betetzen badira.
Lurralde eta hiri plangintzak bere determinazioen barne lurzoruaren kudeaketa horiek
eragindako eremuak eduki beharko ditu beraiengatik eragindako lurralde antolamenduko
eremuetan sortasun zaraten eraginkortasuna. Hala ere planeamenduak azpiegituretako
eremuan zarata mailak horiek jeitsiarazten baditu, sortasun akustikoaren gunea aldatu ahal
izango da mugatu zuen sailagatik.
Sortasun akustikoen eraginkortasuna lortu nahian, lurralde antolamenduaren tresna eta
hiriguneetan fisikoki eragina dutenak, hasierako onespenaren berrikuspena edo aldaketa
nabarmenak aurretik aurkeztu beharko dira, nazio handiko, azpiegituretan eskudunak,
derrigorrezko txostena emateko.
Planeamenduko irudi guztiek guen akustikoen mugaketak zehatz-mehatzez bete beharko
dituzte. Planeamendu orokorrean Gune akustikoen mugaketak planeamendu orokorrean barne
daudenean mugaketa hori erebiliko da.
Lurralde eremu bakoitzan seguidako aldaketak direla medio guneen akustika errepasatzea
beharrezkoa da.
Halan ere lurzoruaren xehaturiko erabilerak esartzen direnean, garatzen ari diren plan
urbanistikoen izapidetzagatik, gune akustikoen mugapena egin beharko da.
Gune akustiko desberdinen Kalitate akustikoen helburua honako eran ezarriko dira:
1.

Existi diren urbanizatutako guneetan:
a) Akustiko gunean II. eranskinean A taulako ezartzen diren baloreak
zeharkatzen badira bere kalitate akustikoaren helburua balore hori atzematea
izango da.
Si en el área acústica se supera el correspondiente valor de alguno de los
índices de inmisión de ruido establecidos en la tabla A, del anexo II, su objetivo
de calidad acústica será alcanzar dicho valor.
b) Kontrako kasuan, Kalitate akustikoaren helburua ez ditu zeharkatuko II.
eranskinean A taulako ezartzen zaizkion baloreak.

2. Beste urbanizatutako guneentzat II. eranskineko A taulan agertzen diren baloreak
ez dituzte igo beharko, 5 dezibelioetan jaitsita.
3. g) akustiko gune bezala aurkitzen direneko espazio naturalak bakarko estudio bat
beharko dute, Kutsadura akustikoaren aurka babes berezia edukitzeagatik.
4. Zelai irekietako eta leku lasaietako kalitate akustikoa II. eranskineko A taulan
agertzen diren indize igorpenen baloreetako soinu mailen betik aurkitu behar dira.
Maila 5 dezibelioetan jaitsiko da kalitate akustikoa mantenduz eta garaspen
jasangarriarekin bateragarria izateko.
II eranskinean existitzen diren hiritutako guneetan kalitatezko akustikoen helburuak bete izateko
jasan ezin daitezen indize akustikoen baloreak markatzen dira.
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2.1.7.6 KUTSATUTAKO LURZORUAK
-

Otsailak 4ko 1/2005 Legea, lurzorua ez kutsatzeko eta kutsatuta dagoena garbitzekoa.

- Irailak 30ko 165/2008 Dekretua, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak
izan dituzten edo dituzten lurzoruen inbentarioari buruzkoa.
- Urtarrilak 14ko 9/2005 Errege Dekretua, lurzorua kutsatzeko ahalmena daukaten
jardueren erlazioa eta kutsatutako lurzoruak aitortzeko irizpideak eta estandarrak.
Lurzorua, gizakien baliabide naturalik gogokoenetakoa izanik, funtsezko osagaia da eta giza
jarduera gehienen euskarri. Baliabide horrek funtzio askotarako balio duenez eta aukerak
mugatuak direnez, gero eta handiagoa da lurraren erabileren arteko lehia, eta lurzoruaren
hondamenaren arrazoi nagusietako bat ere lehia hori bera da.
Urteetan lurzorua era desegokian erabili ondoren, lehenengo alarma-seinaleak agertu dira,
eta erabilera horiek era iraunkorrean garatzeko bideak jartzea izango da etorkizuneko
erronka, baliabide natural, urri eta berriztaezina arriskuan jarri gabe, ez baita erraz
medeatzeko modukoa eta gero eta kalte handiagoa egiten baitio giza jarduerak, lurzoruaren
ezaugarri fisikoak, kimikoak eta biologikoak eraldatzeraino eta batzuetan eraldaketa larriak
sortzeraino.
Lurzoruaren konposaketa kutsatzen duten arrazoia igorpen atmosferikoak, industri prozesu
kimikoek garatutako isuriak eta zaborren erabilera txarrak dira. Guzti hauek lurzoruaren
konposizioa kutsatzen dute eta lurzorua berrekuraezina bihurtzen dute. Gainera kutsatzaile
hauek lurzoruaren funtzioak alda ditzakete, kutsatutako lurzorua bihurtuz.
Legeak jasotako kasuren bat gertatzen den guztietan eman behar zaio hasiera prozedura horri;
baita lurzoruan gai kutsagarriak daudela uste izateko zantzu argiak egon eta ingurumenrganoak hala egitea arrazoiekin agintzen duenean ere. Lurzoruaren kalitateari buruzko
adierazpena egiteko prozeduran jendaurreko informazioa eta pertsona fisiko zein juridiko
interesatuen parte-hartzea bermatuko dira, eta ingurumen-organoaren ebazpen batekin
amaituko da, lurzorua kutsatuta, eraldatuta edo, hala bada, eraldatu gabe dagoela adieraziz,
legeak kontzeptu horiei buruz ulertzen duenarekin bat etorriz.
Hala ere lurzoruaren jabeari dagokitzo lurzorua kutsatuta dagoen edo ez azaltzen duen
txostena aurkeztea, honek lurzoru bat berkalikatzeko kudeaketan arazoak ekar ditzake zeren
eta txostena lurra berkalifikatzeko adosgabe egon daiteke.
Plan orokorren erabateko berrikustetan zenbait malgutasuna onartzen da eta garapen
urbanistikoaren kudeaketa egin arte lurzoruaren kalitatearen deklarazioa atzera daiteke.
Lurzoruaren kalitatea aitortzen duen erresoluzioa edo txostenak, berreskuratzeko behar dituen
kalitatezko beharrezko mailak aurketztu behar ditu, kutsatugabeko lurzorura pasa daiten.
Autonomia Erkidegoko Gobernuak lurzorua kutsa dezaketen jarduerak edo instalazioak
dituzten edo izan dituzten lurzoruen zerrenda onartuko duela. Onartutako inbentarioa egiteko
erabilitako metodologiak ondokoak ditu oinarri: udal eta udalaz gaindiko iturri dokumentaletatik
bildutako informazioa, landara egindako irteerak eta udal teknikariei egindako elkarrizketa
pertsonalak. Hori guztia, lurzorua kutsa dezaketen jarduerak identifikatzeko eta aurkitzeko, eta
horien datuak lortzeko.
Inbentario hau Irailak 30ko 165/2008 Dekretuan bitartez onartu zen. Galdakao 132 leku
aurkezten dira baina IHOBE-n ustez kutsatutako leku gehiago aurkitzen dira, nahiz eta
inbentarioan ez agertu oraindik. Leku guzti hauek 248.rarte igo daitezke. Erantsitako planoan
agertzen dira.
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2.2- UDALAZ GAINDIKO PLANEAMENDUA
Lurralde antolamendurako tresnak
Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldearen Antolamenduari buruzko maiatzaren 31eko 4/1990
Legea EHAOeko 131. zenbakian (1990 uztailaren 3an) argitaratu zen, honek Euskadiko
lurraldeko antolamendurako baliabideak definitu eta finkatzen ditu, baita Administrazio publiko
ezberdinek garatu behar duten lurralde ekintzen koordinazioa ziurtatzeko irizpide eta
jardunbideak ezartzea ere.
Legeak aurkezten dituen tresnak, hurrengokoak dira (2.1.6 idatz zatian aipatuak):
-

Lurralde Antolamendurako Gidalerroak

-

Lurralde Zatiko Planak

-

Lurralde Arloko Planak

2.2.1 LURRALDE ANTOLAMENDURAKO GIDALERROAK

Gobernuko Kontseiluko 28/1997 Dekretuak onetsiak, otsailaren 11ko bilkura, hortaz, onetsi
direnetik ia 14 urte igaro dira, hori dela eta agiri hau zaharkituta geratu delako seinaleak ematen
hasi da.
Beren lanketa EAE-ko duela gutxiko historiaren aro kritikoan garatu zen. Une horretan ohizko
industrian oinarritutako eredu ekonomikoaren amaiera agerian geratu zen. Krisialdi egoera zen
non sistema hori ez zen baliogarria, halaber ez zegoen hori ordezkatuko zuenik. Hori dela
medio, krisi horrek demografiaren gainbehera, ekonomiaren bizitazunik eza, langabeziaren
igoera eta inbertsioa murriztea ekarri zituen.
Testuinguru horretan, LAG-k antolamendurako helburu espezifikoei erantzuna eman behar
zieten baliabidea izan behar ziren, eta gainera, garapenerako aro berriranzko aldaketa
prozedura sustatzeko lurralde ekimen egokiak eta konfigurazioa gehitu behar zituzten.
LAG-ek etorkizuneko oinarrizko jarduketa-ardatzak ezartzen dituzte hainbat arlotan:
ingurugiroa, natur baliabideak, paisajea, hiri-,industria- eta landa-espazioak, azpiegiturak eta
ekipamenduak eta gure ondare historiko eta kultural handia.
LAG-ak gure Erkidegoa tajuz eta koordinazio egokiz garatzeko oinarria dira eta interkonexio eta
integrazio irizpideetan oinarritzen dira. Horrela, lurraldeko eta sektoreko planak, bai eta udal
plangintza ere, elkarrekin zerikusirik eizan gabe landu ez daitezen eta guztiek helburu
koherenteak izan ditzaten, ikuspegi oso batez eta ez tokian-tokiko ikuspegiz, inguruko edo
Erkidegoko beste lurraldeen aurkako planik egin ez dadin.
LAG-ak, horrela, lurralde-eredu orekatuago eta erakargarriagoa lortzeko beharreezko
aurrerabide-tresna bihurtzen dira, euskal gizarteak aurrean daukan garapen-etapa berriarekin
bat eginik.
LAG-en helburu nagusienetako bat, datozen belaunaldiei lurralde erosoagoa eta garapenerako
egokiagoa uztea da.
LAG-ek guztiongan dute eragina eta guztiok dugu zerikusirik. Proposamen- multzo bat dira, hiri
eta herri egokiagoak eta erakargarriagoak izan ditzagun, lana eta bizilekua hurbiltzeko, hobeto
zaindutako eta guztiontzako eskuragarri egongo den ingurugiroa edukitzeko, lanerako eta etzea
lortzeko aukerak hobetzeko, azpiegitura eraginkorragoak eta osatuagoak edukitzeko eta gure
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lurraldearen eraikuntzan zuzenean parte hartu ahal izateko. Laburbilduta esateko, koordinazioeta razionaltasun- irizpidetan oinarrituz, niritar guztiei bizi-kalitate bera eskaintzea dute belburu.
HELBURUAK:
•

Natur baliabideak babestu eta hobetzea
LAG-ek jarduket hauek proposatzen dituzte, besteak beste:
"Naturgune-sarea" eta "Interes natural bereziko 51 eremu" sortzea.
Harrobiak nolanahi ustiatzeari mugak jartzea.
Lurzorua zazpi erabilpen- mtetan kategorizatzea.
Hondakin solidoen trataera eta birziklapenerako sistemak garatzea.

•

Hiri-zonak indartu eta orekatzea
Gure lurraldeko edozein hiri edo herrira denbora egokian iristea ahalbidetuko
duen komunikazio- sarea ezarriz. Eibar-Vitoria-Gasteiz eta Beasain- Bergara
Durango bideardatz gisa proposatzen dira, bai eta trenbideen "Y" egitura ere.
Hondatutako zonen hiri-berrikuntza eta ingurugiro-hobekuntza sustatuz, gero
eta irudi hobea izan dezaten, eraikin zaharren ordez etxe berriak eraikiz edo
herritarren beharrak beteko dituzten bestelako jarduketak burutuz, aldi berean
enplegua sortuz.

•

Euskal autonomia-erkidegoa europaratzeko bidea hobetzea Azpiegiturei, hirigintzari
eta ekonomia-jaduketei dagokien ekintza-multzoa diseinatzea, Europaren eraikuntzan,
geurea, lurralde lehiakorra izan dadin, Arku Atlantikoan hiri- ingurugiro- eta teknologiaerakarpeneko gune gisa.

•

Ezarpen-sistema hobetzea
Funtsezko hiru alderditan eragiten du:
Hiri-eremuak berritzea eta
birmoldaketarekin bat eginez.

paisajea

hobetzea,

produkzio-aparatuaren

Gune Historikoak birgaitzea.
Hirigintza eta Lurralde- Antolamendua uztartzea: industri lurraren eta
etxebizitzetarako lurraren hazkundekoordinatua antolatuz.
•

Lurraldeko eskala ertaina indartzea
Indartu ere, hiriko eta landako espazioak uztartzen dituzten Eskualde Egitura egokiak
zehaztuz. Egitura horien bidez antolatu ahal izango baita lurraldea hiritarrengaindik
jurbil, eta ezarri ahal izango baitira hiri ertainen sarea finkatuko duten gune nagusiak.
Hiri ertain horiek funtsezkoak dira, gainera, garapen-aukera berriak sortzeko eta
eskualde -egitura osoari eskualde- zerbitzuak eskaini ahal izateko.

LAG-etako lurralde ereduak lurraldea 15 Eremu Funtzionaletan egituratzen du, hau
“Erdimailako Lurralde Eskala” egokia sortzen du. Honela, Eskualde Eremuek eta hauen hiriburutzek lurralde orekarako estrategia posibleak aplikatzeko “pieza gakoak” osatzen dituzte,
lurraldea barne egituratzeko mekanismoak proposatuz, hauek beren burutzeranzko beharrezko
polarizazioa lor dezaten, baita nukleo eta lurralde ezberdinen arteko bokazioak ere.
LZP-ak egiteak LAG-etako garapen nagusia suposatu du, udalaz gaineko plan sistema baitugu.
Gainera, sistema honek Gidalerroetako funtsezko alderdiak zehazten ditu, adibidez,
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ingurumenaren babesguneak, egoitza garapenerako alde handiak, jarduera ekonomikoetarako
guneak , azpiegitura sistemak, hornidurak, hiria birmoldatzeko jarduketak, eta abar.
Gidalerroek Galdakao Bilbao Metropolitarren Eskualde Eremuan sartu dute.
LAG-ek Bilbao Metropolitarrean udal planeamenduetan bateragarritasun mekanismoak
ezartzearen beharrezkotasuna lehenetsi egiten dute, lerrokatuta batez ere dimentsio handitako
hiriguneetan agertzen diren arazoen ondorioz eta marko zabal batean konpondu behar direnak.
Nerbioi ibaiako ertzetan gune libre, marjinal eta ebaketak aprobetxatzeko aukera, aldameneko
udalen hiri ehunen egiturazko elementuak eta ardatz berri baten zentralitateak egiteko
planeamenduen bateragarrizkoen mekanismoen erabakitzea eskatzea behar dute. Gainera
Bilbao Metropolitarrenerako benetazko programa baten bereizmenak udal optika gaindi dezan
bisio bat behar du.
Bilbao Metropolitarrean planeamenduen bateragarritzea egiten da onarturiko Lurralde Zatiko
Planen idazketen bitartez.

LAG-ek, Lurraldea Antolatzeko Legearen arabera, Lurraldearen Zatiko Planak idazteko
alderdiak zehazki mugatzen dituzte, Plan hauek antolamendurako berariazko irizpideak,
azpiegitura edo ekipamendu handietarako kokatzeko gai diren eremuak, birsortzeko lekuak eta
egoitza erabilera eta jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren beharrak finkatuko dituzte.
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2.2.2 EUSKAL HIRIA.NET: LURRALDEAREN ANTOLAMENDURAKO ARTEZPIDEEN
BERRIKUSPENA

Izaera teknikoa duen hausnarketa egiteko agiria da, administrazioen artean eta herritarrekin
oraindik adostu gabea, eta hortaz araudia izaerarik gabekoa.
LAA-ak gainditu direlako usteagatik sortzen da, edo beren garapen sakonerako baliabide eta
programak dituelako, horregatik beren edukiak berritzea eta lurraldeko behar berriei erantzuna
emateko ekimenak mahaigaineratzea proposatzen da.
Nahiz eta LAg-etako Lurralde Eredua erreferentzia baliogarria izan, oraingoan garatu eta
bilakatu behar da, hortik hasita, protagonismo berri hartu duten elementuak edo berritu behar
direnak: mugikortasun iraunkorra, paisaia, lurraldearen birziklapena eta ekonomia sortzailerako
lekuak garatzea.
Lurralde Eredu berriaren helburu eta irizpideak hamar indar-ideiatan oinarritzen dira.
1. LAg erreferentzia gisa: Orain, hauek abiapuntu hartuta, protagonismo berria hartu duten
edo eguneratu behar diren elementuak garatu eta eraldatzeko garaia da. Mugikortasun
iraunkorra, paisaia, lurraldea birziklatzea eta sortze-ekonomiarako espazioak garatzea bezalako
elementuak dira horiek.
2. Euskal Hiria. NET. Berrikuntza-Ekosistema: Proposamen honetan, kontzeptu-gakoa EAE
Berrikuntza Ekosistema bihurtzea da. Berrikuntza Ekosistemak berrikuntzak sortzeko zentro
izateko bokazioa duten lurraldeak dira. Natura-sistemak bezala, Berrikuntza Ekosistemak
gizarteari egoera aldakorretara moldatzeko aukera eskaintzen dioten aldaketa eta berrikuntzak
sortzeko espazioak dira. Gizarteekosistema horiek berritzeko duten gaitasuna zehazten duten
ezaugarriak naturarenak bezalakoak dira. Dibertsitatea, konplexutasuna, trinkotasuna,
kanporanzko irekiera, lotura-gaitasuna eta erlaziorako aukerak dira espazio sortzaile eta
berritzaileak sustatzeko funtsezko faktoreak.
3. Lurralde berriz asmatzea: gure lurraldea berriz asmatu behar dugu ekonomia berriaren
erakargarritasuneta hazkunde-polo berri bihur dadin. Ekoizpen-unitateak lurraldearekin duten
erlazioa geroz eta gehiago egituratzen da lehiakortasun-faktore gisa. Lurraldearen azpiegituraeta ekipamendu-kalitateak, aipatu lurraldean jarduten duten enpresa desberdinen
eraginkortasun eta funtzionaltasunean funtsezko eragina dute.
4. Zentro aniztasuna eta Sare Lurraldean: Nukleo aniztasuna LAgen ekarpen nagusienetako
bat da eta gure lurraldearen indargune garrantzitsuenetakoa. Hiri-sistemaren egitura hori
mantentzea bermatzea funtsezkoa da aldaketa eta berrikuntza etapa berrian. Euskadiren hiridentsitate altua eta komunikazioak hobetzea, hiri ertainen espezializazio ekonomikoak eta
beren arteko erlazio hobea, hiri-sistema osoa gaur egungoa baino zentro anitzeko hiri-sare
anitzagoa eta aukera gehiago eskaintzen dituena egituratzeko baldintzak dira. Lurralde
Sarearen kontzeptuak Euskal Hiriaren osotasunari abantaila asko eskaintzen dizkio, herri edo
hiri bakoitzak, beren interesak alde batera utzita, lurraldearen garapen-etapa berriak eskaintzen
dituen ekipamendu, zerbitzu eta aukera-sorta eskuratzeko aukera baitu Hiri nagusien
tamainaren eta hiri-mailaren eta buru diren lurraldearen garapen orokorraren arteko korrelazioa
zuzena da. Maila altuko hiri-eremuek inbertsio eta berrikuntzarako erakartze-ahalmen
handiagoa dakarte. Maila altuko zerbitzuak ezartzea, balio altuagoa duten jardueren agerpena,
hiri eskaintzaren erakargarritasuna areagotzea eta sare globaletan integratzea faktore
erabakigarriak dira testuinguru ekonomiko berrian, eta zuzenean daude lotuta maila altuko hirinukleoak izatearekin.
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5. Erakargarritasun eta Ingurumen Bikaintasuna: Ekonomia berriaren jarduerak eta pertsona
eta ekimen berritzaileak erakartzeko ekimenetan, ingurumen- eta paisaia-kalitatea funtsezko
baldintza gisa aurkezten zaigu. Kalitate hori bermatu ahal izateko, faktore hoietan eragina duten
lurraldearen puntu nagusi batzuk proposatzen dira, estaerako, paisaia bereziak zaindu eta
balioan jartzea, ingurune fisikoaren kudeaketa aktibo eta iraunkorra, paiasaia elementuak
lurralde garapenerako prosezuetan txertatzea, hirigintza eta arkitektura bioklimatikoa garatzea,
mugikortasun iraunkorraren estrategiak, trafikoari lotutako eraginak murriztea, eta abar.
6. Mugikortasun iraunkorra: lotura orokorren sistemak indartzearen bidez, trenbide sistema
desberdinetako salgai eta bidaiarien garraioa garatzea, Eremu funtzionalen elkarloturasistemen garapena, beren artean errepide eta trenbide bidezko lotura-aukera berriak
proposatuz eta . Lotura intermodaleko proiektuak, garraio kolektiboa eraginkor eta
erakargarriagoa egingo duen garraio kolektiboko sistema integratua ahalbidetuz.
7. Hiri-garapenerako eredu berriak: zalantzarik gabe, lehentasunezko ikuspegia lurraldebirziklatzea eta hiri-, industria- eta azpiegitura-guneen berritzeak izan behar du, lurzoru berriak
okupatu ordez lehentasunezko aukera bihurtuz. Espazio zaharkituak erabilera berrietarako
eraldatzea eta eremu ugari behar berrietara moldatzeko berritzea hazkunde-ahalmen
garrantzitsua eskaintzen duten aukerak dira. Etorkizunari begira, aukera garrantzitsutzat har
daiteke, LZP ezberdinen bidez, hirihazkundearen perimetroen kontzeptua sortu izana. Azken
finean, hiri-hedapeneko prozesuen kontrolerako metodo eraginkorrena hazkundearen muga
fisikoak ezartzea da.
8. Lehiakortasuna eta garapen ekonomikoa: beharrezkoa da eragile ekonomiko eta sozialen
lana errazten jarraitzea, gure ekonomiaren lehiakortasuna mantendu eta handitzeko,
beharrezko jarduera guneen bitartez, eskaera berriei egokituak eta lehiakorrak, kanpoko eta
barruko loturen azpiegiturak hobetzea, berrikuntzari zuzendutako eremuak garatzea, eta abar.
9. Aukera berriak landa-eremuetan: komunikazioetako hobekuntzaren bitartez, eta lotura
telematikoek eskaintzen dituzten aukera berriak, espazio horietan, etapa berri baterako
pausuak dira; etapa hori, jada, ez da beren funtzio tradizionaletara loturik egongo, espazio
horietan eremu bereiziak bilatzen dituzten eta hiri-jatorria duten biztanle berriek garatutakora
baizik. Erakargarritasun handiko eskaintza osatzea, hala nola, behin-betiko bizileku-espazioak,
bigarren etxebizitza eta turismorako ostatua, bai eta naturarekin erabat lotutako harrerazentroak eta aisialdi aktiboko eta olgetarako jarduerazerbitzuak
10. Lurraldea gobernatzeko modu berriak: Horretarako, garrantzitsua da zuzenean
planteamendu eraginkorra izatea, lurraldean esku-hartzeari begira, eta administrazio-erakunde
konbentzionaletik haratago doan egitura instituzional zuzendari eta eragilea hainbat erakunde
publiko eta pribaturen arteko bateratze-organo izateko, Euskadiko lurraldearen eraldaketa- eta
dinamizazio estrategiekin bat egingo duten gogoeta estrategiakoak eta proiektuen burutzeak
sustatzeko helburuarekin.
Indar-Ideia hauek abiapuntutzat hartuta, ereduaren esparru batzuetan sakontzeko beharra
mahaigaineratu da eta Zentro Anitzeko Lurralde Sarea finkatzen ahalbidetzeko proposamenak
garatzea ere bai eta Euskal- Hiria Berrikuntza-Ekosistema gisa osatzea. Proposamen hauek
bost atal handietan pilatu dezakegu:
1. Nukleo Anitzeko Hiriburu Sistema: berrikuntza Lurralde Bereziak
• Bilbo Metropolitarra- Itsasadarra: Bilboko bihotz adimentsua, ekonomia berrirako leku berezia
osatzeko.

2012 OTSAILA

41

GALDAKAO-ko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

- Txorierriko Bailara: Euskadiko berrikuntzarako lekurik garrantzitusenetariko bat gisa.

• Donostialdea:
- Donostiako Berrikuntza Etorbidea, ardatz hau Hiriko Mendebaldeko unibertsitate eremuetan
hasten da, Kontxa eta Ensantxea pasata Herreraino eta Pasaiako Badiaraino.
- Jaizkibelgo Ardatz Teknoindustriala , Irun eta mugarantz, teknoindustriari lotutako ardatz
haundia bezala hartuta, paisaiarekin integratuta eta Baiona-Donosita Eurihiriko testuinguruan
industriaparkeak, logistika, egoitza eta hornikuntzak garatu dezakeena.
• Vitoria-Gasteiz:
- Gasteizko Berrikuntza Ardatza, hiri-profilarekin proposatuta eta hiriko ipar-hegoa
noranzkoarekin, hiriko bikaintasun osagaiak elkar lotuz, eta konektibitate puntu kritikoak, hiri
birmoldaketa eta ekonomia sortzaileareko aukerak.

2. Hiri ertainak eta eremu funtzionalak:
• Aukera berriak hiri ertainetarako: beren posibilitateak indartzeko garrantzitsua da beren
zerbitzuen kalitate eta barietatea hobetzea, era berean, jarduera eta egoitzarako eremuak
bezala duten erakargarritasuna hobetzea ere, funtsezko hiru estrategia hauen bidez:
- Hurbileko nukleo eta udalen arteko laguntza bultzatzea.
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- Berrikuntzarako gaitasuna sustatzea eta hezkuntza maila handiagoak lortzea, hauek
ekonomiaren lehiakortasunerako eta hiritarren bizitzaren aberastasunerko funtsezko faktoreak
izango dira.
- Hiri Ertaineko Sistemetako irudia eta hiri eskaintza indartzea( hezkuntzarako aukerak,
merkataritza eta hirugarren sektoreko eskaintza, enpresei zerbitzuak, gune eta jarduera
kulturalak, rekreatiboak eta aisialdikoak)
• Nodoak eta Hiri Eraldaketarako Ardatzak:
- Isurialde atlantikoko haranak eta Arabako Lautadaren bide-ardatzen artikulazioa, hiritarren
bizitzarako ardatzak eta ingurugiroko korridoreak izango direnak. Hauek Zentro Anitzeko Hiri
Sistema erakargarriagoa eta iraunkorra osatuko dute, hiri garapenerako prozedurak egitura
linealetan zuzenduko dituztenak, garraio kolektiboa erraztuz.
- Ekobulebarrak Eraldaketa Ardatzen euskarri fisiko nagusiak dira, aintzinako errepide
nazionalez osaturik, beren sekzioa eta funtzionalitatea bilakatuz. Horrela, hiribideak, korridore
ekologikoak, garraio kolektiboko bideak, bidegorriak, eta abar sortuko dira.
3. Konektibitatea eta Mugikortasun Iraunkorra: Etorkizunari begira, LAG-ek proposatzen
zuten ekimen horiek osatzea beharrezkoa izango da, bai eta elementu berriak txertatzea ere,
garraio kolektiboko sistemei lurralde-nagusitasun handiagoa eman, intermodalitatea erraztu eta
hiri-garapeneko prozesuen eta azpiegitura- eta garraio-sistemen arteko lotura estuagoa lortzeko
helburuarekin.
Atal honetan Euskadirako aurkezten diren bi baldintza hobezinei erreparatu nahi izan diegu,
biztanledentsitate handia, hirigune desberdinetan eta ardatz linealetan zehar kontzentratuta
baitago. EAEk aldirietako trenetan eta tren arin eta tranbiak bezalako beste modalitate
batzuetan oinarritutako garraio kolektiboko sistema ahaltsua egitura dezake.
Euskadik lotura asko dituen lurraldearen aldeko apustua egin behar du. Udalerri eta hiri-gune
guztiek sareko zerbitzu berrien aukera guztiak eskuratzeko ahalmena izateaz gain, gainera, wifi lurralderantz ibili behar da, telekomunikaziozerbitzu aurreratuen konektagarritasuna osoa izan
dadin espazio publiko eta aisialdikoetatik, bai eta landa- eta natura-guneetatik ere.
4. Hiriaren garapena jasangarritasun irizpideekin.
Jasangarritasun irizpideekin hiri garapeneko egiturak bideratzeko erreferentzi gehigarrien
sartzeak, eraikitako espazioen hazkundea kontrolatuz, dentsitatea haundituz eta berriztea
lehenenduz Euskal Hiri kontzeptua aurrera eramateko bikaintasun leku eta nazioarteko
erreferentzi bezala jasangarri hiri garapenean.
4. Berrikuntza-nodoak: Nodoak ingurumen- eta hiribikaintasuneko gune gisa ulertzen dira,
erabilera nahasketarekin eta nazio mailako eta nazioarteko proiekzioa duten jarduera
ekonomiko berrien nagusitasunarekin. Bizi, lan egin, ondo pasa eta ikasteko espazioak.
Kokatzen diren lurraldearen bikaintasun-osagaiekin lotutako gaikako bokazioa duten lekuak.
Haien artean honako hauek lirateke:
• Teknologia parkeak
• Unibertsitateak
• Industrialdeak eta industralizazio zaharreko guneak
• Gune Historikoak
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• Nortasun Nodoak, barrukaldekoak nahiz kostaldekoak
5. Euskal Hiriko ingurune fisikoa eta paisaiak: LAG-ek ezarritako zehaztapen eta irizpideen
bitartez ohiko erabileretako aldaketa prozeduren kudeaketara zuzenduriko proposamen eta
ekimenak erantsi dira. Hauek naturguneak eta landaguneak osatu dituzte. Gainera, paisaiako
alderdiak era esplizituan gehitu dira Lurraldearen Antolamenduan, estrategia hirukoitzaren
bidez: paisaiaren antolamendua, bere babesa eta kudeaketa baliabide zehatzak garatzea.
Hau da lortu nahi den lurraldea:
• Dentsoagoa eta trinkoagoak diren hiri multzo sistemarekin.
• Kanpoaldearekin hobeago konektatuta egon eta barnekaldearekin gehiago konektatuta.
• Orekatuagoa, anitzago eta inter-erlazionatua, Sareko Polizentruko Hiri Eskualde bat
ezarriz.
• Biodibertsitate aberatsago batekin, hobeto zainduta eta paisaia erakargiagorekin.
• Hiri leku batzuekin zeintzuek garraio kolektiboko sistemak gehiago erabili behar dituztenak.
• Berziklapena eta berriztatzeagatik apostu egiten duena
• Energikoki eraginkorragoa eta kutsatzaile eta berotegi efektuko gasak gutxiago botatzen
dituena
Euskal hiria etorkizuneko proiektu bat bezala aurkezten da, euskal lurraldeak dituen lehiakor
abantailetan bermatzen dena eta beste europar lurraldeekin konpataruz helburu berdinak
betetzen ditugunak: polizentrismoa, nortasuna eta osagarritasuna hiri desberdinen artean.
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2.2.3 BILBAO METROPOLITARRAREN LURRALDE ZATIKO PLANA

SARRERA
Bilbao Metropolitarren Lurralde Zatiko Plana 2006ko Irailak 26an 179/2006 Dekretuan bidez
behin betiko onartu izan zen. Honen ondorioz Planeamenduaren dokumentuak kontuta hartu
beharko du LZP-n zehaztutakoa, araudi izaerako zekazkizunak dituelako Planeamenduaren
dokumentuarentzat.
Bilbao Metropolitarren Eskualde Egituraren aldaketa egin da, otsailak 2ko 36/2010 Dekretuan
bidez behin betiko onartuta. Aldaketa honek jarduera ekonomikoetarako usten diren lurzoruen
zenbagarritasun koadroa baino ez du aztertzen.
Gainera Lurralde Zatiko Planak behin betiko onarturiko Lurralde Arloko Planen zehazkizunak
batzen ditu. Horregatik Lurralde Zatiko Plana da Planeamenduraren instrumentua bermatu
behar den markoan.

BILBAO METROPOLITARRAREN ESTRATEGIA
Aldeari ematen dion hiriak, Bilbok, alegia, 350.000 biztanle baino ez ditu. Hala ere, benetako
esparru funtzional da, eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren %25 inguru betetzen du. Bertan ia
9000.000 biztanle daude, hots, Bizkaiko %90 baino gehiago eta EAEkoen erdiak.
Bilbo Metropoliak bere alde du, batez ere, ekonomia eta kultura arlorretan izatezko hiriburu
bihurtzeko aukera. Izan ere 900.000 biztaleak oinarritzat harttua eta metropoliarekin batera
garaturik, Bilbo aldeko eskari agregatuak gorago jo lezake hinterland zabalago bateko hiriburua
izanez gero.
Ahalmen hoeik garatzeko honako bi baldintzak bete beharko dira:
• Kanpoaldearekiko harremaei eutsi eta indartu. Bestela esanda, leku bat eskuratu
behar du egitura orokorrago batean, hau da, Ardatzetan txertatu, gero eta
garrantzizkoagoa diren merkantzien eta pertsone joan etorrietan parte hartuz.
• Metropoli bati dagokion euskarri edo hezurdura fisiko oso eraiki, etorkizuneko industri
eta zerbitzu-ekonomiari moldatzeko eta lehendik datorren egoerari konponbidea
emateko. Beharrezkoa da gaur egun Bilbok eta inguruko hiriguneek osatzen duten hiriaglomerazio egoki taxutzea eta egituratzea, metropoli izatera irits dadin, hain zuzen
ere.
Helburu hauek LPPren lurralde-ikuspegiari lotuak bgadaude ere, ez da ahaztu behar Planaren
haratagokoa, beti gogoan izanda Bilboko metropoliak CXXI. Mendeko Europan edukiko dituen
eginkizunak.
Honela, Bilbao Metropoliaren LZPak eskeintzen duen estrategia itxura orokorraz Eskualde
Egiturarako, Galdakao udalarekiko aspektu nabarien erakusketa bat aurkezten da
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LZPeko UDALERRIENTZAKO IZAERA OROKORREKO AFEKZIOAK
Galdakaoren Hirigintza Antolamendurako Plan orokorraren idazketak Bilbao Metropoliko
LZPeko arau afekzioak kontutan hartu beharko ditu. Hala ere, idazketan afekzio hauek
Galdakao herrialdeko ezaugarri propioekin zehaztu beharko dira, beraien berezitasunak
kontutan hartuz.
INGURU FISIKOAREKIKO AFEKZIOAK.
Entre las categorías definidas se establece una distinción o grado de protección en virtud del
valor natural. Así se recogen categorías de Especial Protección, Protección de Aguas
Superficiales y otras de Protección del Medio Rural.
Lurzoru kategoriak:
- Babes berezia:
•

Espezie autoktonoen edo hona ekandutako espezien basoak.

•

Babespeko Inguru Naturalak.

•

Komunitaterako garrantzia duten Tokiak (KGT)

•

Garrantzi Naturaleko Inguruak

•

Leku heze Babestuak

•

Kostaldeko Leku Babestuak

Udal Planeamenduak lurzoru hau babes bereziko ez urbanizagarri lurzoruan bihurtuko, hurreno
behe-kategoriak desberdinduz:
- Azaleko Ur Babestuak
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- Landa aldearen Babesa
•

Basogintza

•

Nekazaritza eta Abeltzaintzako eremuak eta landazabalekoak.

Kasuan kasuko Baldintzak:
- Akuikferoak kutsaturik gera daitezkeen eremuak
- Higakorrak diren eta higatze-arriskua duten eremuak
- Urak hartuta gera daitezkeen eremuak.
- Kultur balioa duten eremuak..
Inguru Naturaleko Elementu Bereziak
Inguru naturaleko elementu bereziek ingurumen, naturala eta ekologiko balio handiko edo
garrantzizko elementu bereziak mugatzen edo adierazten dituzte eta Eskualde Egiturazko
ondare naturalan, beraien singulartasunagatik, integratu egiten direnak.
Bi taldetan banatzen dira:
- Lore edota animaliengatik interesa duten guneak.
- Geologiatik interesa duten guneak.

ATSEDEN GUNEAK. SARE BERDEA
Sare berdea inguru irekiez eta atseden-guneez eratutako sistema oso bat da, herriarentzat
lurraldea “zeharkagarria” egingo duena; natura balioez gozatzeko tresnak eskaintzeaz gain,
inguruaren beraren nolakotasuna eta ezaugarriak errespetatu behar dira.
Sistema hau elementu hauengatik osatuta dago:
- Lurrazalekoak: Atseden-Guneak:
•

Inguru irekiak
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•

Metropoli parkeak

•

Balio handiko paisaiak dituzten landa guneak; Larrabetzu erdiko guena

- Linealak: Ibilbide naturalak; oinezkoentzat eta bizikletetentzat.
- Puntualak: Toki interesgarriak:interese naturalekoak, zientifikoak, …

LURZORUEN ANTOLAMENDURAKO IRIZPIDEAK ETA EKIMENAK
Egoitza eta jarduera ekonomikorekiko Lurraldeko Zatiko Planak ezartzen dituen proposamenak
hurrengo interbentzio moduen bidez eratzen dira:
- Berregokitzea.
- Berritzea.
- Eraikinen ondareaz baliatzea:
•

Hutsik dauden etxeetan esku hartzea.

•

Errehabilitazioa sustatu

•

Etxebizitza motak gaur egungo eskarietara eta beharretara moldatzea, noski, beti ere
lurzoru ez-urbanizagarrietako eraikinak kontuan hartu gabe.

- Birdentsifikatzea
- Garapen-eremu berriak:

ETXEBIZITZA ESKAINTZA
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Udal planeamendua eta etxebizitza eskaintzren karakterizazioa Araudian ezarritakoari egokitu
beharko dira. Gune bakoitzarentzako uste diren dentsitateak eta eraikin tipologiak mugapeneei
egokitu beharko dira, kontutan hartuz ekipamendu eta jarduera ekonomikoetarako gunearen
aprobetxamenduaren %15a utzi behar dela, dentsita erdi eta altuiko mailetan.
JARDUERA EKONOMIKOAK
Lehenengo sektorean, nekazal jardueraren mantenua sustatu nahian, nekazal garapenerako
udalerriak bezala hurrengoko udalerriak sartzen dira: Lezama, Zamudio, Loiu, Urduliz. Lemoiz,
Larrabetzu, Zeberio eta Arrankudiaga. Galdakao ez da udalerri multzo hauetan sartu ez
daukalako nekazal garapenerako balio berezirik.
AZPIEGITURAK
Azpiegituren sistema hurrengoko eskema jarraitzen du:
- Garraioen azpiegiturak:
•

Bide Sarea.

•

Trenbide Sarea.

•

Bide Azpiegituren Sare Alternatiboa.

•

Beste proposamenak Garraioen Azpiegituren arloan.

•

Azpiegitura handiak.

•

Aldaguneak.

- Azpiegitura logistikoak.
- Zerbitzuen azpiegiturak:
•

Ur hornidura.

•

Saneamendua.

•

Hondakinak.

•

Energia.

•

Lan hidraulikoak.

- Kultur, Kirol eta Jolas Ekipamenduen Azpiegiturak.
GALDAKAOKO UDAL PLANEAMENDUAREKIKO AFEKZIOAK.
Arautegi egiten da Galdakaoko udalerriarentzako LZP-agatik mugaturiko ekintzetakoenak.
EGITURAZKO JARDUERENGATIK ERAGINDAKO AFEKZIOAK.
Txorierriko korredorearen jarraipena (AE.9)
Ekintza burututa izan da, lortutako informazioari akorde:
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Txorierriko korredorearen Egiturazko Ekintza (AE.9)

Supersur Sahiesbidea (AE.12)
- Kokapena:
•

Jarduera gune-metropoliko hegoaldean kokatzen da Trapagaran, Barakaldo, Bilbao eta
Arrigorriagari eraginez lehen eremu batean eta eremu honetatik Galdakaoraino,
Zaratamotik pasatuz.

- Jarduerarako egiturazko helburu eta irizpideak:
•

Ugaldebietako trafikoa askatu paraleloki marraketa bat eginez, bide hau errepide
arineko itxura hartuko du, metropolitar bidaiak igarotze edo pasuszko bidaietaik
desberdinduz.

•

Istripu bat edota beste arazo bat gertatuz gero trafikoa desbideratzeko bali dezan.

•

Edozein kasutan, hasiera eta amaiera errepide arinekin lotu.

•

AE-10rekin (Lamiakoko azpiflubiala) koordinaketa, Eskuinaldeko Marjina azpiegitura
honengatik zerbitzaturiko eremuekin lotzeko.

- Ordenamendurako helburuak eta irizpideak:
•

Jarduerak autopista standar-a edukiko du.

•

Marraketak lurraldearekiko edukiko duen inpaktua xehetasunez ikasiko beharko du.
Horregatik tunelak egitearen soluzioa eskaintzen da inguru sentikor bat delako eta bere
zailtasun topografikoagatik.

•

LZP honetako dokumentazio grafikoan aipaturiko Metropoliko Hego Sahiesbidearen
marraketak bideratze izaera dauka, arloko planifikazioangatik aldatuta izan
daitekeelarik.
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Metroa. Gaur eguneko sarean hobekuntza (AE.16)
- Kokapena:
•

2. Linea basauriraino eramatearen ustea dago, gainera 1. Linea galdakaoraino eraman
nahi da.

•

Horrela, bi hiri kasko betearazi egiten dira. Estaldura honekin Galdakao eta basauri
erabat loturik gelditzen dira metropoli trenbide sarearekin., denbora luzapenal
murriztuz.

- Helburuak eta jokaerarako irizpide egituratzaileak:
•

Herriguneen larritasun zentroetako geltoki lokalizazioa.

•

Lerroen artean trenez aldatzeen bitartez beste proposamen batzuekin egin behar diren
erlazioetako zuzeneko era arreta.

•

Aldaketa erlazio onak, Urbinaga eta Ansion (tranbiarekin), Sain Inazio (Metroaren
arteko lerroetan), Kasku Zaharran (trenarekin), Leioa (automobila eta tranbiarekin) eta
Etxebarri (automobilarekin), era zuzenean ez dutren balio erlazioetarako.

- Ordenamendurako helburu eta irizpideak:
•

Ibilbidea aurrez ikusi da Etxebarri-ko eta Basauri-ko udal-terminoen gaineko zubian,
«Lezama Legizamon» tunelean izan ezik eta Basauriko kasku azpiko proposaturiko
tunelean, non hurrengoko bi geltokiak berri egingoi diren (Uribarri eta Arizgoiti)

•

y el túnel propuesto bajo el casco urbano de Basauri, en donde se sitúan las dos
estaciones previstas en este municipio (Uribarri y Arizgoiti), ) Ibaizabal ibaiaren
eskuineko marjinatik Aperribai-ko bitarteko geltokiarekin Galdakao-ren hiri-zentrora
heldu arte luzatzen den lerro nagusitik bananduz

•

LZP-ak zehaztutako ibilbideak, izaera loteslea du, Galdakao-ko udalean ezean, izaera
orientagarria duenetako.

AHT-ren sarbideak (AE.17)
- Kokapena:
•

Bilborako sarbiderako, bi ibilbide Bilboren geltokiaren kokapenaren arabera
proposatzen dira, Zaratamo-ko eta Basauri-ko, Arrigorriaga-ko eta Zaratamo-ko udalterminoen bat-egitean zatituz, dauden ibilbide trukeak, azaleko tarteak, zubia eta tunela
aldizkatuz, baimenduko dituen bietarako ibilbide komunarekin.

- Jokaerarako helburu eta irizpide egituratzaileak:
•

LZP-ak eusten dio terminalaren azkeneko lokalizazioaren arabera planteatutako bi
sarbide-alternatibei buruz plangintza sektorialetik egindako definizioari

•

Proposamena loturik geratzen da Kantabriaranzko lerroaren etorkizuneko
jarraitutasunaren aurreikuspenaren izaera loteslearekiko begirunea ezagututa LurraldeModeloaren esparruan.

- Odenamendurako helburu eta irizpideak:
•

Zuzeneko erako erabakia, Bilboren geltokirako sarbideko Ollargan iraganera arte
RENFE-etako gaurko lerrora konektatu gabe

•

Abiadura handiko unitateak Dos Caminos geltokitik zeharbidea sahiestu.
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•

RENFE hurbilerak eta merkantzietako operazioekin interferentziak sahiestu ( Evitar
interferencia con las operaciones de RENFE de cercanías y mercancías (Dos Caminoseko irteerarako bide azaoa).

•

Basauriko hiri bilbeari gaitza sahiestu.

•

Plataformarik Bilbo-Miranda Basauri-ko lerroarekin ez partekatzerakoan, erradio txikiko
enplegua saihestea.

•

Ibilbidea erakusten da oraingo dokumentuan eransten diren analisietako planoetan

Sare Berdearen Ibilbide Naturalen Sarea. (AE.19)
•

Jokaeraren lokalizazioa eta hasierako egoeraren deskribapena

•

Jokaera estrategiko hau ez da metropolialdeko zona zehatzarekin lotzen, baizik, Sare
Berdearen aisia area desberdinek haien artean komunikatzen duten zein haietan
barrentzea eta haiek ibiltzea balio duten izaera ordezko eta biguneko, ibilbide
«adeitsuko» sare bat da

•

Galdakao-ko udal-terminoko informazio grafikoaren arabera zehazten dira oinezkoen
bideak eta ziklagarriak, AE23 Jokaera estrategikoan (Ziklagarri Sarean) ere garatzen
dena.

- Jokaerarako egiturazko helburu eta irizpideak:
•

Akzio egituratzaile honen helburuak, beraz, naturalistiko ibilbide sare bat egitea lortu
behar du Egitura Eskualdeko erakargarritasun paisajistiko, ingurumena eta kultur
handiagoko guneak lotu ditzan.

- Odenamendurako helburuak eta irizpideak:
•

Oinezkoen ibilbideak paraleloan joan daitezke ziklagarri ibilbideetara edo bakarrik
oinezkoentzako ibilibidea izan. Ibilbide hauek balizaz eta informazio seinalez ornituta
egon beharko liratek, batez ere Intereseko edo aisia guneen sarrerara Puntuekin bat
egitean.

•

Ziklagarri ibilbideak balizaz eta informazio seinaleez dotatu behar lirateke ere.
Oinezkoen ibilbideek paraleloki doaz, gainera biribildutako ibilbide espazio berdinekin
partekatu daitezke, zeinen kasuan trakzio eragileko ibilgailuekiko interferentzia
galarazten duen banantze fisikoa egon beharko zen.
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Egoitzadun lurzoruko mugapenak.

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruen mugapenak.
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2.2.4

IBAIAK ETA ERREKAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
(ISURIALDE KANTAURIARRA)

Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren bidez onartu zuent
behin betiko. Horretarako LAA-etako 8. atalburuan jarritakoari jarraitu zitzaion eta bertan
finkatzen ziren zehaztapenak xedatu ziren.
Galdakaoko udalerri osoa Ibaizabal ibaiko arro barnean aurkitzen da.
Lurralde horien antolamenduen esku hartzen dituen hiru osagaien arabera egituratu ditu:
ingurumenosagaiaren arabera, osagai hidraulikoaren arabera eta hirigintza-osagaiaren arabera.
Araudia osagai bakoitzaren arabera, tarteen arabera eta zonen arabera aplikatzen da. Planaren
helburu nagusia hiru osagaiak integratzea da, uholde arriskua eta natur baldintzak mantentzea
aintzat harturik.
Ingurumen Osagaien arabera lau alde ezberdinak bereiztu dira: Lehentasuneko Interes
Naturalistiko Zonetako Ertzak, Ondo kontserbatutako landaredia duten ertzak, higadura,
irristatze eta/edo akuiferoen urrakortasuna arloko arriskua duten zonetako ertzak (Lurraldearen
Antolamendurako Artezpideetako Baldintzatzaile Kontrajarriak) eta Leheneratu beharreko
ertzak.
LAP-ak Ibaizabal ibaia landarezko ingurugiro bat bezala adierzten du, zeina kota, maldak,
litologia eta erakusketaren arabera nabarmenki aldatzen dena, azpimarratu behar da pinus
insignis eta eucaliptus globulus industriar landaketen presentzia masiboa.
Galdakaon landaredizko marjina eremu txikiak baino ez dira aurkezten eta hiriguneko marjina
batzuen berreskurapena nahita nahi ez beharrezko da.
Osagai Hidraulikoaren arabera, ibai eta errekak 8 mailatan sailkatzen dire, 1 eta 10 km2 arteko
arro isurlea duten ur-ibilgutik 600km2 baino gehiago duten ur-ibilguraino. Ibaizabal ibaia IV
mailan dago, 400 eta 600km2 arteko arro isurlearekin.
Azkenik, hirigintza osagaiaren arabera lau alde bereizten ditu: Landa-Esparruko ertzak, hiri
arteko komunikazio azpiegiturek okupatutako ertzak, esparru garatuetako ertzak, esparru
garatuetako ertzak eta hirigintzagarapen berriak hartzeko ahalmen duten ertzak.
Udalerriak interes kultural bezala sailkatutako zubirik ez dauka. Hala ere badaude batzuk
Kultura Saileko zerrendan aipaturik.
Ibaizabal ibaiko ertzak hirigunetik pasatzean “esparru garatuetako ertzak” dira, eta gune
hauetatik kanpo Errekazabaletako ertzak “garapen berriak hartzeko ahalmen duten ertzak” eta
Beranoerrekakoak “Landa- Esparruko ertzak” lirateke.
Udalaz gaineko plangintzak lurzoru urbanizaezineko arroetak ertzetan “Lurazaleko Uren
Babesarako Lurzoru Urbanizezina” sailkapena ezarri beharko du, LAP-k seinalaturiko
eremuekin eta gainera arroko alde bakoitzean 100m-tako zabalerako marraren gainean
Planeko irizpideekin.
Esparru Garatuetako Ertzetako erregulazioan, ibaia –ibai gisa hartzeaz gain- hiri paisaian
garrantzi handia duen elementutzat hartzen da, baita hirigune naturala hirien barruan
integratzeko bitarteko paregabetzat ere. Galdakaoko kasuan, eraikuntzetako gutxieneko
atzerapena 15 metrotakoa izango da mugatze-lerroa edo ubideratze muga definituta badago,
eta 22-25 metrotako mugatze-lerroa edo ubideratze muga definituta ez badago.
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Hirigintza Garapen Berriak Hartzeko Ahalmena Duten Esparruetako Ertzetan, eraikuntza
atzeratzeko planteatuko den araudiak gaur egun dagoen ur-bazterreko landaredia mantentzea
erraztuko du, eta uholdeen aurrean babesteko beharrezko ubideratze-lanen bideragarritasuna
bermatuko du. Eraikuntzarako eta urbanizaziorako gutxieneko atzerapenak garatutako
guneetan baino zorrotzagoak dira, 26-30m eta 11(16)-15(20) m izanik, III-IV mailako ibai
tarteetarako. Hirigintza Garapen Berriak Hartzeko Ahalmena Duten Esparruetako Ertzetan,
bestalde ibilgu publikoaren mugatik urbanizazioaren gutxieneko atzepenera arte dagoen tarte
ezpazio libreen tokiko sistema izan daiteke. Gainera, azalera hori Lurzoruaren Legearen
Plangintza-Araudiaren Eranskinean definitzen diren espazio libreetako lagapenetarako
estandarren ondorioetarako konputatuko da.
Landa Esparruetako Ertzetan derrigorrez ibilgu publikoaren mugarekiko 50 m-tako gutxieneko
atzerapena errespetatuko da, 100 km karratuko arro isurlearekiko ibai tarteak direla eta (III eta
IV mailak).Gainera, lur natural aldatzen duen esku-hartze orotan aplikatuko dira atzerapen
horiek. Salbuespenak izango dira nekazaritzari, baso-lanei, herri-lanei eta azpiegiturainstalazioei dagozkienak edo behar bezala justifikatutako kultura-ondarea babesteko ekintzei
dagozkienak. Ertz hauek Hirigintza Garapen Berriak Hartzeko Ahalmena Duten Ertz gisa hartu
ahalko dira landa-esparruko ertzak, beti ere hirigintza-garapenari ekiteko bertako lurzorua
hirilorzoru gisa edo lurzoru urbanizagarri gisa sailkatzen diren unetik.
IBAIEN ETA ERREKEN MARJINEN LAP-aren aldaketa:
Orain dela ia hamarkada bat LAP indarrean sartu zenetik Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta
Lurralde Plangintzarako Saila-ri Plana aldatzea beharrezkoa zela iruditu zitzaion. Horrela,
lurzoru uholde-arriskuaren mailaren arabera erabiltzeko irizpideak eta Uren Zuzendaritzak egin
berri dituen uholde mapa berriak;Natura 2000 Sarean GKL gisa adierazitako guneen berariazko
erregulazioa eta aipaturiko guneetako identifikatzea eta aurkitzea; era berean Europako
Batasuneko 2000/60/CE Uraren Esparru Zuzentarauaren xedapenen inguruko LAP-eko edukiak
homologatzea erantsiko ditu, baita Eusko Legebiltzarreko 1/2006 Legea Urei buruzkoa ere, LAP
indarren sartu baino lehen onetsiak.
LAP-ren aldaketak hasierako onespena dauka, informazio publikorako izapidea pasata eta
Lurraldeko Administrazio Publiko guztien audientzia epea ere bai, birritan.
Galdakaon ez dira LIC flubial bezala aitortutako espaziorik ez dira ezarri 2000 Naturas Sarean.
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2.2.5 EUSKAL AUTONOMI ERKIDEGOKO ERREPIDEEN BIGARREN PLAN OROKORRA
(1999-2010)

Ekainaren 8ko 250/1999 Dekretuaren bitartez onetsia, 12 urtetak iraupenarekin, 1999 eta 2010
urteen artean, sei urte barruko berrikuspenaren bidez luza daitekeena.
Funtsezko tresna da euskal administrazio publikoen errepidei begirako sektore-politika antolatu
eta koordinatzeko, eta gainerako plangintza-tresnekin batera txertatu eta egituratzeko
ondoreetarako. Lurralde eta Sektore Planaren izaera du.
Era txukun eta logikoan ezarrita daude arazoak eta Planaren Gai den sarean gutxienez egin
beharreko aurreikuspenak, helburuak, lehentasunak eta hobekuntzak. Horrela, bigarren atalera
Euskal Herriko errepideen sarea ekarriko dugu: Sare Funtzionala eta Planaren Gai den Sarea.
Planaren Gai den Sarea, aurrekoaren zati baita, erkidego honetako ibilbide nagusiek osatuta
dago, eta sare horren gainean bakarrik ezarrita du Planak jarduketa-programa, Lege
Araupetzailearekin bat etorririk.
Programa zehazteko, aurreko planetakoei eutsiko zaie, hau da, obra nagusiari, egokitzapenari,
eta hirisahiesbideei eta jarduteko proposamenak eta kostuak aipatuko dira.
Galdakaoren kasuan Planaren Gai den Sarean barruan daude A-8 autobidea, N-634 errepidea
eta N-240-a N-634 rarte. Lehendabizikoa zerbitzu maila oso ona (B) eskaintzen zuen, ,
bigarrenak maila ona (C) eta hirugarrenak, Usansoloko hiri zeharbidean, maila eskasa (F).
Plan-ak puntu hauen egituratzea ezartzen du:
-

El Gallo-Erletxe eta Erletxe-Amorebieta artean hirugarren errail baten eraikitzea.
Jadanik eginda

-

Galdakaoko Loturaerdiaren eraikitzea (Basauri oeste)

-

A-8 eta Txorierri arteko lotzea. Jadanik eginda.

Eusko Jaurlaritzak, 307/2010 Dekretuan bidez 2010-2016 ariketaldirako seiurteko azterketa
onartu egin du, 250/1999 Dekretuko 2. artikuloan esaten den bezala.
Azterketa horretan Funtzional
beharrezkotasunak aztertuz.

Sarea

eta

Objetu

Sareko

Plana

aldatu

egiten

da,

Aldaketak honek Galdakao zeharkatzen dituzten errepideetan ez dauka zerikusirik. Ez dira
inolako jokaerarik uste, Usansoloko N-240 errepideko zeharbidean gatazkakortasun erdi
maila nabarmenduz.
Nabarmentzekoak dira aurreko Planagatik egindako jokaerak: Txorierriko Korridoreko lanen
bukaera, korridore honen eraikitzeak beste errepide nagusiak (A-8 eta N-637) eta zeharkatzen
dituen udalerrien hiriguneak erraztu egin ditu, batez ere Zamudio eta Lezamakoak. Korridore
honek ekialdetik (Erletxesen) eta mendebaldetik (Errontegi zubian) A-8 arekin lotuta dago.
Planak A-8 eta N-634 errepideetan sorturiko zaratak diagnostikatzeko eta zuzentzeko egin
behar den aurrekontu bat aurkezten du, halan bidea eta intermodalitatearen bizigarrutasunaren
hobetzea eta aztertzea ere.
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2.2.6 BIZKAIKO ERREPIDEEN LURRALDEAREN ARLOKO PLANA
Apirilak 15 eko Foru Aginduaren bitartez onartua.
Plan honek bi aldaketa jasan ditu, lehenengoak, 4/2005 Foru Aginduaren bidez onartuta,
hegoaldeko konponketagatik nagusiki sustatua, eta bigarrena, 208/2007 Foru Dekretuan bidez
onartua, Zorrotzaurre Penintsulako hiri garapenerako sartuko diren determinazio urbanistikoei
egokitzeko.
LAP-ak, lotesle izaerarekin, adierazpide grafiko baten bidez (eskala 1/20.000) analisiak eta
diagnostikoak, usteko helburuak, sorkuntza, ordezko ebaluaketa eta aukeraketa, urbanistiko eta
ingurumeneko implikazioen ikasketa eta ezaugarri teknikoen ezarpena batzen ditu.
Bizkaiko errepideen LAP-a politiko jokaeraren irizpide eta helburuak artikulatzen duen funtsesko
tresna da, hiru mailetan desberdinduz:
1. sare bide baten eraikitzea.construcción de una nueva red viaria
2. Gaurko sarearen kudeaketagestión de la red existente
3. Motorezko mugikortasunaren eskaeraren kudeaketa.

Metropolitarren gunearen bide sarea mota desberdinetan sailkatzen da, hala ere errepideen
Foru Aginduaren bidez maila hauek planeamenduan eragin desberdin edukiko dituzte:
-

lehentasunezko intereseko sarea (gorria)

-

sare basikoa (laranja)

-

sare osagarria (urdina)

-

eskualdeko sarea (orlegia)

-

tokiko sarea (horia)

-

kaleak

Usansoloko zeharbidea ez oso konfliktibo ezta konfliktibo bezala ez du identifikatzen, nahiz eta
Arratiako korridoreko N-240-ko beste zeharbide batzuk bai.
LAP-ak Galdakao zenbait jokaera sartzen ditu, zeintzuek udal planeamendu urbanistikoan sartu
behar direnak:
-

A-8 / N-634 sistemaren multzoko eraginkortasunaren hobetzea: udalerriaren
komunikazioak eta pilaketak hobetu nahian, eta N-634 -an Basauri eta Erletxes tartean
hirugarren errail baten eraikuntza eta lotura barri bat A-8 -rekin banaketa eta
komunikazio hobe errazteko. Burututa.

-

Hegoaldeko Soluzioa, lehentasunezko intereseko sarean.

-

Erletxe eta Zornotza tartean hirugarren erraileko eraikuntza. Burututa.

-

Arratiako Korridorearen, N-240-n, Usansolo-Lemoako eremuan lurzoru industrialeko
sarreretako berantolakuntza eta murrizpena.

-

Larrabetzu eta Erletxe tartean galtzada bikoiztu.
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2.2.7 ENERGIA EOLIKO ANTOLATZEKO LURRALDE ARLOKO PLANA.
Maiatzaren 14ko 104/2002 Dekretuaren bitartez behin betiko onespena jaso zuen, Euskadin
parke eolikoetako kokapenetarako hautaketan orientatzeko irizpideak eta jarraibideak
finkatzeko baliabide baliagarria izateko helburuarekin; bai energia-ekonomia konbinatuaren
ikuspuntutik bai ingurugiroarenetik, horrela azpiegitura hauei lurralde egokitzapenik hoberena
lort dezan, LAA-ek ezartzen duten indarrean dagoen antolamenduaren barruan.
Lurralde Planaren esparrua zortzi aerosorgailu baino gehiago daukaten parke eolikoak,
sorturiko energia sare orokorrera isuritzen dutenak eta era berean 10MW baino gehiagoko
potentzia dutenak, bakarrik osatuko dute. Gainontzeko instalazioak LAP-aren aplikazio
esparrutik kanpo geldituko dira, eta bere instalakuntzarako halabeharrezko industriaren
baimena eta ingurugiroari eraginaren ebaluazia eta Lurzoruari buruzko legediak ezarritako
irizpidepean egongo dira. Lurzoru urbanizaezinean instalatu nahiko balu, udaleko plangintzak
baimendutako eremuetan (lizentzia lortu baino lehen) erabilpen publikorako edo giza
interesaeko instalazioetarako adierazitako baimen adiministratiboa lortu beharko du
Planak, Euskal Autonomi Erkidegoko lurraldeko antolamenduan natura eta bertako baliabide
hau aprobetxatzeko kokapen eolikorik egokienak identifikatu, hautatu eta integratzen ditu.
Plangintza hau lurraldea antolatzeko politika orokorraren barruan kokatzeko helburuarekin
mahaigaineratu da, garapen eolikoan interes sektoriala duten beharrezko koordinazioarekin.
Kokapenak bi taldetan banatuta daude: I Taldea lehentasunezko kokapenek osatzen dute
(Ordunte, Ganekogorta, Oiz, Mandoegi, Elgea-Urkill eta Badaia), II Taldea aldiz (Gazume,
Kolometa, Arkamo, Iturrietako Mendiak Alda-Arlabako Gurutzea) bakarrik I Taldeko helburu
energetikoen betetzeko benetazko zailtasuna dagoenean baimenduko dituzten instalazioak
osatuko dute.
LAP-an barne harturiko parke eolikoa instalatzea, kokapen ez aurreikusian, bere aurretiko
aldaketa beharko du.
Galdakaoko udala Lurraldearen Arloko Planak adierazitako kokapenetatik kanpo gelditzen da.
Kokapenik hurbilena Ganekogorta da eta honek Güeñes eta Okondo udalerrietan du eragina.
Hortaz, agiri honek ez du eraginik udaleko hirigintzako plangintzan.
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2.2.8

TRENBIDEEN AZPIEGITURA ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO
PLANA

Otsailaren 27ko 41/2001 Dekretuaren bidez behin betiko onartua, lurralde antolamendurako
baliabidea da, LAG-ek definituriko esparru orokorraren barruan, honek Euskadiko Autonomi
Erkidegoko trenbide sare orokorraren garapena eta kokapen jarduketak definitzen ditu,
hirigintzako planei lurzoru erabilei buruzko zehaztapenak lotuz eta bere eragiketarako lurzoru
erreserba beharrezkoak egiten baimenduz. Beraz, planifikatzeko eta arautzeko baliabidea da,
bere zehaztapenen garapenerako eredu gisa baliagarria dena, bai esku-hartze sektorialerako
bai hirigintza esku-hartzeko.
Bilbao Metropolitarren Trenbide Sareko LAP-ren aldaketa bat egin da, otsailak 22ko 34/2005
Dekretuan bidez. Dekretu honen bidez metroko linea berriak eta Euskotreneko biko banaketen
lanak gehitu nahi dira.
Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan Sailetik planteiatutako trenbide ekintzetako
planteamendu estrategikoa, hurrengo puntuetan labur daiteke:
- Aldamenetan garraio koletikboaren zerbitzua ahalamendu.
- Azpihiriko merkatuen eskaria haunditu: garraio zerbitzuen eskaria haundiago den lekuetan
zerbitzu hobe bat ematea da helburu, batez ere hiriburuetako aldameneko azetasunagatik.
Hiri Inguruko Merkatuetan Eskaintza Handiagotzea: Helburua da zerbitzua eskaria hiriburuen
ingurunearen mailakako asetasunaren arabera nabarmenagoa den puntu haietara erakartzea.
Trenbide-Eskaintzaren Kalitateko Atalase Egoki batzueiko Establezimendua: Planteatzen da
erlazio ertainetarako 30 minutuko tarte txikieneko eta hiri inguruko erlazioetarako 15 minutuko
hartzea, eskaintza-maila independente bezala hasiera batean eskariko, baina koherente izanez
bere etorkizuneko protagonismoa ezagututa nahi den kalitatearekin.
Hiriburuetako kongestioko maila ikusiz trenbidea posizio estrategikoan jartzen da kongestioaren
efektuei aurre egiteko. Beraz helburua zerbitzu-antolaketa bezala bere ondare desberdinak,
zeinen artean bere gaurko ibilbideko lasterkari bezala jarraitutasuna nabarmentzen duenak
babestea da.
- 2010 urterako helburuak: 25.000.000 bidaiari; 2 milioi Tn. garraiatutako merkantziak.
- Salgai trafikoa indartzea: Banatze eta gurutzatzeak bateratu sarearen funtzionaltasuna
haunditzeko, bidaiarien eta merkantzien trafiko mixtoari dagokionez.
- Intermodalitate-euskal puntuetarako sarbidea: Bilbao, Pasaia eta Bermeko portuetara
sarbidea, intermodalitate-puntuetarako Autonomia-Erkidego barruan jatorri/norako salgai
astuneko sorkuntza puntuetarako sarbide bezala.
Lurralde Arloko Plan honetan planteatutako jokaerak bidaiarien zerbitzua hobetzeko daude,
Bilbotik eta bitarteko Geltokien arteko maiztasun handiagoak zilegi egiterakoan, eta baita
merkantzien trafikoa bultzatzeko. Planteatzen diren zabaltze jokaerek malgutasuna ematen
diote ustiapenari.
EAE-ko Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana lurraldea antolatzeko
tresna bat da eta bere helburua lurraldean trenbide azpiegitura egokiak ezartzea da; halan
trenbide arloko, lurralde eta urbanistiko arauetan
EAE-ko Trenbide-Sarearen Lurralde Arloko Plana Sektoriala lurralde-antolamenduko tresna bat
da, zeinen helburua lurraldean txertatze egokia ordena sektorialeko akzioei trenbide-azpiegitura
kontuetan ematekoa da; horrela bezala, trenbidea, lurraldeko eta urbanistiko ordenetan esku
hartze publiko sektorialeko titulu desberdinen koordinazioa bermatzea.
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Sentsu horretan, Trenbideen Azpiegitura Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana sortzen duten
ekintzek beraien natura lurraldeagatik markatuagatik eta udalaz gaineko hedaduragatik.
Administrazioei dagokienez, herrialdeei konkretuki, mugapen horiengatik lotuta egongo dira
beraien ekintza urbanistikoei dagokionez eta bereziki:
a) Lurzoruak sailktzerakoan eta kalifikatzerakoan planeamendu orokorreko tresnetan.
Al zonificar y calificar suelos en sus instrumentos de planeamiento general.
b) Garapenaren ordenamenduzko tresnak egiterakoan eta onartzerakoan.
c) Egitura urbanistikoen tresnak egiterakoan eta onartzerakoan, eta Laguntzeko Erakunde
Urbanistikoen funtzionamendua babesteko eta konstituzioa onartzeko.
d) Finken erabilera eta eraikinen Arau eta Ordentzak egiterakoan, bere klasifikazio urbanistikoa
edozein izanda; eta zehazki, parametroak ezartzerakoan, lerrokadurak eta atzeraemanguneak
batez ere.
e) Kontrol eta araubide urbanistikoen ekitaldietan.
Lurralde Arloko Planak bere III Dokumentoan: “Planoak”. A Taldea: “Antolamendu Planoak”,
Trenbide Berri Sareko Komunikazio Sistema Orokorra izango den errepresentazio grafikoa
dauka; antolamendu urbanistikoen tresnak kalifikazio honetara egokitu egin beharko dira.
Galdakaoren HAPO berriantzako, Bidai Luzeetako Trenbide Berri Sareko ibilbidea kontutan
hartuko beharko da, proposamenak Euskotreneko ibilbidean zentratu egiten dira, gainera
metroko lineen luzapenak kontutan hartuko beharko dira, halan abiadura handiko trenaren linea
ere.
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2.2.9

EAEKO
EKONOMI-JARDUETARAKO
LURZORU
MERKATARITZA-EKIPAMENDUAK
SORTZEKO
ARLOKO PLANA

PUBLIKOA
ETA
LURRALDEAREN

Abenduaren 21ko 262/2004 Dekretuaren bitartez behin betiko onartua, LAA-en 9.atalburuko
5.atalak ezarritakoa betetzeko, horrela agiri bakar batean Ekonomi-jarduetarako Lurzoru
Publikoa eta Merkataritzaekipamenduak Sortzeko plangintza eta arauketa batzen ditu.
Lurzoruaren okupazioari eta lurraldearen hirigintzako antolamenduari buruzko loturiko kontu
garrantzitsuak aintzat hartuta, hurrengo helburak eskuratzera zuzendu da:
• Jarduera ekonomikoetarako lurzoru publikoa sortzeko eragiketak zein kokapenetan gauzatuko
diren identifikatuko du.
• Lurraldearen zatiko planak egiteko koordinazio baliabidea ezartzea.
• Ekonomi-jarduetarako lurzoru publikoa sortzeko eragiketak programatzeko irizpide orokorrak
adieraztea.
• Merkataritza-ekipamendu handietako lurralde antolamendua sistematizatzea.
Bilbao Metropolitarren Euskalde Egiturari dagokionez, Eskualde-egitura hau Bilboko eremu
nagusiaren eta bide-loturako ardatz nagusien inguruan garatutako konurbazio gisa osatzen den
hiri-esparru bat da nagusiki. Lurralde-esparru honetan bertako eremuen arteko osagarritasuna
eta erlazioak oso handiak dira eta, horrenbestez, lan-merkatu eta bizitoki integratutzat har
daiteke. Izan ere, eskualde-egituraren aldeetakoren batean gerta daitekeen edozein aldaketak
osotasunean du eragina.
Azterlan honetarako eskualde-egitura hainbat azpieskualdetan banandu da, bigarren
sektorearekin lotzen den biztanleriari eta industria-lurzoruaren eskuragarritasunari dagokionez
berariazko profila duten hainbat azpieskualdetan hain zuzen ere. Nerbioi Behereak 102.000
biztanle ditu, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren %4,9. Bertako lanpostuen
%1 lehen sektorekoak dira, %50 bigarren sektorekoak eta %49 hirugarren sektorekoak.
Bigarren sektorean 17.000 langilek egiten dute lan eta 18.300 industriaenplegu ditu.

LURZORUEN ERRESERBEI dfagokionez, Nerbioi Beherean ondoko udalerrietako lurzoruak
barne hartzen dira: Etxabarri, Basauri, Galdakao, Zaratamo, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes,
Arrigorriaga eta Zeberio.
Nerbioi Beherean kalifikatutako lurzoruak 522 ha hartzen ditu eta hauetatik 479 ha okupatuta
daude eta 43 ha libre. Dena den, 57 ha hauek hainbat eremu txiki sakabanaturi dagokie,
azpieskualdean ez dago industria-lurzoru libreko eskaintza esanguratsurik.
Galdakaoko Erletxes poligonoaren azken fasea -pabilioiekin okupatzeko prozesuan- eta
Arrigorriagako Bentako-Erreka eta Martiartu II eremuak soilik adieraz daitezke.
Orokorrean Galdakaon jarduera ekonomikoetarako usten den lurzoru kopuru azalera 132,57
Ha-koa da eta 12,38 Ha lurzoru librerako.
16 urteko horizonte batean jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren etorkizuneko eskari
hipotetikoa estaltzeko komeni da Bilbo Metropolitarreko eskualde-egitura honetan, hipotesi
baikorrenean, lurzoru berria okupatzeko urteko 32 ha-ko erritmoa bereganatzeko gai izango
den lurzoru-eskaintza aurreikustea.
LAP-ak Eskualde Egitura bakoitzari jarduera ekonomikoetarako usten den lurzoruarentzako
dimentsionamendu orokor baten kalkuloa egiten du.

2012 OTSAILA

61

GALDAKAO-ko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

Planak Behe-Nerbioiarentzako 25/50 Ha azalera bat aurreikusten du planteiatutako sustapen
publikoko operazioen garapenerako beharrezkoak diren kalifikazio berrientzako eta 16 urteko
horizonte plan batean kalifikaturiko lurzoruaren erreserba gunerako 25/50 Ha aurreikusten ditu.
Planaren lurzoruko kudeaketa publikoaren eragiketen proposamenen barne, Galdakao ez dira
sartzen ekintza berezirik. Baina bai, Behe Nerbioi Industrialde Eskualderako alternatiba berrien
eraginkortasunetarako estudio bat, zeinean 25 eta 50 ha arteko industri zahar instalazioak
desager daitezkeenak. Azkenez, Sprilur-ek lurzoru bat kudeatu du Izagan Eskualde
Industrialderako.
Galdakaok A kategoria bezala maila dauka Ekipamendu Komertzial Haundien lurraldeko
antolamenduen proposamenerako. Kontsiderazio hau kontutan hartuko beharko da LZP-n
merkataritza-gune haundiko kokapenerako eta dimentsionamendurako, komunikazio bidetik
bere kokapena estrategiko, biztanleria, erabilgarritasun berezia eta kokapen urbanistikoaren
arabera.
LZP-ak Galdakaon oraindik ez ditu ezarri komertzio establezimendurako kokapenak,
ekipamendu hauen neurriek 15.000 m2 baino gehiago ezin izango dituzte (azalera honetan
kanpoko aparkalekuak, gune libreak, barneko bideak eta eraikinak sartuko dira) eta eraikitako
teilatuko azalera gehiena: 5.000 m2
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2.2.10 HEZEGUNEAK ANTOLATZEKO LURRALDE ARLOKO PLANA
Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak onetsia, Uztailaren 27ko 160/2004 Dekretuaren bitartez. Bere
onarpenak hezeguneak, bai kostaldekoak baita barrualdekoak ere, babesteko antolamendu
agiri oso baliotsua edukitzea suposatu zuen - hauek biosferako ekosistema aberats, berezi eta
hauskorrenetariko bat osatzen dutenak- LAP-ak LAA-etako zehaztapenak garatzen ditu, EAEko hezeguneetako inbentariazioa eta klasifikazioaren bitartez eta ekimen eta erabileren
arauketa, bere harrera gaitasunaren arabera hezeguneetan berariazko antolamenduaren gai
direnak:
LAP-ak hiru mailatako klasifikazioa ezartzen du:
I Taldea: Babespeko Naturguneen Adierazpenak eragindako hezeguneak barne hartzen ditu,
LAP onartzeko unean.
II Taldea: bai hirigintzako plangintza bereziak babestuak bai LAP berak antolaketa xehatuak
barne hartzen ditu.
III Taldea: inbentariaturiko gainontzeko hezeguneak osatzen dute.
Galdakaoko udalan LAP-k III taldean sailkaturiko hurrengoko hezeguneak adierazten dira,
danak artifizialak:
-

EB10. Altamira Presa

-

EB11. Araburu Urtegia

-

EB12. Arancelay Urtegia

-

EB13. Lekubaso Urtegia

-

EB14. Azkarri Presa

-

EB15. Troka Presa

Danak Ibaizabal arroan aurkitzen dira. Gainera urtegietako eraikinetan bizitza basatia egon
daiten ez da kontutan hartu. Hala ere arazo gero labur batean desager daiteke animaliak etor
daitezen neurriak ezarriz.
Hiru urte pasata indarrean sartu zenetik, Planaren aldaketa bat egitea beharrezko ikusi zen,
batez ere aldaketa batzuk ezartzeagatik, LAP-ren babesmerako helburuekin bateragarriak
usten zireneko erabilera desberdinak zilegi egitearen erosotasuna, eta araudian doitze batzuk
egiteko eta akatsen zuzentzea. Aldaketa hau 2008ko maiatzak 27ko Aginduaan hasieratik
onartua izan zen.
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2.2.11 KOSTALDEA BABESTEKO ETA ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO
PLANA

Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak behin betiko onartua, Martxoaren 13ko 43/2007 Dekretuaren
bitartez, LAAetako 8 atalburuko 7C atala betetzeko.
Antolamenduko esparrua Kostaldeari buruzko Legean zehaztutako eragin-esparrua, hain
zuzen, itsaserriberaren barne mugatik hasi eta 500 metroko tartea da, esparru hau
ibaiertzetaraino zabal daiteke, itsasaldien eragina iristen deneraino.
Horrenbestez, Galdakaoko udal LAP-aren esparrutik at gelditu da.
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2.2.12 KULTURA ONDAREKO LURRALDEAREN ARLOKO PLANA

Euskal kultura ondarea babesteko lurralde antolamenduko baliabidea da, orain arte
Aurrerapena aurkeztu da, 2001ko uztailaren 6an onartua.
Bi funtsezko legeen arteko loturagunea da: Lurraldearen Antolamenduari buruzkoa eta Kultura
Ondareari buruzkoa, biak 1990ekoak. Hortaz, baliabide arauemailea da, honen bidez kultura
ondare higiezina legez txertatuta gelditzen da, berariazko lurralde fisikoan, eta honen gainean
baldintzapen eta berariazko mugaketak inposatzen ditu, eskumeneko botereek kudea dezaten.
1. Xedapen arauemaileak, Kultura Ondare Higiezinaren ondasunak identifika dezaten, beren
kategoria eta babes mailak finka dezaten, aipatutako ondasunaei lotutako hirigintzako
kategoriak definitu dezaten, eta babes xedapenak, aplikatzeko erak eta beren izaera loteslea
definitzeko.
2. Hobekuntza eta babesaren sustapenerako orientazioak, babesaren programazioaren bidez
eta ekintza publikoak finkatzeko prioritate ordenaren bidez eta babeserako, zaintzeko eta
hobekuntzarako laguntzak partikularrentzat.
3. Garapenerako orientazioak, hirigintza eta lurraldeko garapenerako jardueretako kultura
ondasun higiezin zehatzak integratzeko, eta kultura-jardueren egoitza gisa egokiak izan
daitekeen guneak, babesteko ondasunaren balioei eta izaerari lotuta.
Aurrerapen agiriak xedapen arauemaileak garatzen ditu lehentasunez, proposamenak ezartzea
eta jarduteko egitarauak hurrengo aldi baterako utziz. Aldi hau lurraldeko estrategia definitu
ondoren eta babeserako xedapen arauemaileen ondoren etorriko da. Horrenbestez, izaera
generikoa daukan agiria da.
Aurrerapen agiria onartu zenetik ia 10 urte bete direnean, LAP-k ez du bere igarobidea jarraitu,
horregatik Eusko Jaurlaritzako Kultura sailetik ez da aipatzen eredu gisa.
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2.2.13

NEKAZARITZA ETA BASOAK ANTOLATZEKO LURRALDEAREN ARLOKO
PLANA

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailburak 2010ko Azaroaren 8ko
Aginduaren bitartez behin-behineko onarpenarekin, lurraren defentsa eta babesa; nekazaritza
sektorea eta bere baliabideak orokorki; egungo landa panorama zehaztea eta plangintza landa
irizpideen arabera proposatzen duen lurralde antolaketa dira bera helburu nagusiak.
Horrenbestez Nekazaritza eta Basoak Antolazeko LAP-k funtzio bikoitza hartzen saiatu da: alde
batetik euskal landa esparru jardueraniztun eta eginkizunaniztunaren bideragarritasuna
ziurtatzeko orientaturiko lurralde antolaketaren proposamena, eta bestetik, lurralde gaien
inguruko erabakitze prozeduretan esaniko ereduaren barneratze bidea zabaltzea.
Arloko esparruan, LAP-k Lurzoru Ez Urbanizagarrian (LEZ) nekazaritza eta baso erabilerak
arautzean jartzen du arreta. Bere antolamendu esparrua EAE osoa barne hartzen du, lehenik
badiren hiriguneak izan ezik, hauek LAP behin betiko onartzerakoan udal plangintza orokorrak
lurzoru urbano, urbanizagarri, edo urbanizatzeko gai gisa klasifikatuta daudenak izango dira.
Era berean, Babespeko Naturguneetako esparrua (Parke Naturalak eta Babespeko Biotopoak);
Urdaibaiko Biosfera Erreserbako esparrua; Hezeguneen LAP-ak zehazki definituriko
hezeguneak eta Itsasertza LAP-ak definitutako Itsasertzeko Babes Bereziko eremuak alde
batera utzi ditu.
LZP-ek babesturiko Lurzoru Ez Urbanizagarriari dagokionez, Nekazaritza eta Basoak
antolatzeko LAP-ren zonifikazioak eremu hauetan izaera subsidiarioa du -LZP-en nagusitasun
juridikoa dela eta-, LAP-k zehazturiko Estrategia-balio handiko lekuetan izan ezik, leku hauetan
lurralde antolamenduaren baliabide bietako araudi zorrotzagoa gailenduko da
Lurzoru Ez Urbanizagarria arautzeko oinarri gisa, LAP-k ingurune fisikoaren elementu
arauemaile eta alderdieen arteko definizioa eta egiaztatzea burutzen du, horrela egitaratuta:
1) Erabilera eta jardueren definizioa: LAA-etan proposatutako eskematik aurrera, eremu
ezberdinetan kontuan hartzeko erabilera eta jardueren definizioa egin da, honek ñabardura
batzuk egin ditu, esaterako Kontserbazio Erabilera kontuan ez hartzea (berez ez da erabilera,
helburua baizik), Nekazaritza Erabileraren barruan Berotegi Erabilera barne hartzea eta
Landabideak eta mendi-bideak Erabilera desberdin gisa sartzea.
2) Antolamendurako kategoriak: Lurzoru Ez Urbanizagarria banatzen denetan, Lurraldearen
Antolamendurako Artezpideetik datozenak.
Babes Berezia kategoria ez da zehazki mugatzen, LAA-etako Naturarako Eremu eta Toki
Interesgarriak, Natura 2000 Sarean barruan harturiko eremuak (GKE eta HBBG), RAMSAR
hezeguneak adieraziriko kokalekuak, Korridore Ekologikoen Sarea, Gutxi Aldaturiko Paisaiak
duten Eremuak eta LAA-en irizpidearen arabera Babes Berezia kalifikatua izateko ezaugarriak
biltzen dituen edozein eremua barne hartu arren. Hauek abiapuntutik hartuta, LAA-ek
adierazten duten bezala, LZP-k edo Udal Plangintzak ze eremu izango diren Babes Berezia
definitzeaz arduratuko dira beren aplikazio esparruetan.
LAP-k lurzoru guztia, neurri batean, nekazaritzarako bokazioa izan dezakeelako iritzia du, hori
dela eta LAA-etako Erabilera-bokazio definitu gabea Kategoriari ez zaio eremurik esleitu.
LAA-etako Nekazaritza eta Abeltzaintzako Zona eta Landazabala kategoria bi azpikategoritan
banatu da:
• Estrategia-balio Handia: bai nekazaritzarako gaitasunik handiena duten lurzoruak bai
nekazaritzaustiategiko lursailak biltzen ditu. Hauek, beren modernitate, errentagarritasun edo
jasangarritasunagatik, sektorerako estrategikoak direlako ustea izanik, beraz beren mantentzelanak eta zainketa beste erabileren aldean lehentasuna dute.
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• Trantsizioko Landa-Paisaia : aurretiko kategoria baino gutxiagoko gaitasun emankorrik duten
eremu landuak (malda handiagoak) edo belardiez eta baso eremu txikiez estalitako
landazabaleko eremuak biltzen ditu. Estrategia-balio handiko nekazaritza eta abeltzaintzako
eremu edo Baso eremu zabalekin zuzeneko kontaktuan daude eta bere erabileraren bokazioak,
oro har, bi zentzu hauetako bateranzko bidea hartuko du.
LAA-etako Basoa eta Mendiko larreak kategoriak Mendia izeneko goi kategorian bildu dira, eta
hau berriz lau kategoritan banandu da:
• Basoa : beren egungo erabileragatik edo erabilera bokazioagatik zuhaiztia mantentzeko
bokazio garbia erakusten dutenak dira. Kategoria honetan bai bertako basoak -naturarako balio
handiarekin- bai espezie aloktono-sailak -haien artean Pino radiata nabarmenduta- barnean
dauzka.
• Basoa-Mendi soila: zuhaitzik gabeko eremuak edo zuhaizti soila edo degradatua
(sastrakadiak, gune karstikoak edo malda handikoak, mendi publiko lurberrituak eta abar)
• Mendiko larreak: kota altuetan kokaturiko soropil lau eta dentsoz osatuta, abeltzaintza
aprobetxamendu handiarekin, urtarokoa den arren, eta usadiozko artzain-kulturari lotuta, baita
soilduz edo beste moduan larreko hobekuntzak egin diren mendi eremuak ere edo duela gutxi
eginiko larreak.
• Mendiko larreak – Harkaitzak: orma harritsu handiak, irtengune ia bertikalekin, euskal
mendietako berezko kareharri eraketak, beren nekazarita eta abeltzaintzarako
aprobetxamendua ezinezko izanik, hau bitxitasun eta berezitasun handiko flora duen habitat
nabarmena da eta arriskupeko fauna babesteko eta haria egiteko leku garrantzitsua.
Ingurugiroaren Hobekuntza kategoria, lurzoru eskasarekin edo higadura erakusketa handiekiko
eremu degradatuak multzokatzen ditu. Eremu hauetan, lehen baino lehen ekosistemaren
hobekuntza eta berreskurapen lanak egin behar dira, baliabide hau galtzea ekiditeko.
Jarduneko eta abandonaturiko harrobiak ere barnean ditu, eta bere antolamenduari arloko
legeriak ekin beharko dio.
Azkenik, Lurrazaleko Uren Babesa kategoria EAE-ko ibai eta errekez osatuta dago baita bere
babespeko eremua ere, EAE-ko ibaiak eta errekak antolatzeko LAP-k ezartzen dena.
3) Gainjarritako baldintzak: zenbait jarduerak antolamendurako kategorien azalean nola
garatu ahal diren mugatzen du, kasu bakoitzeko arrisku motaren arabera eta LAA-ek
finkatzen dituen eremu ezberdinetako ingurune fisikoaren elementuen tratamendua eta
jardueren arauketa.
Artezpideek finkatzen dituenak mantendu dira:
• Babespeko Gune Naturalak eta Urdaibaiko Biosfera Erreserba, beren lurralde
antolamendua Natur Baliobideen Antolamendurako Planen (NBAP) ardura da eta
Erabilpenerak eta Kudeaketarako Egitamu Gidariena (EKEG).
• Urpean gera daitezkeen eremuak,EAE-ko ibaiak eta errekak antolatzeko LAP-k aintza
hartzen ditu, honetan kartografia kontsultatu daiteke eta gainontzeko xedapenak
Kategoria bakoitzean uholdearriskuak izan dezakeen eragina.
• Akuiferoen urrakortasuna : baliabide hauek kutsatzeko urrakortasun handia edo oso
handia azaltzen duten lurpeko akuiferoak berriz betetzeko eremuak, EAE-ko “Kutsatzeko
urrakortasuna duten akuiferoen mapa” –ren irizpideen arabera.
• Area higagarriak : beren erreliebe ete litologia ezaugarriengatik fenomeno higagarriak
agertzeko oso gaitzikorrak direnak.
Baldintza hauez gain, LAP-k honako hauek erakusten ditu:
• Onura publikoko mendiak eta mendi babesleak, 43/2003 Mendiei buruzko Legeak
arautzen dituenak.
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• Naturarako eremu interesgarriak, plangintzako ondoz ondoko azterlan eta agirietan
inbentariatuak eta aztertuak izan diren haiek barnean dauzka (esaterako LAA-etako
Naturarako Interesgarriak diren mleku-zerrenda), Nazioarteko Garrantzia daukaten
RAMSAR hitzarmenak katalogaturiko Hezeguneak barnean hartuz, berriz, Babespeko
Naturguneak egun deklaratuak edo NBAP idazteko aginduarekin eta Urdaibaiko Biosfera
Erreserba kanpo utzi dira, aparteko baldintza batean integratuak.
• Korridore Ekologikoen Sarea : Biodibersitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako
Zuzendaritzak egindako kartografian markatua, honek landaretza naturalaren sail
ezeberdinen artean loturarako eta komunikaziorako balio du, horrela hartu-eman
genetikoa ahalbidetzen du.
• Gutxi aldaturiko Paisaiarekiko Eremuak: landa-paisaia edo natura-paisaiaren
ordezkaritza ona duten eremuak eta paisaia hori aztoratzen duten elementuak barn
hartzen ditu, adibidez: hirigune eta industrialdeak, komunikabideak, eta abar. EAE-ko
Paisaia Berezien eta Aparten Katalogoko lekuak barne hartzen ditu, hau Eusko
Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Plangintzarako Sailak lantzen dihardu.
Definizio hauetatik aurrera, LAP-k orokorki aplikatzeko zenbait irizpide eta berariazko arauak
garatzen ditu Antolaketarako Kategorietarako.
Orokorki aplikatzeko irizpideek esku hartzen duten erakunde publiko ezberdinak orientatzeko
asmoa dute eta haietariko batzuek arloko jarduera zehatz bat arautzen duen arau bat hartzen
dute oinarritzat, izan ere, irizpide hauek legeri berria idazteko orduan eredutzat hartzea
komenigarria izango litzateke.
Berariazko arauetan, bere ezarketa bideragarria den ala ez zehazte aldera, erabilera eta
jarduerak LAA-ek finkatzen duen mekanismoaren arabera arautzen dira, horregatik, kasuen
arabera, faboratuak, onargarriak edo debekatuak izango dira.
Beraz, Erabilerak Arautzeko Matrizean, Antolaketarako Kategorietan (edo Antolaketarako
Matrizea, ahalezko erabilerak (ilaratan) aurrez aurre ipintzen dira. Hauek Antolaketarako
Kategoria ezberdinen ezarketa arautzeko asmoarekin garatzen dira lurraldean.
Oro har, lurzoru baliabidea modu atzeraezinean hipotekatzen duten erabilerak planifikatzeko
arretarik handiena ezartzen da, sektorerako edo naturarako gehienezko balioa duten
Kategorietan. Erabilera hauek ez dira nahigarriak Kategoria hauetan, izan ere, kasu batzuetan
debekaturik daude eta beste batzuetan babesak finkatzen dira, egitekotan, beste aukera
posibleak baztertu ondoren izan dadin, ingurugiroari eragina zuzentzeko neurriak ezar daitezen
eta nekazaritza eta basoko jarduerei egindako ere bai.
Balio txikiagoko Kategorietan, azpiegitura edo eraikin erabilerarik gehienak onargarritzat hartu
dira, hala ere ingurugiroari eraginaren ebaluazioaren barruan sartzen da beren eraginen
ebaluazioa.
Nekazaritza erabilerak kasik Kategoria guztietan onartzen dira. Dena den, batzuetan erabilera
hauei lotutako zenbait praktika edo eraikinetarako ñabardurak daude.
Gainjarritako baldintzarekiko lekuetarako berezko arau arautzaileei buruzko artezpideak
aurkezten dira.
Gainera, LAP-k ekiteko zenbait tresna barne hartzen ditu:
• Nekazaritza arloko eragina Aztertzeko Gida Metodologikoa, plan, programa eta
proiektuen garapenak eraginda. Horrela, plan eta proiektuetako ingurumen
ebaluaketaren prozeduretan ematen den lurzoruari eragina ebaluatzea errezagoa izango
da.
• Landa-lurzorua Kudeatzeko Erakundeak: LAP-k proposatuak nekazaritza-lurzoruak
kudeatzeko
egiturak
sortzeko
beharrarengatik,
nekazaritza-lurzoruen
eskuragarritasunaren bitartez, propioak edo beren jabeek denboraldi baterako lagata.
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• Baso Baliabideen Antolamendurako Planak (BBAP), 43/2003 Legeak aurreikusten
dituenak. Hauek Autonomi Erkidegoek egiteke izango duten basoko plangintzarako
baliabide gisa, geografia, sozioekonomia, ekologia, kultura edo paisaia ezaugarri
homogeneoekin, eskualdeko hedapenarekin edo baliokidearekin. LAP-k BBAP-k
onartzerako orduan automatikoki sartuko dira bere edukieretan, beren xedapenak
onartuz.
• Naturarako Gune Interesgarriak antolatzea, hasiera batean, gutxi gorabehera
mugatuak, mugaketa hori lurralde zein hirigintza plangintzak zehaztuko du.En Galdakao,
en el suelo no urbanizable, se dispone principalmente de las categorías de:
Agroganadera y campiña: zonas de alto valor estratégico y zonas de paisaje rural de
transición.
-

Mendia: baso guneak.
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2.2.14 ETXEBIZITZEN GARAPEN PUBLIKORAKO LURRALDE ARLOKO PLANA.
LAP hau aurrerapen fasean aurkitzen da, 2003 urtean idatzia.
Dokumento honen helburua babestutako etxebizitzen garapenerako gordetutako lurzoruen
kokapenen, banaketen eta dimentsionamenduen irizpideak proposatzea da, halan hurrengo
urteotan garatuko diren ekintza publiko berrientzako lurralde arauak, arau hauek egiten ari diren
lurraldeko artezpideak, Lurraldeko Antolamendurako Artezpideen garapen bezala, etxebizitza
politikarekin bategiteko balio beharko dute.
Honen helburua Erreferentzi Lurralde Eredu bat lortzea da, babestutako etxebizitzarako
lurzorua erregulatzeko. Eredu honek herrialde bakoitzak lehengo etxebizitzarako behar den
beharrezkotasuna erregulatu behar du, LZT eta LAA-etan planteatzen den bezala.
Analisi honen euskarri bezala EAE-ko herrialde bakoitzarentzat informazio fitxa xehatz bat
aurkezten da eta Funtzional Gune desberdinenak besteak beste. Aipaturiko informazioa hartzen
duen garrantzia dela medio fitxa hauek eranskin labur batean bat eskeintzen dira.
Planak, bostagarren kapitulotik hamargarren kapituloraino, etxebizitza publikoaren
garapenerako lurzoruaren lurralde antolamenduko ereduak, Eusko Jaurlaritzako ekintzen
aurreikuspenen lurralde banaketen proposamena eta Funtzional Gune desberdin
bakoitzetarako berezitutako proposamenen irizpideak, proposamen orokorrak, helburu
kuantitatibo eta ailegatzeko programak biltzen ditu.
Hala ere dokumentua aurrerapen fasean aurkitzen denez eta beharrezkoa denez geroko LAPekin kontrastatzea dimentsionamendu horri zifren orden baten izaera helaraztea dagokio.
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2.2.15

GARRAIO SARE MODAL ETA LOGISTIKO ANTOLATZEKO LURRALDE
ARLOKO PLANA.

LAP hau aurrerapen fasean aurkitzen da.

Garraioa, gizartea eta lurraldea kohesionatzeko gaitasuna duen izaera ekonomikoko oinarrizko
sektore estrategikoa da Euskal Autonomia Erkidegoan, Euskadi inguruarekin ekonomia, gizarte
eta kultura aldetik erlazionatzeko tresna bat.
Horretan oinarrituta, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2002ko azaroaren 19an “Euskadiko Garraio
Jasangarriaren Gidaplana - Euskadiko Garraio Politika 2002-2010” onartu zen; Plan horren
bitartez Euskal Autonomia Erkidegoko garraio politika zehazten da, Europako Garraio Politika
Amankomuna, –politika hori Europako Batasunak 2001eko irailaren 12an onartu zuen
Garraioaren Liburu Zurian baitago jasota hein handi batean–, erreferentziatzat hartuta.
Garraio Jasangarriaren Gidaplana Euskal Autonomia Erkidegoan garraioen arloan garatu
beharreko ekimenetarako erreferentziazko tresna izango da. Gidaplanaren egituran helburuak,
estrategiak eta ekintza-lerroak bereizten dira. Gidaplanak honako helburu hauek ditu:
-

ekonomiaren hazkundearen eta garraio-eskariaren hazkundearen arteko erlazioa
etetea

-

irisgarritasun unibertsala eta jasangarria lortzea; garraiobideen arteko oreka berri bat
bultzatzea

-

Euskadik Europan hartzen duen leku estrategikoa bultzatzea

-

garraio jasangarrirantz egitea.

Euskal Autonomia Erkidegoko Garraio Sare Intermodal eta Logistikorako Lurraldearen Arloko
Planaren xedea da bidaiariek garraiobideak aldatzeko sareetako nodoen tipologia definitzea eta
horretarako egituratutako lurrean jarduera logistikokoak egitea; nodo horientzako kokaleku
egokienak identifikatzea; zenbateko azalera beharko duten eta izan beharreko ezaugarri
funtzionalak balioestea; eta azkenik, lehendik dauden proiektuen edo Euskal Autonomia
Erkidegoaren beharrei eta helburuei erantzungo dieten proiektuen arabera nodo horien
kokalekuetarako aukerak zehaztea. Eta hori guztia ingurumen aldetik jasangarria, ekonomiaren
ikuspegitik eraginkorra eta gizarteari dagokionean orekatua izango den sare intermodal eta
logistiko baten plangintzaren ikuspegitik.
Galdakaoko udalerriari dagokionez dokumentoak azpimarratzen du Txorierriko Korridorearen
eraikuntzak Bilba Metropolitarren gunean eduki izan duen garrantzia, erabat komunikatuta A-8
eta Loiu-ko aeroportuarekin. Azpiegitura honek logistiko jardueren garapenerako (Galdakao eta
Zornotzan) lurzoruen balioa haundiagotu egin du.
Hala ere, momentuz Planak Galdakaoko planeamendu urbanistikoari ezar dakizkien mugapenik
ez ditu aurkezten.
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C2
70800
1266
8516
170
338
97
150
346
969
11695
8585
5775
524
3502
761
351
2279
1457
777
10975
2602
1346
1221
764
1323
868
2152
1992

C3
10780
158
1225
0
0
0
0
0
82
2107
1581
840
88
563
70
0
314
197
94
1792
394
124
146
143
145
122
327
269
0
320
-760
300
300
60
100
0
720
-4720
-1680
1120
1600
-320
720
320
1600
320
0
0
300
-300
360
-360
0
0
0
0

C12

C13
55475
1361
6014
470
638
157
250
346
1573
3979
4658
5701
1998
2382
1382
671
3432
1497
643
8426
2342
869
1373
202
1117
694
1687
1611

“Stock” final deseado de suelo del gobierno Vasco. (C17 / C8) X 6

Necesidades de suelo para VPO del Gobierno Vasco. C17 + C20 – C18

Viviendas principales en municipios de más de 7.000 habitantes.

C21

C22

C19

C20

“Stock” inicial suelo Gobierno Vasco

Período de agotamiento del suelo actual del gobierno Vasco en años (C18 / C17) X 16

C18

Necesidades de calificación de nuevo suelo. C13 período 2000 – 2015 – C14 + C13 del período 2008-2015 siendo los valores negativos=0

C11
7710
163
977
37
74
21
33
75
153
1041
740
656
51
360
116
77
272
177
102
1108
285
205
161
65
185
101
236
242

Consumo de suelo del Gobierno Vasco corregido por efecto impacto territorial. C10 + C12

C10
47765
878
5797
133
264
76
117
270
700
7658
5598
3925
347
2342
546
275
1561
1000
541
7319
1757
965
852
497
933
592
1452
1369

C17

C9
11565
244
1466
56
111
32
49
113
229
1561
1110
984
76
540
174
115
407
265
153
1662
427
307
242
97
277
152
353
363

SUELO DE VPO

C16

Suelo inicial calificado VPO

Período de agotamiento del suelo calificado, en años (C14 / C13) X 16

C15

Consumo de suelo para vivienda protegida corregido. C10 + C11 + C12

C13

C14

Consumo de suelo otros. 40% de C6 – C7 – C8

Impacto del Modelo Territorial (Afecta solo a suelos a gestionar por el Gobierno Vasco)

C12

C8
9600
203
1222
47
92
26
41
94
191
1289
915
820
63
448
145
96
339
220
127
1379
355
255
201
80
231
126
292
301

C11

Suelo a gestionar por el Gobierno Vasco de otros operadores. 60% de C6 - C7 – C8

Nueva construcción de viviendas concertadas

C8

Consumo total de suelo Gobierno Vasco. C5 + C7 + C8 + C9

Nueva construcción de viviendas para venta Gobierno Vasco

C7

C10

Nueva construcción total de viviendas para venta

C6

C9

Oferta de alquiler de nuevas viviendas del Gobierno Vasco (incluye rotación)

Nueva construcción de viviendas para alquiler Gobierno Vasco

C7
6400
135
815
31
62
18
27
63
127
859
610
547
42
299
97
64
226
147
85
919
237
170
134
53
154
84
195
201

C5

C6
35275
746
4479
170
338
97
150
346
700
4750
3376
3006
232
1647
532
351
1244
808
467
5068
1304
937
739
294
846
464
1075
1107

C4

Necesidades a satisfacer por el Plan en el período 2000-2015

Oferta de alquiler de viviendas vacías (incluye rotación)

C5
20200
296
2295
0
0
0
0
0
153
3949
2962
1574
166
1055
130
0
588
369
176
3359
738
233
274
267
271
230
612
503

C3

C4
24745
362
2812
0
0
0
0
0
187
4838
3628
1928
203
1292
160
0
721
452
216
4114
904
285
336
327
332
281
750
617

NUEVA CONSTRUCCIÓN

C2

Viviendas principales estimadas al año 2015

C1
844747
15021
104880
2043
4113
1088
1791
4122
11454
136625
99770
70962
6217
42127
9479
4088
27472
17225
9074
131429
31708
15944
14370
8813
16351
10351
24688
23543

OFERTA

C1

Kantaurialdea
Gasteiz
Gorbeia
Lautada
Mendialdea
Ibarrak
Errioxa
Enkarterriak
Bilbao
Ezkerraldea
Eskuinaldea
Asua
Ibaizabal
Mungia
Arratia
Durangaldea
Busturialdea
Lea-Artibai
Donostialdea
Bidasoa
Tolosaldea
Beasain
Zumarraga
Kostaldea
Urola
Deba Behea
Deba Garaia

AREA FUNCIONAL
Total CAE (2000-15)
C14
44324
1162
17157
45
46
98
46
20
399
3378
4355
4409
230
742
902
234
1418
1228
259
4311
1796
103
477
267
123
175
629
315

C15
12,8
13,7
45,6
1,5
1,2
10,0
2,9
0,9
4,1
13,6
15,0
12,4
1,8
5,0
10,4
5,6
6,6
13,1
6,4
8,2
12,3
1,9
5,6
21,2
1,8
4,0
6,0
3,1

C16
46389
875
0
666
924
137
333
508
1963
2296
2384
4198
2760
2813
1194
778
3733
1005
697
8238
1727
1205
1574
10
1581
861
1842
2084

C17
47765
1198
5037
433
564
136
217
270
1420
2938
3918
5045
1947
2022
1266
595
3161
1320
541
7319
2057
665
1212
137
933
592
1452
1369

C18
9584
221
2330
32
27
0
4
30
135
1799
1221
512
224
275
0
12
87
12
128
1170
320
68
159
84
56
60
421
197

C19
3,2
3,0
7,4
1,2
0,8
0,0
0,3
1,8
1,5
9,8
5,0
1,6
1,8
2,2
0,0
0,3
0,4
0,1
3,8
2,6
2,5
1,6
2,1
9,8
1,0
1,6
4,6
2,3

C20
17670
448
1955
166
220
51
84
108
536
939
1331
1931
726
751
489
227
1190
490
199
2702
780
253
451
37
368
220
512
505

SUELO GOBIERNO VASCO
C21
55851
1425
4663
567
757
187
298
348
1821
2078
4028
6464
2450
2498
1756
810
4263
1798
612
8851
2518
850
1503
90
1245
753
1543
1677
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C22
625978
9162
71123
0
0
0
0
0
4742
122376
91788
48784
5131
32679
4040
0
18233
11434
5467
104082
22874
7209
8502
8284
8394
7112
18966
15596

844747
15021
104880
2043
4113
1088

1791
4122
11454
136625
99770
70962
6217
42127
9479
4088
27472
17225
9074
131429
31708
15944
14370
8813
16351
10351
24688
23543

Ibarrak
Errioxa
Enkarterriak
Bilbao
Ezkerraldea
Eskuinaldea
Asua
Ibaizabal
Mungia
Arratia
Durangaldea
Busturialdea
Lea-Artibai
Donostialdea
Bidasoa
Tolosaldea
Beasain
Zumarraga
Kostaldea
Urola
Deba Behea
Deba Garaia

C1
771802
13878
89480
1850
3606
1130
1633
3775
10666
130463
96301
60845
5740
37827
7895
3936
24546
16047
8675
119138
27691
14789
13522
8649
13836
9467
24464
21955

Total CAE (2008-15)
Kantaurialdea
Gasteiz
Gorbeia
Lautada
Mendialdea

Kantaurialdea
Gasteiz
Gorbeia
Lautada
Mendialdea
Ibarrak
Errioxa
Enkarterriak
Bilbao
Ezkerraldea
Eskuinaldea
Asua
Ibaizabal
Mungia
Arratia
Durangaldea
Busturialdea
Lea-Artibai
Donostialdea
Bidasoa
Tolosaldea
Beasain
Zumarraga
Kostaldea
Urola
Deba Behea
Deba Garaia

AREA FUNCIONAL
Total CAE (2000-07)

79
182
507
6049
4417
3142
275
1865
420
181
1216
763
402
5819
1404
706
636
390
724
458
1093
1042

37400
665
4643
90
182
48

C2
33400
601
3872
80
156
49
71
163
462
5646
4167
2633
248
1637
342
170
1062
694
375
5156
1198
640
585
374
599
410
1059
950

0
0
47
1204
903
480
50
322
40
0
179
113
54
1024
225
71
84
82
83
70
187
153

6160
90
700
0
0
0

C3
4620
68
525
0
0
0
0
0
35
903
677
360
38
241
30
0
135
84
40
768
169
53
63
61
62
52
140
115

0
0
107
2764
2073
1102
116
738
91
0
412
258
123
2351
517
163
192
187
190
161
428
352

14140
207
1607
0
0
0

C4
10605
155
1205
0
0
0
0
0
80
2073
1555
826
87
554
68
0
309
194
93
1763
388
122
144
140
142
120
321
264
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0
0
77
1975
1481
787
83
527
65
0
294
184
88
1679
369
116
137
134
135
115
306
252

10100
148
1148
0
0
0

C5
10100
148
1148
0
0
0
0
0
77
1975
1481
787
83
527
65
0
294
184
88
1679
369
116
137
134
135
115
306
252

79
182
353
2080
1441
1560
109
805
289
181
625
392
224
2444
662
472
360
122
452
228
478
537

17100
368
2337
90
182
48

C6
18175
378
2142
80
156
49
71
163
346
2669
1935
1447
124
842
243
170
619
416
242
2624
642
465
378
173
395
237
597
571

15
34
66
389
270
292
20
151
54
34
117
73
42
457
124
88
67
23
85
43
89
100

3200
69
437
17
34
9

C7
3200
67
377
14
27
9
12
29
61
470
341
255
22
148
43
30
109
73
43
462
113
82
67
30
69
42
105
100

NUEVA CONSTRUCCIÓN

22
51
99
584
404
438
31
226
81
51
175
110
63
686
186
133
101
34
127
64
134
151

4800
103
656
25
51
14

C8
4800
100
566
21
41
13
19
43
91
705
511
382
33
222
64
45
163
110
64
693
170
123
100
46
104
63
158
151

25
58
113
664
460
498
35
257
92
58
200
125
72
780
211
151
115
39
144
73
153
171

5460
117
746
29
58
15

C9
6105
127
720
27
52
16
24
55
116
897
650
486
42
283
82
57
208
140
81
881
216
156
127
58
133
80
201
192

62
144
355
3612
2615
2015
168
1161
292
142
786
493
265
3603
890
488
421
229
491
294
682
674

23560
437
2987
71
143
38

C10
24205
441
2810
62
121
38
55
127
345
4046
2983
1910
179
1181
254
132
774
508
276
3716
867
477
431
268
442
298
770
695

17
39
75
443
307
332
23
171
61
39
133
83
48
520
141
101
77
26
96
48
102
114

3640
78
497
19
39
10

C11
4070
85
480
18
35
11
16
37
78
598
433
324
28
189
55
38
139
93
54
588
144
104
85
39
88
53
134
128

50
0
360
-2360
-840
560
800
-160
360
160
800
160
0
0
150
-150
180
-180
0
0
0
0

160
-380
150
150
30

160
-380
150
150
30
50
0
360
-2360
-840
560
800
-160
360
160
800
160
0
0
150
-150
180
-180
0
0
0
0

C12

0

0

129
182
790
1695
2082
2907
992
1173
714
341
1719
736
313
4123
1181
438
678
75
587
342
784
788

27200
676
3105
240
332
78

C13
28275
686
2910
230
306
79
121
163
783
2284
2576
2794
1006
1209
669
330
1713
761
331
4304
1161
431
696
126
530
351
903
822

SUELO DE VPO

121
163
783
2284
2576
2794
1006
1209
669
330
1713
761
331
4304
1161
431
696
141
530
351
903
822

39626
686
14247
230
306
79

C14
44324
1162
17157
45
46
98
46
20
399
3378
4355
4409
230
742
902
234
1418
1228
259
4311
1796
103
477
267
123
175
629
315

7,5
7,2
7,9
10,8
9,9
7,7
8,1
8,3
7,5
7,7
8,0
8,3
8,5
8,4
7,9
7,9
8,2
15,0
7,2
8,2
9,2
8,3

11,7
8,1
36,7
7,7
7,4
8,1

C15
12,5
13,6
47,2
1,6
1,2
9,9
3,0
1,0
4,1
11,8
13,5
12,6
1,8
4,9
10,8
5,7
6,6
12,9
6,3
8,0
12,4
1,9
5,5
16,9
1,9
4,0
5,6
3,1

138
202
797
1106
1587
3020
977
1136
759
352
1725
712
295
3942
1201
446
660
10
644
333
665
754

22812
666
0
251
358
77

C16
23577
209
0
415
566
60
195
307
1167
1190
797
1178
1783
1677
435
427
2008
294
402
4296
526
759
914
0
937
528
1178
1330

112
144
715
1252
1775
2575
968
1001
652
302
1586
653
265
3603
1040
338
601
49
491
294
682
674

23560
597
2607
221
293
68

C17
24205
601
2430
212
271
68
105
127
705
1686
2143
2470
979
1021
614
292
1574
668
276
3716
1017
327
611
88
442
298
770
695

63
76
421
1006
1279
1474
584
609
366
174
940
398
165
2217
607
195
365
52
264
178
459
415

14444
359
1450
127
162
41

C18
9584
221
2330
32
27
0
4
30
135
1799
1221
512
224
275
0
12
87
12
128
1170
320
68
159
84
56
60
421
197

4,5
4,2
4,7
6,4
5,8
4,6
4,8
4,9
4,5
4,6
4,7
4,9
5,0
4,9
4,7
4,6
4,9
8,5
4,3
4,8
5,4
4,9

4,9
4,8
4,5
4,6
4,4
4,8

C19
3,2
2,9
7,7
1,2
0,8
0,0
0,3
1,9
1,5
8,5
4,6
1,7
1,8
2,2
0,0
0,3
0,4
0,1
3,7
2,5
2,5
1,7
2,1
7,7
1,0
1,6
4,4
2,3

84
108
536
939
1331
1931
726
751
489
227
1190
490
199
2702
780
253
451
37
368
220
512
505

17670
448
1955
166
220
51

C20
14444
359
1450
127
162
41
63
76
421
1006
1279
1474
584
609
366
174
940
398
165
2217
607
195
365
52
264
178
459
415
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134
176
830
1185
1827
3032
1111
1143
775
355
1836
744
299
4087
1213
396
687
34
596
336
735
765

26786
687
3112
261
352
78

C21
29065
739
1550
307
406
108
163
172
991
893
2200
3432
1339
1355
981
455
2427
1054
313
4763
1304
454
816
56
649
417
808
912
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GALDAKAO-ko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

2.3 INDARREKO UDAL PLANEAMENDUA

1993ko uztailak 22an 624 Foru Aginduaren bitartez Galdakao udalerriko HAPO behin betiko
onestu egin zen (bereizmenaren argitaralpena 1993ko abuztuak 3ko BAOn). HAPO honen
aurrekari 1984 martxoko Galdakao-ren Plan Orokorra zen. Foru Agindu horrek hiri lorzuko
planeamenduaren exekutorietatea onartu egiten zen eta ez hirigarri lurzoruak eta ez hirigarri
lurzoruko nekazal guneak esekitzen zituen.
Eseki honen esekipenaren arrazoia Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako
Batzordeak eginiko aurre txostena izan zen, zeinetan Galdakao lurraldeko modelu aproposena
aurkeztu egin zen 3.300 etxebizitza gehiago egin behar zelarik. Guzti hau honako irizpideekin:
1. Programatutako egoitzadun hirigarri lurzorua gutziendiz 862 etxebizitza eduki behar
zituen
2. Intentsibo Kolektibo tipologiako eta babes ofizialeko egoitzadun eraikinetan, beheko
solairuak ez egoitzadun erabilerako utzi beharko dira.
3. Jabekidetasun tipologiako egoitzadun eraikinetan % 25 eko aprobetxamenduak ez
egoitzadun erabileratarako utzi beharko dira
Horrela Foru Agindu propioak CO-US-5 y CO-AP-1-ko hiri lurzoru gueneetan, programatutako
hirigarri lurzoruan eta Txorierriko korredorea eta nekazal guneengatik okupatutako lurzorueetan
Galdakao HAPOko exekutorietatearen esekipena azaltzen zuen.
Sistema orokorrei buruz honako aspektuak gehitu behar ziren:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sistema Orokor berri bat Ur Sistema Orokorra deitutakoa, zeinetan udalerrian dauden
urtegi, ibai-ibilgu etab sartu behar dira.
Bide eta trenbide Sistema Orokorrean sortzen dituzten eleemntu desberdinak.
Herri Lanetarako Foru Saiarekin batera Boroa eta Erletxesen tarteko CN-634
errepidearen domeinu publikoa eta sortasun gunea azalduko beharko da, halan
Kortederra aurrez ikusitako ibilgu ere. 50 metrotara igoko da erreka eta A-8ko
ordainlekuaren tarteko ez programatutako hirigarri lurzorurako bide erreserba.
Zuazo uste egin nahi den geltokia Trenbideko Sistema Ortokorrean sartuko da,
berarentzako egokitu behar zaizkion parametruak ezarriz.
SGEL-KO-1 Gune Libreetako Sistema Orokorra, Explosivos Río Tinto-ko afekzio
lerroan aurkitzen dena, ezin kontutan hartu daiteke. Gune hau ezarritako zenbatzetik
atera beharko da beste izaera bat edukiz, babestutakoa adibidez.
Gune Libreetako Sistema Orokorrean 0,02 m2/m2 eraikigarritasun koefizientea ezin
daiteke gainditu, halan %2ko gehiegizko okupazioa. Bakarrik onar daitezke jolas
guneetako erabilera propioak (kioskoak, hiri altzariak, zorpeko polikiroldegi pistak,
lurzoruko instalazio sareak) beste erabilera guztiak ezabatu beharrez.
Galdakao-n dauden Ekipamendu Sistema Orokorren erlazio bat aurketzu beharko da.
Haunditzeko aukerak eta beraien egoera urbanistikoa azalduko beharko da. Hala ere
erabilera aldatzea edukitzeko aukera aurkeztu beharko da.
Olabarrieta eta Elexaldeko ekimandu guneetako erabilerak ezarri beharko dira.
Zokoetako ekipamenduak modu espezifikoki dosifikatu beharko da.
Ekipamendu, zerbitsu eta kirolezko ekipamenduen Kalifikazioetarako ezartzen diren
parametroak gehiegizkoak deritzote, gune bakoitzeko ezaugarrien araberan egokituz.
Ekipamendu eta kiro ekipamenduetako guneak adieraziko dira, baina bakarrik irudi
garapeneko idazketa beharrezkoa denean.
Suhiltzaileen parkeko gune urbileko txiki industrigunea Ekipamendu Sistema Orokorrak
baran sartu beharko dira.
Zenbait sareei estekaturiko elementuak Azpiegituren Sistema Orokorrean sartu
beharko dira.
Energia elektriko, argiteria publiko, telefonoa, saneamendua, ura, gasa etab-eko sareak
grafikoki aurketztu beharko dira, elementuen sistema orokorreko edo tokiko izaera
definituz.
Udalerriko instalazioen sareei loturiko instalazioak erregulatu beharko dira..
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Hiri lurzoruan:
1.

Egonean gelditu nahi diren hiri lurzoru guneetan, eraiki berri nahi den eraikina honako
irizpidearekin kointziditu behar du: azaleran gelditzen zaizkion eraikitzeko eskubideak
aprobetxamendu tipoaren biderketarekin ateratzen dena.
2. Eraikitzeko aktuazioak uste direneko finkatutako banatze guneetan, erabat zehaztuko
da kointzitzen den azalera beste guneetako finkaturiko lurzoruekin, noski lur hauek
oraindik finkatugabeko erakin eskubideekin aurkitzen direneko lurrak izan behar direla
eta beharrezkoa balitz bi aprobetxamendu tipo desberdindu beharko dira.
Urbanizagarri lurzoruetan:
1.

Sektore bakoitzean eta ez programatutako urbanizagarri lurzoru gune bakoitzean ez
gainditzeko etxevbitzitza kopurua ezarriko da.

2.

Egoitzadun azalera lur guztietan 115m2/etxebizitza bakoitzeko standar-aren arabera
kalkulatuko da, bakarreko etxebitzan izan ezik 210 m2 onartuz etxa bakoitzeko.
Usansoloko urbanizagarri lurzorua ez programatutako urbanizagarria lurzoruan
bihurtuko da, halan Euskal Autonomi Erkidegoko Lurralde Antolamenduaren txostena
bete daiteke, Garraio eta Lan Publikoetako Sailaren proposamena ekinez.
Industri urbanizagarri lurzoruaren pribatu luzatiak sektorearen azalera gordinaren %70
baino gehiago ezin eduki dezake eta erakinaren okupazioak sektorearen azalera
gordinaren %40 baino gehiago ezin zehar dezake. Erakinaren altuerak ezineduki
dezake 10 m baino gehiago eduki.
S-LA-1 ez programatutako lurzoru urbanizagarri eremuaren aprobetxamendua berriro
kontutan hartyuko beharko da.
Lehenengo laurtea pasa baino lehen ez programatutako lurzoru urbanizagarri
programatzeko aukera ezabatuko da.

3.
4.

5.
6.

Ez urbanizagarri lurzoruetan:
1.

Txorierriko korredorea eta nekazal guneengatik okupatutako ez urbanizagarri
lurzoruak.

2.

Lan Publikoetako Foru Sailaren arabera udalerritik iragatzen den Txorierriko
Korredorearen marrazketa sartu beharko da.
Nekazal guneen lursail xehaturiko estudioa egin beharko da, eraikigarri lursailak
xehaztuz. Ahal bada lusail hauek bide publiko eta hainbat etxebizitzekin mugatu
beharko dute eta inolako kasuetan dauden etxebizitza kopurua zenbakia igo dezakete.

Galdakaoko udaletxeak, behin puntu hauek zuzenduta eta Aldundiak oraindik bere onespena
eman baino lehen, dokumento hauek publikoki aurkeztu beharko ditu.
Galdaoko udaletxeak behin betiko onespenaren foru aginduan agertutako aurregogoeteei buruz
honako dokumentu bategina eta zuzenduta egin zuen; hiri eta urbanizagarri lurzoruetan
egoitzadun kuantifikazioa gutxiaraztea, eremuen egin daitezkeen aprobetxamenduak aldatu
barik.
Horrela, uztailak 27ko 492/1995 Foru Aginduaren bidez behin betiko onespena akordatu egion
zen, bai Galdakaoko hiri lurzoetarako bai hiri urbanizagarrientzako, halan nekazal guneentzako.
Behin betiko onespen horretan Galdakaorentzako diseinutako lurralde eredua ez zen aldatuta
ikusi, zeina 3.300 unitateetako egoitzadun kuantifikazioa ikutu barik gelditu hiri eta urbanizagarri
lurzoru eta nekazal guneetan.
Ez antolatutako lurzoru urbanizagarrian, zeina antolagabetu zena bertan zeuden etxebizitzak
Jardun Urbanizatzaile Programa eduki zezaten, 855 unitate sartzen ziren. Etxebizitza unitate
hauek ez ziren sartzen 3.300 unitateko kopuru orokorrean, halan azaldu denez, Jardun
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Urbanizatzaile Programaren onarpena eta izapidetzak Euskal Autonomi Erkidegoko Lurralde
Antolamenduaren txosten berri baten argitaralpena behar zuen.
Horrela HAPO-ak bere behin betiko onespena lortu zuen Bizkaiko Foru Aldundiko 1995ko Foru
Aginduaren bitartez, hala ere foru agindu horrek testu bategin baten lantzea agintzen zuen
akats txikiak zuzentzeko.
Orduan, ekainak 19ko 26/1998 Iragarki Orokorraren bidez Arau Subsidiarioak argitaratu ziren
1998 Azaroak 24ko BAO-n.

2.3.1 1993ko HAPO-ren dokumentua.
Uztailaren 27ko 492/1995 Foru Aginduaren bitartez, Galdakaoko Plan Orokorraren
betearazketa adierazi zen, uztailaren 22ko 624/1993 Foru Aginduaz behin-betiko onespena
geldiarazita geratua zen aldeetan.
Behin betiko testu honek hurreno datuekin egoitzadun lurzorua zenbarazi zuen:
:
Etxebizitza berraik
Egikaritza Unitateetan
2.593
Hiri Lurzoru Finkatuan
48
Urbanizagarri Hiri Antolatuan
657
Totala:
3.298
Honako lurzoru motak bereizten ditu:
•
•
•
•

Hiri Lurzorua
Antolatutako Lurzoru Urbanizagarraia
Ez Antolatutako Lurzoru Urbanizagarraia
Lurzoru ez Hirigarria

Egitaraupeko Lurzoru Urbanizakorra
ELUa bi Banaketa Arlotan banatzen da, BA-GA-A eta BA-GAB izenekoak. BA bi hauetako
bakoitza bat dator Plan Orokor honetako ELUa egitarautzen deneko bi etapetako batekin, lau
urteko iraupenarekin etapa bakoitzak
ELUko Banaketa Arlo bakoitza plangintzako Sektoreetan banatzen da. Plangintzako Sektore
bakoitza Plan Partzial baten bitartez garatzen da.
Egitaratu gabeko lurzoru urbanizakorra.
Egitarautu gabeko Lurzoru Urbanizakorraren garapena Hirigintza Jarduketarako Egitarauen
(HJE) bitartez egiten da.
Lurzoru urbanizaezina
Bost Kategorietan banatzan da:
-. Ekologi eta paisaia babespeko Lurzoru Urbanizaezina.
-. Abelur eta baso babespeko Lurzoru Urbanizaezina.
-. Nekazaritza babez berezipeko Lurzoru Urbanizaezina.
-. Babes arrunteko Lurzoru Urbanizaezina.
-. Landaguneek hartzen duten Lurzoru Urbanizaezina.
Gainera lurraldeko Azpiegitura eta Sistema Orokorrak kontutan hartuko beharko dira.
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2.3.2 1998ko HAPO-ari buruzko aldaketak
Bere behin betiko onespenetatik zenbai aldaketa puntualak egin dira, gutxiendiz 18 behin betiko
onartuak izan dira, garrantzitsuenak haeuk izanik.Desde su aprobación definitiva, se han
llevado a cabo diversas modificaciones puntuales, de las cuales, al menos 18 han sido
aprobadas definitivamente, con diversos objetivos, siendo los principales los siguientes:
-

Ganguen mendian golf zelaia bat erakitzeko onartzen duen HAPO-ren aldaketa
(2003ko ekainak 3ko behin betiko onespena)

-

Industri egoerako eremu batzuen berklasifikazioa, berkalifikazioa eta berantolakuntza:
Umaran, CO-US-2 y CO-US-3, Gorosibai, ea.

-

Lurzoru antolatuta eta egoitzadun hiri lurzoruetako etxebizitza kopurua haunditzeko
HAPO-ren aldaketa.
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Urriak 20ko 1417/05 Foru Aginduaren bidez, HAPO-ren aldaketa puntual bat behin betiko
onartuta izan zen antolatutako urbanizagarri lurzorua eta Bengoetxe S-BE-5 antolatugabeko
sektoreari afektatzen ziena, etxebizitzen dimentsioa ezegokia zelako ekainak 30ko 17/1994
Legetik (etxebizitzen arloan harturiko presazko neurriak) imposatutako mugapenekin. Honela
hirigarri lurzoruan etxebizitzen kopurua %50a gehiagotu egin zen eraikigarritasuna aldatu gabe.
Horregatik hasieratik onartu egin diren Plan Partzialetan, urbanistiko ordenantzetan, etxebizitza
bat bi apartamentugatik ordezka daiteke zenbat eta bere azalera erabilgarria 55 m2-ak ez
baditu gainditzen %50-erainoko topearekin eta zenbat eta sektorearen aprobetxamendua
handitzen ez bada. Egoitzadun zenbatekotze igoera honek, kontutan harturik aldaketa honek S
AP 1-ri ez zaiola ardura garatuta izan delako, sektore bakoitzaren gehienezko etxebizitza
kopurua eta gainazal erdia sortzen ditu:

ANTOLATUTAKO URBANIZAGARRI LURZORUAREN APROBETXAMENDUAK
2
M
GAINAZAL
ERAIKIGAR
ETXEBIZITZA
EREMUA
TOTALA
RIAK (UTC)
KOPURUA
P

SBE1

31.770

15.934

106

R

SBE2

21.370

18.360

120

I

SBE4

20.410

15.675

107

M

SKO1

25.930

34.927

E

SAP1

11.994

6.330

66

U

SGELUS1a

7.200

A

SGELUS2

1.400

T

SGVIUS1

2.085

R

SGVIUS2

5.758

I

SGVIUS3

2.580

E

SGEQOL1

9.413

N

SGELKO1

45.350

O

TOTALA

185.260

91.226

399

S

SUS3

31.618

17.681

125

E

SBE3

22.140

14.880

107

U

SGELUS3

11.030

N

SGELUS1b

2.400

O

TOTALA

67.188

32.561

232

P

PAUBE1 SBE5

17.320

9.450

70

A

SGELUS1c

2.000

TOTALA

19.320

9.450

70

R
C

I

G

D

U
5
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Halan etxebizitzen kopurua haunditu egiten denez, gainalaza erdia txikiagotu egiten da.
Aldaketa honek biztanleriaren gehikuntza bat dakar gune libreen premia haundiagotuz, Plan
Partzialek hasieratik sektorearen %10 baino ez dutelako eskatzen.
Azalera gehigarri honako hau izango da:
275 * 3 bizt/etxeb * 5 m2/bizt = 4.125 m2,
4.125 m2, bost plan partzialetan banatu egin beharreko metroak.
Horrela etxebizitza kopurua hurrengo terminoetan gelditu zen:

Egikaritza unitateetan
Finkatutako hiri lurzoruan
Antolatutako hiri urbanizagarrian

Etxebizitza berriak
2.593
48
951
Totalak:
3.592

Eragiketa hau, hirigarri lurzorurako egin zena, gainerako finkatugabeko hiri lurzorurako interes
eta indar berbera hartu zuen, HAPO-ren indarretik ez zena garatu.
Horrela 2008ko abenduak 28ko Akordio Nagusiaren bidez Hiri Antolamendurako Plan
Espeziala onartu egin zen, Plan honek egoitzadun hiri lurzoruetan etxebizitza kopuruen
haundiagotzea usten du.
Udaletxeak aurkeztutako Plan Espezialak egikaritza unitateetan sartutako hiri lurzoruan
egoitzadun zenbatekotzea aldatu egiten du eraikin parametroak eta aprobetxamenduak aldatu
barik. Indarreko planeamenduak aurrez ikusten dituen babestuako etxebizitzen proportzioa
errespetatu egiten du, determinazio orokorrak aldatu barik ere. Behin betiko aurreko aldaketak
bakarrik etxebizitzen kopurua aldatzen du eta inolako kasuan aprobetxamenduak eta unitate
homogeneoak.
HAPO-ren garapenari buruz honako laburturiko koadroagaz aurkitzen gara Hiri Lurzoruan.
HIRI LURZORUKO EGOITZADUN ZENBATEKOTZEA

UE

USTEK
O
ETXE
BERRI
AK

DAUD
EN
ETXE ESKEINITAKO
KOPU ETXEBIZITZA
LIZENTZIAK
RUA

ERAI
KINA
K

ETXEBI
AZA ZITZA
LER KOPUR
U
A
ERD GEHIK
UNTZA
IA

AZALE
RA
ERDIA

UNITAT
EAREN
AZALER
A

TIPOLOG eta BEHAKETAK
Zuriak aldatzen dira

USANSOLO
UEUS1

43

UEUS2

20

43

0

0

0

0

3691

112

17

100

4.001

UEUS3

17

0

2436

143

7

100

3.408

UEUS4

98

0 12759

130

0

130

UEUS5

31

UEUS6

10

UEUS7

32

UEUS8

0

UEUS9

188

UEUS10

91
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6

7.589 Garatuta

Lurzatituta eta lizentzia
12.250 eskatua

31

0

5.226 Garatuta

16

0

2.720 Garatuta

32

0

5.267 Garatuta
14.495 Industriala

188
8516

94

Garatuta
Moldatutazko diseinu
berrizkoa
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GOROSIBAI
UEGO1

92

3

0 14500

158

UEGO2

104

1

105 16144

155

UEGO3

0

33

113

24.430 Hitzarmena
18.819 Garatuta
93.870 Industriala

OLABARRI
UEOL1

17

UEOL2

11

11

3629

213
0

6.120 Garatuta

9.400 Lurzatituta

UEOL3

32

32

0

17.160 Garatuta

UEAP1

118

117

0

27.520 Garatuta

UEAP2

0

APERRIBAI

2.473 Tertziarioa

LABEAGA
UELA1
BENGOETXE

20

12

4950

155

50

61

Misto merkataritza/
33.263 etxebizitza/ tertziarioa

UEBE1

47

3

7470

159

33

90

25.781 Lurzatituta

UEBE2

39

7

7050

181

26

98

24.440 Lurzatituta

UEBE3

116

2

18135

156

32

121

25.870

12

2

2993

249

6

150

13.300 Bifamiliarra hasiera

USARGOITI
UEUG1
ELEXALDE
UEEL1

12

UEEL2

3

12

UEEL3

3

4

UEEL4

10

2

UEEL5

5

1

UEEL6

7

0

9.851 Garatuta

0

3.955 Egiten. Soluzioa ok

7

0

1.160 Garatuta eta lizentzia

12

0

8.532 Garatuta
Tipologia Dentsitate
4.050 gutxikoa

1215
7

243
0

6.700 Garatuta

ERREKALDE
UERE1

0

UEOB1

0

26.556 Tertziarioa
28

4125

147

15.400 Misto Ezin da egin

ZUATZU
UEZU1

31

31

0

43.040 Garatuta

UEZU2

8

8

0

1.887 Garatuta

URRETA
UEUR1

100

UEUR2

123

30

100

0

UEUR3

138

4

142

0

29.015 Garatuta

163

3

165

0

34.780 Garatuta (7 vpo posible)

UECR1

14

8

UECR2

30

6

72 24534

199

11.720 Garatuta
93

100

36.090 Bizkailur

URRETA
UEPA1
CENTRO
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151
0
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104

1.090 Plazakoetxe Aldakuntza
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UECR3

0

UECR4

27

810 Transferentziak

UECR5

26

UECR6

4

3

UECR7

2

3

UECR8

12

UECR9

10

UECR10

95

UECR11

92

92

0

11.800 Garatuta

UECR12

53

24

75

0

13.840 Garatuta

UECR13

31

4

33

0

6.550 Garatuta

UECR14

60

6

9660

161

35

96

UECR15

42

5

9589

228

40

110

8.490 Garapena itxaroten

UECR16

52

2

7404

142

15

107

6.300 Luzatituta

UECR17

193

11

UECR18

10

2

2400

200

8

120

2.400 Kudeatzen

UECR19

164

25511

156

59

114

31.350 Lurzatituta

UECR20

39

1

28

0

1.060 Garatuta

26

0

755 Garatuta

7

0

320 Garatuta

5

0

399 Garatuta

12
4

0

540 Garatuta

2450

175

10

102

13300

140

38

100

204

0

38

11.850 Lurzatituta

8.790 Lurzatituta

33.600 Garatuta

0

55

1.790 Kudeatu barik

12.870 Garatuta

UECR21

49

9

UECR22

128

18

119 18500

145

0

14.200 Garatuta

UECR23

3

2

849

283

UECR24

30

6

7470

249

40

98

UECR25

9

4

2062

229

4

121

UECR26

13

UECR27

0

UECR28

0

832 Transferituta

UECR29

0

1.352 Transferituta

14

116

43.240 Egiteko lursailak
4.200 Ezin eginezkoa
39.300 Izapidetu barik
3.215 B2 lursaila lursatituta

0

2.600 Ezin egineko errepidea
1.803 Transferituta

ZUATZU
UERT1

0

115.000 Industriala

0

28.500 Industriala

ITZAGA
UEIZ1

Horrela etxebizitzen kopuru gelditzen da:
Egikaritza unitateetan
Finkatutako hiri lurzoruan
Antolatutako hiri urbanizagarrian
Total:
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2.3.3 Indarreko planeamendu urbanistikoaren garapen maila
Aurreneko aldaketak kontutan harturik, honako laburpen kuadroekin aurkitzen gara, indarreko
planeamenduaren gaur eguneko garapenaren maila deritzonez.

Egoitzadun eskaria

EGOITZADUN HIRI LURZORUA
Azale
ra

Nº VIV
EXIST

Ha.
161,1
1

11.750

EGITEKO
ETXEBIZITZAK
BABES
BARIK

VPP

1.429

89

EGOITZADUN HIRIGARRI LURZORUA
Azalera
TOTALA
K

HA

12.698

71,31

Nº VIV
EXIST

108

EGITEKO ETXEBIZITZAK
BABES BARIK

VPP

1.101

707

TOTAL
AK

1.916
(s/udalplan)

Hapo Etxebizitzak
Egikaritza unitateetan eta
finkatugabekoetan
Antolatutako urbanizagarri
lurzoruan
Totalak:

3.163 + 48

Emandako lizentzia
etxebizitzak
1.693

Gainerako
etxebizitzak
1.518

951

80

871

4.162

1.773

2.389
(s/análisis)

Ikus daitekenez, HAPO-an usteko 3.287 etxebizitzetatik (gehi 855 antolatugabeko hiri
lurzoruan) 1.800 etxebizitza garatu dira, hasieratik uste zireneko %54-a.
HAPO-ri gehitutako aldaketek uste dituzten 4.162 (gehi 855 antolatugabeko hiri lurzoruan)
etxebizitzetatik %43 etxebizitza koppurua garatu da.
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Jarduera ekonomikoetarako lurzoruko eskaera

AAEE HIRI LURZORUA

AAEE HIRIGARRI LURZORUA

Azalera
gordina
Ha.

Betetutako
azalera Ha.

Gainerako azalera
Ha.

Azalera gordina
Ha.

Betetutako azalera
Ha..

Gainerako azalera
Ha.

150,47

143,66

6,80

29,19

0.00

29,19

Jarduera ekonomikoetarako utzitako hiri lurzorua mudu handi batetan garatu da, hiri
urbanizagarria garatu ez den behintzat. Horrela egoera onean aurkitzen gara lurzoru honen
erabilera aldatzea Lurraldeko Plan Partzialaren akorde.
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Ekipamenduen eskaera

Lehen esan den bezala Galdakao ekipamendu publiko nahikoak ditu, batez ere kirolezkoa eta
kulturalak.
Hala ere beharrezkoak dira:
-

Gaurko osasun eraikinen berriztatzea beharrezkoa da.

-

Kultur-Polifuntzional ekipamendu bat egieko aukera

-

Ekipamendu berri bat Bengoetxen, S-4 eta S-5 sektoreetan ekipamendurako usten
diren lurzoruak bilduz.

-

Udal lokal batzuen bilketa (gizarte onizarteak, udaltzaingoak, euskaletegiak, musika
eskolak, elkarteen lokalak) udal ezaugarri gutxietan, beraien kudeaketza hobea izan
daiten.
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-

Egoitzadun gune berrietan eskola ekipamendu baten sartzea (Bengoetxe)

-

21 Agenda Lokalan laguntza ekipamendu berri eta zahar etxearen sustaketa azaltzen
da.

Leku babestuak

Galdakao-ko %9 azalerak babes maila batekin (hirigarriezin lurzoru) ezarrita dago.
Portzentaia hau nahiko txikia da, udalerriaren kudeaketarekin sentirkortasungabe bat adieraziz,
horregatik aztertu beharra dago, gutxienez Lurralde Zatiko Planari egokituz

historiko-arkitektoniko, arkeologiko, documentala, etnografiko, argazkiko
Ondarea
Galdakao Ondarezko elementuengatik beteta dago, historikoki ibilbide luzea eduki bai duelako.
MONUMENTUAK

ESKULTURAK

-. Andra Mari Eleiza

-. Mendizalea

-. Isasi Goikoa Dorrea

-. Mozolioa

-. Lekue Dorrea

-. Ballestero Galdakaotarra

-. Zubiak

-. Lanperna Galdakaotarra

-. Udaletxea

-. Dantzaria

-. El Gallo

-. Esne saltzailea

-. Ur Depositua

-. Burdindegia

-. Oroipen monumentuak

-. Jose Ramon-en "Cortezas"

-. Intesgarriko beste leku

-. Basterretxea (Ardanza Parkea)
-. Oteiza (Ardanza Parkea)

Indarreko gunebanatze laburpena

Indarreko HAPO-ko lurzoru kalifikazioaren plano eskematiko bat laguntzen da, zenbait
egindako aldaketa puntualak gehituz.
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2.3.4 Aurkitutako defitik-ak

Indarreko planeamenduaren analisia egin da gero ikusitako defitit-ak honako hauek dira:
Hiri lurzoruan:
Bengoetxen kirol ekipamendua 60 urte aurretiko biztanleria gehikuntzaren eskariagatik, azken
urteotan laukoiztu egin dena.
Mugikortasunari buruz, plan ziklogaiaren erantspena, bizikleta elektriko ezarpenaren aukera
zehats-mehats ikusi behar Galdakaok aurkezten duen orografiagatik, udalerri iraunkor bat
lortuz.
Berdeguneei buruz, Galdakao hirigune erdian berdegune baten falta dago, berdeguneak
hiriguen erditik kanpo kokatzen dira.
Industri lurzoruan:
Erreka alboko gune industrialen beharrezko errebealitazioa inguru degradatuak hobetzeko.
Egoitzadun gune alboeta dauden erabilera industrialak lekuz aldatu.
Erreka alboan uholdegarriak diren erabielra industrialak aldatu.
Zenbait industrialdeen erabilerraztasunak hobetu, nola Irubiden eta Mercadillon
Erletxen erabilera industrialeko eskaintza haundiagotu, Bilbao Metropoliko Lurralde Zatiko
Planan aldaketa bat eginez.

2.3.5 HAPO-a dihardu duen bitartean etorritako elementu berriak eta araudia

Galdakao-ko Hiri Antolakuntzako Plan Orokorra 1993-ean indarrean sartu zen, 2.1 artikuloan
esan denez lege markoa erabat aldatu egin da, beharrezkoa ikusiz planeamendu berria aurrez
ikusitako lege, araudi eta planei egokitzea.
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2.4 ALDAMENEKO UDALERRIAK

Galdakaok Bedia, Zeberio, Zaratamo, Basauri. Etxebarri, Zarnudio, Lezama, Larrabetzu eta
Amorebieta-Etxanorekin mugatzen du, danak Bizkaiako lurralde historikoan kokatutak.
Galdakao udalerriko Herrialde bakoitzaren planeamendutik, Galdakao udalerriari urbanistikoki
baldintzatuak egoteagatik, honako ikuspuntuak azpimarratzea komenigarria da
Bedia (Arau Subsidiarioak / 1995-05-09)
Usansoloko industri guenak jarraituz, Ibaizabal errekako marjina bietan eta Gorosibai auzoaren
azpikaldean, Bediako udal planeamenduak Murtatza (2,32Ha) eta San Lorenzoko (10,19Ha)
eremuak jarduera ekonomikoetarako hiri lurzoru bezala finkatzea planteatzen du. Errmu bi
hauek pabelloi industrialez beteta dago.
Hiriko egoitzadun tramak Vitoria-Gasteiz norabideko Bilbao-Tarragona N-240 an aurkitzen dira.
Hiri lurzoruetan aurkitzen diren espazioak ez-hirigarri lurzoruetara esleitzen dira, erabilera
bokaziorako edota babes berezirako
Gorosibai auzoarekin mugatuz, S-GO-I Egoitzadun Hirigarri Lurzorua (babes publiko 116
etxebizitza) eta Gorosibai-U-ko eremu industriala (7,84 Ha), lurzorua Ez Urbanizagarri moduan
sailkatzen da, Nekazal-Abeltzaintza eta Landazabal kategoriarekin.
Berdin-berdin gertatzen Usansoloko hegoaldean, non Bediako lurzorua Ez Urbanizagarri
moduan sailkatzen da, Nekazal-Abeltzaintza eta Landazabal kategoriarekin. Galdakao
udalerriko hegoaldean lurzorua Babes Bereziko kategoriarekin sailkatzen da.
Zeberio (Arau Subsidiarioak/ 1988-05-14 eta Arau Subsidiarioen Berrikuspenaren
Lehendabiziko onespena 2002-11-11)
Galdakaok Zeberiorekin dituen mugetako lurzoruak Babes Bereziko kategoriarekin, lurzoru Ez
Urbanizagarria (udalerrietako bi aldeetan) eta luzapen handiagoko Baso kategoriarekin
(Galdakaoko kasuan Nekazal-Abeltzaintza eta Landazabal kategoriarekin) sailkatzen dira.

Zaratamo (Arau Subsidiarioak 1990-03-27)
Zaratamok eta Galdakaok dituzten alde bietako mugetako lurzoruak Babes Bereziko Ez
Hirigarri Lurzorua eta luzapen haundiagoko Baso kategoriarekin sailkatuta daude.
Zaratamoko ipar muturrean finkatutako egoitzadun erabilerazko Hiri Lurzoru eremu bat
planteatzen da (N.Cons.Arkotxa) zeinek Galdakaoko CO-CR-I-arekin antzera dauka. Garapen
hau bi udalerrien artean egin zen aurreneko hamarkadan.
Ibaizabal errekako uren azpitik, Zaratamok Arkotxa eremua (6,09 Ha) Hiri Jarduera
Ekonomikoak bezala sailkatzen du, zeina ibaiko bestea aldean jartzen dena finatutako Iru-Bide
eta Mercadillo poligonoekin.

Basauri (HAPO 2000-02-24)
Basaurin, Galdakaorekin dituen mugak (lerro muga Ibaizabal eta Nerbioi ibaiek, behin bien
ibilguak batu direnean, ezartzen dituzte) Jarduera Ekonomiko Hiri Lurzoru bezala sailkatuta
daude, azalera gehiena erdi-haundi tamainako pabelloi industrialez beteta daude. Bi eremu
hauen zalera osoa 34,98 Ha-koa da (AUI-4.Nervión y AUI-5.lbaizabal eremuak).
Industri eremu hauen atzean Boscuri egoitzadun hiri nukleoa garatzen, Galdakaoko hiri
nukleoekin zerikusi gutxi daukana, tartean azpiegitura kantitate direla medio.
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Hala ere, Espazio Libreen Sistema Orokor bat aurreikustea nabarmendu beharko zen. Bere
azalera 3,92 Ha-koa litzateke eta ibai ibilgutik lineal moduan zakabanatuta.

Etxebarri (Arau Subsidiarioak 2002-07-11)
Nahiz eta Etxebarriko hiri nukleoa Galdakaorekin oso gerturatuta egon,Etxebarriko
planeamenduak bere mugako aldean Espazio Libreetarako bi Sistema Orokor sortu nahi
dituzte, 6,46 Ha-ko Ganguren parkea nabarmendu behar dena, Galdakao Jugo auzoaren
parean aurkitzen dena.
Artxanda-Gangur mendiko hegaletan lurzorua Baso Ez Hirigarri bezala sailkatuta dago.
Zamudio (Arau Subsidiarioak 2008-04-30)
Hemengo lurzoruak Lurzoru Ez Urbanizagarri bezala sailkatuta daude, Babes Bereziko
Kategoriarekin, Artxanda-Gangure mendiko gailurrekin kointzidituz.
Egoitzadun eta jarduera ekonomikoetarako erabilerak, gaur egun eta aurrerantzean, baztertuta
daudela dirudi.

Lezama (Arau Subsidiarioak 2007-11-08)
Lezaman, Artxanda-Ganguren mendiko hegala Ez Urbanizagarri Lurzoru bezala sailkatze,
Baso kategoriarekin, Galdakaoko arauek alde honetako lurzoruak sailkatzerakoan
murriztuagoak dira Babes bereziko kategoriarekin.
Egoitzadun eta jarduera ekonomikoetarako erabilerak, gaur egun eta aurrerantzean, baztertuta
daudela dirudi.
Larrabetzu (Arau Subsidiarioak 1999-03-16/HAPO Lehendabiziko Onespena 2007-0316/en lizitazioan berridazketa berria)
Larrabetzun, Artxanda-Ganguren mendiko hegalak Ez Urbanizagarri Lurzoru bezala
sailkatzen dira erabilera barik, gaur egun Larrabetzuko golf zelaiagatik okupatuta.
Zornotza (Arau Subsidiarioak 2001-01-29)
Hemengo lurzoru gehienek Jarduera Ekonomikoetarako esleituta daude (UI-13-Boroa Sektorea
108,45 Ha) zeinetatik oraindik 48,76 Ha libre daude.
Eremu hau Erletxes poligonoaren (Gumuzio auzoan) parera gelditzen da.
Gelditzen den lurzorua Ez Urbanizagarri Lurzoru bezala sailkatzen da, Nekazal-Abeltzaintza
eta Landazabal kategoriarekin.
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2.5. UDALERRIAREN TESTUINGURU GEOGRAFIKO ETA GIZA-EKONOMIKOA
2.5.1 Marko geografikoa
Galdakao Bilboko eskualdean dago kokaturik, Ibaizabal beheko bailaran, Ganguren
mendizerraren azpian. Erdialdean izan ezik, erliebea gorabeheratsua du. Egituraz,
ifarraldean, material eozenikoz osaturiko "Bizkaiko Sinklinorioaren" barruan sarturik dago,
bertan gailur hauek nabarmenduz: Arrezurriaga (329 m), Txispamendi (221 m), Santa María
(476 m). Hegoaldean, lurra berriro igotzen da, Upo mendian (567 m) eta Mandoiaren
maldetan (637 m) goia jotzen duelarik.
Udalerrairen azalera 31,7 km karratukoa da eta tsasoaren gainetik 60 metrotara aurkitzen da.

Hidrografia
Ibaizabal erreka Galdakaoko ubide garrantzitsuena dugu. Urgoitin Aretxabalagane errekako
urak eta Usansolon Lekubaso errekatxokoak hartzen ditu

Mugak
Iparraldetik, Zamudio, Lezama eta Larrabetzuko udalekin egiten du muga; hegoaldetik,
Zaratamo eta Zeberioko udalekin; ekialdetik, Zornotza, Lemoa eta Bediako udalekin; eta
mendebaldetik Etxebarri eta Basauriko udalekin.

Biztanleria
Galdakaok etengabeko demografi hazkundea izan du, 50-60 urteetan goreneko maila izan
zuelarik. Demografi hazkunde itzel honen arrazoirik nagusiena Ibaizabal bailaran industria ugari
ezarri izana da, etorkin kopuru handia erakarri zuelarik. Hirurogeitahamarreko hamarkadaren
erdi aldera izandako krisiak hedapenezko aldi honi amaiera eman zion. Biztanle hazkundearen
geldialdi hau 80ko hamarkadan zehar nabarmen azaltzen da. Azkeneko bi hamarkadetan
hazkundeak jarraitu egiten, batez ere etxebizitza aldaketen prozesuaren ondorioz.
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2.5.2 Udalerriaren historioa laburra
Sortu zeneko data zehaztasunez ez badakigu ere, antzinatik populatua zegoela gauza argia da.
Jadanik XIV. mendean, Bilbo sortu zeneko mende berean, badago dokumentu bat erroldaturik
zeuden nekazariek, Galdakaoko elizateko baserrietako biztanleek (beste elizateetakoekin
batera: Bediako San Juan, Arrigorriaga, Zaratamo eta Basauriko San Miguel), Bizkaiko Jaun
eta Gaztelako errege izango zen Juan Jaun infanteari eskatu ziotela Bilboko auzokoen
zerrendan sartzea Ahaide Nagusi batzuren aldetik jasaten ari ziren gehiegikeriez defendatzeko.
1375eko martxoaren 12an Almanzán-en dataturiko agiri baten bidez onura hori onartu zitzaien.
Halanda ze, Galdakao Bilboko auzokoen zerrendarekin lotuta geratu zen eta bertan 1630era
arte iraun zuten.
XVI. mendetik jasota dago Galdakao, Uribeko merindadearen Elizatea, Bizkaiko Jaurerriko
Batzar Nagusietako 38. botua eta aulkia betetzen zuela. Bere gobernu orokorrerako bi
erregidore leial zituen eta garrantzi handiko erabakiak hartzen zituen herri-biltzar edo gurutz
geldiaz gain.
Antzinako parrokia, Santa Maria Gangurenekoa (1782an bota zena), urrutiko lekuan kokaturik
zegoen, bere izena hartzen duen mendian: Ganguren. Horregatik, XIII. mendean altzatu zen,
ordezkatzeko, Elexaldeko Andra Maria tenplua. Fundatzailea Sancho de Galdácano y
Torrezábal izan zen.
Galdakaok borrokaldi desberdinetan parte hartu zuen, hala nola Convención-eko Guduan
(1795), Gudu Napoleonikoan (1808-1812) eta 1. Gudu Karlistan (1833-1839). Horrela, azken
honetan, Galdakaok zeregin garrantzitsua bete zuen. Historiak dio bertan zegoela "casa
consistorial muy grande que sirvió de cuartel por mucho tiempo a los carlistas, durante la
guerra civil". Borrokaldia amaitu zen arte, Galdakao tropa Karlisten kokalekua izan zen.
Industrializazioa heltzeaz batera, XIX. mendean, industri jarduera desberdinak antzinatik zituen
arren (harrobi eta burdinolen ustiakuntza, Abusuko harri errefraktarioko harrobi ospetsuak),
industria gune garrantzitsu bihurtu zen Galdakao, zalantza barik 1882an Donostia-Bilbo
(hasieran "Ferrocarril Central de Vizcaya" izena zuena) udalerria zeharkatzen zuen
trenbidearen inaugurazioak lagunduta.
Dinamitaren Lantegia 1872an jarri ondoren, Usansolon fundizio lantegia edo Guturribai ongarri
mineraletakoa bezalako enpresa garrantzitsuak gehitu zitzaizkion. Prozesu honek XX.
mendean zehar jarraitu zion demografi hazkundeak izan zuen lagun.
1936ko Gerrate Zibilean, Galdakao Errepublikari atxikitako indarren boterepean egon zen
1937ko ekainaren 15era arte, eta orduan Nafarroako 1. Brigadak okupatu zuen.
Bilboko Burdin-Hesiaren barruan geratzen zen, eta bere industria indartsuaren artean
dinamitako lantegia zegoen. Hegazkin nazionalek maiatza eta ekainaren artean bonbardatua
izan zen sarri, Nafarroako 1. Brigada sartu zenean, eta Eusko Jaularitzaren Bataloiekin gogor
borrokatu ondoren, suntsiketa handiak izan zituen.
Gerraosteak, eta ondorioz izan zen errepresioak, ekonomi, gizarte eta kultur aldetik geraldi
handia ekarri zuen. Hala eta guztiz ere, Galdakao haziz joan da eta horrek urbanizazio gero eta
zabalagoa ekarri du.
Gaur egun, 30.000 biztanle inguru ditu, 1993. urtean udalak onetsitako Hiri-Antolaketarako
Egitamu Orokorrean dauden aurreikuspenei erantzunez. Izan ere, produkzio sektore
desberdinak, zerbitzu eta aisialdikoak, bizileku mota desberdinekin konbinatzen saiatu da, herri
atsegin eta prosperoa lortzeko asmoaz.
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2.5.3 Hiri sistema
Galdakaoko udalerria Bilbo Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren barruan dago, eta eremu
funtzional ezbedinetako herriekin mugatuta dago ere: Bedia (Igorreko Eremu Funzionala),
Amorebieta-Etxano (Drangoko Eremu Funtzionala). Hori dela eta, udalerri hauen guztien
arteko errekurtsoen partekatzearen sinergia sortzen da.
Bizkaiko hiriburuarekiko daukan erlazioa, batez ere, izaera laboraleko eguneko populazio-fluxu
garrantzitsuagatik etorrita dago, hirugarren sektorera gehienetan, udal-terminoak bigarren
sektoreko lan-jarduera garrantzitsu eskeintzen du hirigunetik kanpo kokatuta, zeinak beste
herrialdeko eta herrialde bereko biztalenria mugimenduak xurgatzen ditu.
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2.5.4 Egoitzadun auzoak
Galdakaoko hirigunea A-8 autobidearen eta N-634 errepidearen artean kokaturik dago.
Horregatik espazio mugatu honetatik kanpo, gune desberdinetara hedatu egin dira auzo
berriak.
Auzoak, batzuetan hasierako hirigunearekin lotuak eta beste batzuetan ez, berezko entitatea
garatzen joan dira, baina beti hasierako nukleoaren jarduera ekonomiko eta sozialaren
oinarria hartuz.
Bere ezaugarri nagusiak honako hauek dira:

Aperribai auzoa
Bilbotik hurbilen dagoen auzoa da eta N-634 errepidearen albo batean kokatzen da.
Hiri-Lurzoru esparrua da, zeinean bere gehienezko erabilera etxebizitzena dena. Bere erakin
gehienak bloke linealak dira.
Etxebitza eraikinez aparte, autoentzako kontzesionario bat, udal frontoi bat eta Aperribaiko
Ikastetxe Publikoa aurkitzen dira.
Azken urteetan, higiezinen estandarekin batera, zenbait egoitza eraiki dira beheko solairuetan
lokal komertzialak dituztela. Honek biztanleriaren bizitza maila hobetu egin du, eskaintza
komertziala eta biztanleriaren dentsitatearen handiagotzea izan delako.

Olabarrieta auzoa (Txistulanda)
Aperribai auzoaren alboan kokatuta, bere egoitzadun eraikin tipologiatik desberdintzen da.
Poblado Firestone bezala ezagutzen da, enpresa berak bere langileentzako etxebizitza hauek
eraiki zituelako.
Auzo honek okupatzen duen eremua Hiri-lurzoru sailkapena dauka, Behe-Estazio Elektrikoa
eta La Realeza de Maria eliza izan ezik, Sistema Orokorra bezala sailkatuta daude eta.

Bengoetxe auzoa
A-8 autobidea eta N-634 artean kokatzen da, Galdakao hiri zentrotik hurrun, Zuatzaurre eta
Urtebieta auzoekin mugatzen du.
Auzo honetako lurzorua hiru kategoria ezberdinetan sailkaturik dago:
-

Hiri-lurzorua, orokorrean N-634 errepide alboko guenak eta eraikitutako beste edozein
lurren bat.

-

“Lur Urbanizagarri ez programatua” eta “Lur urbanizagarria”, autobidetik hurbilen
dauden lurrez osatuta. Gehiegi garatu gabeko gunea da, banaturiko etxebizitza blokeez
osaturik. Hau dela eta, merkataritza eskaintza eskasa izan da beti eta gainera espazio
libreen falta gehitzen bazaio jardueragabeko sentsazioa nabaritzen da.

Auzo honetan Bengoetxeko Ikastetxe Publikoa, Hostalaritza eskola eta San Jose Obreroren
eliza aurkitzen dira.
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Zuatzaurre auzoa
Horrela deitzen Zuatzu auzoaren aurrean aurkitzen delako, N-634 errepidearen bestaldean
dagoen hirigune txiki bat. Hiri-lurzoru sailkaturik. Ia lurzoru gehiena bloke linealez eraikita dago.
Bengoetxeko gune batzuetan bezala, lokal gehienak garaje moduan erabiltzen dira. Honen
arrazoia inguruak duen topografia eta hirigunetik urrun egotean datza.
Merkataritza-jarduera handiagoa duen Urreta auzoaren hurbiltasunak, biztanleria auzo
horretara edota hirigunera bizitzera joatea sortarazi du.
Urtebieta auzoa
Malda handiko auzoa eta Bengoetxe eta Urreta artean kokatzen da. “Hiri-lurzoru” eta “LurUrbanizagarri” sailkapena dauka.
Eremu hau behe-solairuko etxeez beteta dago gehien bat. Urreta auzoaren hurbiltasunak
auzoen arteko joan-etorria errazten du.
Urreta auzoa
Tximelarre, Urtebieta eta Zuatzaurre auzoen artean aurkitzen da. Auzo honek entitate,
merkataritza eta jarduera nahikoak ditu geroko garapenak kontutan hartzeko. Lurzoru guztia
Hiri Lurzoru bezala sailkaturik dago eta bertan ekipamendu garrantzitsuak aurkitzen dira:
Urretako polikiroldegia eta Osasun zentroa adibide batzu dira
Bere biztanleri-dentsitatea dela eta Urretako Ikastetxe Publikoa dago eta Zaborren Bilketa
Neumatikoaren estazioa auzoaren mugan aurkitzen da, A-8 Autobide alboan.

Zuazo-Zuhatzu auzoa
N-634a errepideko beste aldera eta Ibaizabal ibaira kokatuta, Euskotren-en geltokiaren eta hirizentroaren artean dentsitate gutxiko bizitegi-zona da.
Nahiz eta fisikoki hirigunetik hurbil aurkitu errepide nazionala eta ibaia bertako biztanleria
nahiko urrun sentitu egiten da.
Auzoak kiroletako gunea, hirugarren adineko bizilekua, hotela eta industria-jarduerari
zuzendutako azalera garrantzitsua dauka.

Tximelarre auzoa
Tximelarre Goikoa eta Tximelarre Behekoa banatuta, hirugunearekin muga dauka, udalerriko
lekurik aintzinena da.
Egoitzadun izaerarekin, bi eratako etxebizitza mota ditu, familiar bakarreko etxebizitzak eta
etxebizitza kolektibo blokeak, merkataritza jarduerarik gabe.

La Cruz auzoa
Galdakaoko erdiguneko auzoa da eta Ipar La Cruz eta Hego La Cruz-ean banatzen da.
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Ipar la Cruz-ek 15.338 metro karratuko azalera dauka eta merkataritza, hostalaritza eta
egoitzadun balio handiko kaleak ditu, Mugur, Zamakoa eta Ganekogorta adibidez.
Hego La Cruz-ek 82.515,78 metro karratuko azalera dauka, Juan Bautista Uriarte Kalearen
hegoaldean kokatzen da eta Galdakaoko hiri ardatz nagusiena da.
Egia auzoa
Malda handikoa, ez du apenas egoitzadun erakinik. A-8 autobidearen bestaldean kokatzen da
eta ikastola bat, Eguzkibegi, eta Ikastetxe Publiko bat, Egiagandasegi, biak garrantzi handikoak
udalerrian.
Errekalde auzoa
Egia auzo alboan kokatzen da, etxebizitza bakarreko eraikinez beteta egon ikus-entzuterako
ekoizpen eta montaiezko empresa handi bat dauka.
Elexalde auzoa
Auzo bat baino gehiago hiriguneko hedadura izan daiteke. Malda handikoa, jatetxea, Andra
Mari eliza, institutu publikoa eta udal-igerilekuak dituen polikiroldegiagatik ere ezaguna da.
Egoitzadun gunea, auzoaren goiko aldera igotzeko maldan aurkitzen da gehienbat, udal
hilerriaren alboan.
Gehienbat familia bakarreko etxebizitzak aurkitzen dira, merkataritza mugimendu barik, auzo
honetako biztanleriaren erlazioa hirugunearekiko oso estua da.
Auzoaren erdian Andra-Mari eliza aurkitzen da. Mendiaren goikaldean aintzinako Tiro Zelaia
aurkitzen da, gaur egun erabili barik baina oraindik ahalmen boterearekin.
Olabarri auzoa
Etxe gutxiko eta zakabanatutako etxeekin, hirugunearekiko distantzia, zailtasun orografikoa eta
N-634 errepidearen zeharkatzeak auzo honen gutxieneko garapena mugatu dute.
Hala ere, gasolindegi bat, auto kontsesionarioa eta altzari-denda handi bat ditu.
Bekea auzoa
Lurzoru urbanizagarri bezala sailkatuta, familia bakarreko etxebizitzaz barreiaturik, bada
Usansolo-ko auzoaren eta zentroaren arteko konexio lurzorua.
Uste da abiadura handiko trena hemendik pasa daiten, bere ikerpena funtsezkoa da
etorkizuneko garapenerako.
Labea auzoa ( Labeaga)
Galdakao-ko ospitalea auzo honetan dago, eta hirugarren erabilerako eraikuntzak txiki ere
dauden tokian kokatuta. Gaurko planeamenduak 400 etxebizitza berrien eraikuntza aurrez
ikusten du.
Usansolo auzoa
Galdakao auzorik independienteena, zentroarekiko hurrun eta konexio gabekoa. Merkataritza
jarduera gutxi dauzka, eta hala ere trenbide geltokia, kirol-gunea (igerilekuarekin), liburutegia
eta osasun-zentroa ditu.
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Lurzoru azalera handi batek libre egoteak, eta auzoak hirigunearekiko duen urruntasuna dela
eta izan dituen prezio merkeagoengatik, beste auzo batzu baino gehiago sustatzea ekarri du.
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2.5.5 Auzo eta gune industrialak
Gune industriala gehienka Ibaizabal aranean kokatu egin ziren, N-634 eta Ibaizabal ibaiaren
artean, hirurogeitamar erdiko hamarkadako krisiak etapa honi bukaera ezarri zion eta gaur
egun eremu industrial batzuek zenbait gabezia aurkezten dituzte eskuragarritasun, hiri eta
ingurumen birsorkuntzari dagokionez.
Bere ezaugarri nagusiak honako hauek dira:
Neinver poligonoa
Udaleko mendebalean kokatuta, Porsche eta Hyundai auto kontzesionarioak direla eta sendotu
egin da.
Aperribai
Neinver bukaeratik Irubide gasolindegiraino. Poligono honetan Tuco, Firestone, Metalinox,
Guinea Hermanos y eta enpresa txikiak aurkitzen dira lantegien banatzearen ondorioz.
Hainbat lantegi errepidearekiko konexioen defizita eskeintzen dute beren funtzionamendu ona
horrela zailduz.
Eremu honetako ibaiko bideratze lanak hasi dira, uholde arazoak Zuazo-n beste batzuen artean
ebazteko asmoz.
Irubide
Hirgintzaren aldetik oso polígono gatazkatsua, beren sarbideengatik gasolindegiaren kokapen
txarra konpontzear dago eta lurzoru faltagatik.
Poligonoaren mantenu falta ageri da, udaletxetik urbanizazioa heldu ez delako.
Poligono honek Coca-Colarekin mugatzen du, udalerriaren enpresarik garrantzitsuenetakoa
izanik.
Hiri-birsorkuntza behar du, ibaira begiratzen duten atzeko aurrealdeetan.
Mercadillo
Coca-Colazko lantegietatik Ibaizabal errekaren estutzeraino luzatzen da, gaur egun eremuaren
%50a Coca-Colarena da eta bestea empresa txikiengatik, itxura nahiko utzita aurkezten
dutenek atzeko aldeetan batez ere.
Zuhatzu
Errekaren bestaldean kokatzen da, Mercadillo eremuaren aurrean. Eremuaren %70a Formica
lantegiak osatzen egiten du eta gainerakoak empresa desberdinengatik, tamaina txiki eta
erdikoak, azken hauek uholdeengatik sarri izaten dira kolpatuta.
UEE ( gaurko Maxam)
Zuhatzu aurrean, BI-3720 errepidearen bestaldean, Unión Española de Explosivos aurkitzen
da, ingurumenarekiko balio handiko lurzoru zabalak hartzen ditu, lehergailuak egiteko eraikin
txikietaz osatzen da.
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Guturribai
N-634 eta Ibaizabal ibaiaren artean kokatzen da, eremu honetan GNG txirrinken egilea, El
Corte Ingles, Mercedes kamioi empresa eta jarduera ekonomikoko lantegi txikiak, lehergailuen
aintzinako lurzoruak, aurkitzen dira.
Poligonoak hainbat gabezia aurkezten ditu, errepidearen hurbiltasunagatiko sarbideei
dagokienez eta hiri-birsorkuntza ere beharrezkoa da ibaiaren inguruan.
Itzaga
Guturribai poligonoaren aurrean, ibaiaren beste marjinan Itzaga aurkitzen da, poligonoko parte
zaharra, ibaitik hurbilena dagoena, hainbat enpresa osatzen dute, haietako asko aurkitzen dira
zaharkituak ibaiaren bideratzeagatik eraginda, Ubide sotoetara zuzendutako lantegia izan ezik,.
Alde berriak era desberdinetako enpresei ostatu ematen die, Kalamazu bezala, Relax (oheak)
dokumentoen artxiboak e.a. Gune bat aurkitzen da eraikin barik Spri bere jabea delarik, pabiloi
berriak eraikitzeko asmoz.
Kudeatutako dagoen beste gune bat (Plan Partziala onartuta eta lurzatitze proiektua onartuta)
ibaiaren alboan urbanizatu gabe dagoena da.
Bekea
Hiri nukleoaren Ekialdean, Olabarri auzoan aurrean, Iparraldean errekagatik mugatuta eta
hegoaldena A-8 autobideagatik. Bertan tamaina txikiko eta erdiko industria aurkitzen dira,
uholdegarri guneengatik eragita.
Estudio hidraulikoak uholdeak sahiesteko zubi berri baten eraikuntza planteatzen du.
Gorosibai
Azkenean, Lemoako udalerriarekin mugatuz Gorosibai aurkitzen da, eremu honetako
enpresarik garrantzitsuena Josefinada, Firestone-rako gurpil sare fabrikatzailea, gainerakoa
industria ertain edo txikiko enpresengatik hartuta dago. Haietako batzuk eskuragarritasuna
hobetu behar dute.
Egokia izango litzateke bizitegi-lurzoruaren hurbileko enpresak entitate handiagoko
industrialdeetara eramatea, bizitegi-lurzoruri kutsadura kenduz.
Usansolo3
Gorosibai aurrean, ibaiaren bestaldean, Illardia industrigunea arukitzen lekuan, egoki legoke
empresa lekuz aldatzea eta ibaiaren alboan utzitako gunea berreskutratzea, inguruko
egoitzadun erabilera sustatzeko.
Bizkarra
Eremu honetan babestu behar diren bokazio industrialik gabeko lurzoruak daude, baina
etorkizun bateko joera poligono berrietara lekuz aldatzea izan ahalko litzateke.
En este ámbito se encuentran suelos sin vocación industrial que hay que preservar, pero la
tendencia en un futuro podría ser el traslado a nuevos polígonos.
Erletxe
Sendotze maila handia aurkezten du, eremu honen hazkundea ahalbidetzeko lurzorua
eskuragarri ipintzeaz aparte komunikazioak hobetu behar izango lirateke.
Larrabetzu eta BI-634-rako bidegurutzeko norabidean gasolindegia eta eliza aurkitzen dira
desegituratutako elementu txikiengatik osatutako eraikuntzez gain. Hauek aurrerakin
dokumentuan aztergai izango dira.
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2.5.6 Azpiegiturak
Udal azpiegituren garapen maila altua da.
Zerbitzu-sareak
Hornikuntza-sareak ibilbide zabal eta osatuta dauka, leku batzuetan berriztuta izan behar
duena.
Saneamendu-sareari dagokionez, azken urteetan egindako udal-azpiegitura berrietara moldatu
egin behar da.
Dagoen argiteri-publiko sareak hiri-bilbe osoa hartzen du, baita baserri herri-guneetako
sarbideak eta bide-sistemak. Isolatuta dauden nekazal elementuak bakar batzu gelditzen dira
sarea betetzeko.
Saneamendua
2001. Urtean Nerbioi-Ibaizabal interzeptorearen lanak hasi ziren, Urbi-Plazakoetxe tartea, gero
2006. urtean Plazakoetxe-Usansolo tarteko lanak hasi ziren.
Behin Galdakaoko biztanleriaren isurketak interzeptorean hartu, zenbait ekintza egitea
beharrezkoa da, gehienak puntualak dira arrazoiren batengatik egin ahal izan ez direnak.
Isurketa hauetako batzu aurkitzen Ibaizabal ibaiaren ertzetan daude, eta bideratze-lanen
errealizazioa eta administrazio desberdinen koordinazioa beharrezkoa da.
Hiri-bilbetik (Erletxeseko Poligono Industrialetik) urrundutako sistemetan komenigarria da
ponpatzeen bidez CABB-eko interzepetorearekin lotzea, eta horrela EDARak baliogabetu ahal
izatea.
Era berean isolatutako herri-guneen saneamendu-sistema txikiei buruzko ikerketa garatu behar
da, eta bere ezaugarrien arabera, hautako soluzioren bat ezarri:
1.- Sistema orokorrei gehitu.
2.- Isolatutako saneamendu-sistema kolektiboa ezarri.
3.- Saneamendu-sistema indibiduala mantendu.
Jokaera hauen garapenerako gunerik adierazgarrienetakoak, hauek dira:
La Troka nukleoa
Usargoiti- Belategi nukleoa
Elexalde
Lekueko nukleoak
Bekeako nukleoa
Ur-hornikuntza
1993.eko HAPOaren garapenean Bekeako gunean egikaritze-sektoreak aurkitzen ziren
beharrezko hedapen urbanistikoaz gain, udal zerbitzuetako eguneraketa eta ibilbideetan
aldaketak sortzen zituztenak. Sistemaren erreguladore sistema garrantzitsu bi elkartzen zuten
hornikuntzako sarearen gaurkotzea: Lekue-ko eta Elexalde-ko gordailuko ETAP-a.
Komunikazio-azpiegitura handiko ezarpenaren (AHT, Hego Sahiesbidea) aurrikuspenaren
aurrean, hasierako planteamenduak eta berezko sektore urbanizagarria aldatu egin dira, eta
hornikuntza-azpiegitura berriaren lanak ere.
Zentzu berean Udaletxea birplanteatzen ari da Lekue-Lekubaso ETAParen mantenua eta
aprobetxamendua.
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Udal sarearen zabalkuntza eta aldameneko udalerrien eskaria dela eta, soluzio orokorrak
begietsi behar dira. Soluzio hauek udalerriei urez hornitu beharko lieke eta beraien gaur egungo
beharrezkotasunei.
Hazkunde urbanistiko berriek hiri-bilbearekiko azpiegitura guztien beharrezko konexioa begietsi
behar izango dute, nahiz eta jokaerak sektoreek eta unitateek mugatuta eremuetatik kanpo
ekarri. Hazkunde berriek hornidura eta oinarrizko zerbitzuak bermatuta izan behar dituzte.
Hiri-hondakin solidoak
Hiri hondakinen bilketa-automatizatua beste zerbitzuekin integratzen da (ur-hornikuntza,
saneamendua, elektrizitatea, gasa…).
Bilketa Neumatiko-automatiko sistemaren bidez, hondakinak 500 mm-ko diametro nominaleko
behe hodietatik zentraleraino hartzen dira, eta biltegi handietan sartu egiten dira.
3 frakziotan batzen dira (ontziak, papera eta besteak)
Bilketa-sistema neumatikoak hiru zati desberdin ditu

; Isuriketa puntuak: Erabiltzaileak eguneko edozein ordutan hondakinak utzi ditzaten
sarrerak.

; Garraio sarea: 498 mm-ko barruko diametroko hodi sare garraioa, zeintzuek
hondakinak zentru bilketaraino aire korronteen bidez eroaten dituztenak.

; Zentru bilketa: Eraikin honek azpirazio korronteak sortzen dituen beharrezko elementu
mekanikoak ditu, baita garraiatzeko aire-korrontearen iragaztea.
Hondakinen bilketa neumatikoa etxebizitzen eta merkataritzen hondakinak biltzen dituzte eta
etxebizitza kopuruaren eta merkataritza zentroen ekoizpenaren eta etxebizitza kopuruaren
arabare dimentsionatu egiten da. Ondorioz etxebizitza baliokideko baturiko kopurua ekoizturiko
hondakinetan (kilo edo toneladetan) estrapolatzen da.
Hiru Bilketa-sistema pneumatiko daude, bildu behar diren hondakin kopuruaren arabera.
1. Sistema C: Jatorri desberdineko hondar ekoizpenarekiko gune handiak. Bilketa-zentral
bakoitzak 10.000 etxebizitza sortzen dituzten hondakinei zerbitzua eman diezaieke.
2. Sistema G: Bilketa-zentral bakoitzak 3.500 etxebizitza sortzen dituzten hondakinei
zerbitzua eman diezaieke.
3. Sistema F: Bilketa-zentral bakoitzak 1.200 etxebizitza sortzen dituzten hondakinei
zerbitzua eman diezaieke.

Galdakaoko hondakinen sare garraioa.
Galdakao hiriguneak C motatako zabor bilketa- sistema neumatikoa dauka.
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Instalazioa erabat edo partzialki eginda dauden guneak badira, baina tarte batzu oraindik ez
dute funtzionatzen. Badago ere etorkizunerako disenaiturik dagoen sare bat.
Hondakinen bilketa neumatikoa 2011. urtean martxan jarri zen 3.315 etxebizitzei zerbitzua
emanez, Tximelarre Goikoa, Hego la Cruz eta Urretari baliokidea. Ekintza hauei zerbitzu eman
ahal izateko 122 buzoi jarri ziren 3 frakzioetan banaturik (ontziak, papera eta besteak) eta 3.393
metroko behe hodi sare baten bidez.

FASE 1

Buzoi totalak

Gainerako
buzoiak

Hontzietarako
buzoiak

Paperazko
buzoiak

122

64

28

30

2. Fasera Ipar La-Cruz, Tximelarre Behekoa eta San Inazio auzoak sartuko dira, guztira 120
buzoi eta 2.088 metroko hodi-sistema aurrikusten da, guztira 2.752 etxebizitzei zerbitzua
emanez.

Hondakinen sare bilketa. Berdean funtzionatzen dagoen sarea, gorriz egindakoa eta urdinez proiektatutakoa.

Sistemak 10.122 baliokideko etxebizitzeraino heldu nahi du, horrela Galdakao udalerriko
zentroa betez.
Galdakaoko hondakin bilketen zentrala
U.E.-U.R.-2 partzelan kokatzen da, Ramón Rubial kalean.
C motatako zentrala, zubi-garabien bidez kontenegailu garraio-sistema batekin.
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Galdakaoko zentru bilketarena ikuspegi orokorrak

Hondakin bilketa pneumatikoaren instalazioaren garrantzia.
Sistema hauen eremuak erabat baldintzaturik daude turboextraktoreen aire-hartze ahalmen,
hodien diametroa eta bilketa denboragatik.
Egon daitekeen tarte luzerik handiena, buzoitik zentraleraino, 1.900 metrokoa da.
Bilketak zuhurtasunez eta ez jarraian egiten dira kontsumo energetikoa jeisteko.
Bestaldetik bildu behar den hondakin kopurua operazio denboretan eragiten du mantenu
garbiketerako geltokiengatik mugatuta, honek ez du esan nahi hondakinak bota ez daitezela.
Sistemak aldi baterako metaketarako ahalmena dauka beraz isurketa puntu bakoitzean
eguneko edozein ordutarako libre hau.
Aldameneko auzoetan sistemaren instalazioa.
Aurrez aipaturiko mugapenengatik zenbait auzo garrantzitsu sistema honen kanpo gelditzen
dira, Aperribai eta Usansolo adibidez.
Auzo hauetarako sistema trinkoagoak daude bilketa-zentral txikiagoaz osatuta baina sarearen
tipologia hiri-zentroan egin den bezalakoa da.
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Galdakao udalerriko ikuspegi orokorra almaneko auzoekin

Garraioaren azpiegitura
Trenbide sareak garrantzi handia du Galdakaon, Arratia Araneko sarrera udalerria delako.
Merkantzien joan-etorria oso ugaria da inguruan dagoan industriagatik eta errepideko garraiosarea arriskutsua da.
Euskotren
Atxuri-Gernika-Donostia lerroak bi geltoki ditu Galdakaon, lehenegoa Zuhatzun dago, Txomin
Egileor kalean. Geltoki honek Galdakaoren hiriguneari zerbitzu ematen dio Juan Bautista
Uriarte kalea eta BI-3720 jarraipenarekin, nahiz eta N-634 eta Ibaizabal ibaiaren bestaldean
aurkitu. Bigarren geltokia Usansolon dago, Oletxe kalean, herriguneraren hegoaldean dago,
tamaina txikikoa denez ez ditu arazo gehiegirtik sortzen.
Hospitalera joateko autobusa dago eta Bilbao-Donostia eta Urdaibaiko erabiltzaileei aukera
ematen die beraien joan-etorrietarako.
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Metroa
Metro linea berria Usansoloraino helduko da.
Eusko Jaurlaritzak jadanik azpiegituraren eraikin ikasketak esleitu ditu. Ikasketa lanak 2012
urtean hasiko direla eta 2016 urterako bukatuta egongo dira. Erakusketa publikoaren ostean
lurretan egingo diren lanen aurre-ikasketak egin behar dira. Sentsu honetan, Euskal Trenbide
Sareak, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Lan Publiko eta Garraioen Saileko ente Publikoa,
Sarratu-Hospitaleko tartea Eptisa-Fulcrumeri eman dizkio lanak, 1.079.004 (BEZ kanpo)
aurrekontuarekin eta urte beteko epea duela.
Proiektua Etxebarriko Metro geltokitik hasi eta bost geltokien eraikuntza ditu barne: Sarratu,
Aperribai, Bengoetxe, Galdakao zentroa eta Hospitala. Sarratuko geltokia (Basaurin) Euskotren
eta Metroaren arteko aldaketa geltoki intermodal bat bezala aurkezten da eta Ariz geltokiaren
ostean eraikituko da (mugitu izango dana behin lanak bukatuta), La Basconia zubirako sarbide
biribilgunearen sarbide alboan. Hortik Aperribaraino metroa lurpera sartuko da, momentu osoan
lurpetik joanez. Aperribai eta Bengoetxeko geltokiak lurpena aurkituko dira baina sarrerak eta
sartzeko makinak kanpoaldena kokatuko dira, Galdakao zentruko eta Usansoloko geltokiak
aldiz dena edukiko dute lurpean. Bi azken geltoki hauetan tradiziozko “fosteritoak” aurkitu dira.
Faseka. Eraikitze egitasmoa egin behar duen adjudikaziodunari lanak faseka garatu daitezen
eskatu zaio. 2012an hasteko moduan eta faseak inauguratzen ari izan ahal ditzatela. Lehengo
Sarratuko geltokia, gero Aperribaikoa, geroago Bengoetxekoa eta Galdakao zentrokoa batera,
eta azkenik Ospitalekoa. Ikerketak dioenaren arabera Aperribaiko geltokia 2016. Urtea baino
lehenago erakita egon beharko luke
Galdakaoren lehenengo geltokia Aperribaikoa izango da, auzoaren beheko aldean egingo
dena, lorategi gunearen azpian. Nasak lurpean egongo dira eta sarrera nagusia kanpokaldean.
Bengoetxen berdina gertatuko da. Bigarren geltoki hau Hostalaritza Eskolaren atzealdean
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kokatuko da. Beste bi geltokiak bai egongo dira lurperaturik (nasak eta sarrera nagusia) eta
geltoki bakoitzak sarrera desberdinak edukiko dituzte. Galdakao zentruko geltokia Iparragirre
kale azpian egongo da eta Bernat etxepare kalean fosterito bat eraikiko da, non igogailu bat
egingo da lurpera joateko (Lehendakari Agirre enparantzaren izkina batean) Juan bautista
Uriarte kalean ere beste fosterito bat egongo da (Euskadi kalearen gurutzean)
Hospitala - Usansolo. Azken geltokia Hospitalekoa izango da. Azken orduan ezarri den
geltokia izan da, aurreneko ikerketetan ez zelako errrentagarri ikusten. Usansolo zentrokoa
oraindik proiektutik kanpo gelditzen da. Hala ere Ospitaleko geltokiak Labeaga auzoan sarrera
bat eduki lezake Usansoloko biztanleei zerbitzua eman liezaiokena. Sarrera hau Laminarrieta
zelaien ondoan aurkitzen da eta Ibaizabal ibaiaren zubitik gertu. Leku horretan fosterito bat eta
Ospitaleko sarreran igogailu bat egin nahi da. Labeagan gune bat utzi egin da Metro
erebiltzaileentzako parking bat egiteko.
Lanzadera. Metroa ezarri arte, hiri-autobusa erabiltzen jarraitu beharko dute ospitalera joan
nahi dutenek.

AHT
Galdakao-Basauri tarteko obrak 2008an hasi ziren, Lemoa-Galdakaokoak 2009an, eta 2012an
zehar amaitzea espero da.
Abiadura Handiko Trenaren plataformaren obrak egiten ari dira. Lan hauek azpiegituraren
plataforma guztia amaitu arte izango dira: balasto azpiko geruza bete eta trinkotu arte. Gero
sarearen kudeaketarako ekipamenduak jarri beharko dira.
Plataformaren ardatzaren diseinua 250 Km/h-ko abiadurarako prestatuta dago, trafiko mistoa
jasatzeko prest. Garraio trenen abiadura 90 km/h-koa izaten da.
Galdakao-Basauri tartean Zaratamoko tunela (2,7 Km) y el Nerbioiko zubia nabarmenduko dira.
Azken honek 115 m-ko argi-luzera izango du hirugarren atartean, Europako errekorra izango
du AHTen hormigoizko zubien artean.
Lemoa-Galdakao tartean Galdakaoko tunela (1,8 Km), Galdakaoko tunel faltsua eta los
Bistibieta, Ibaizabal eta Galdakaoko zubiak nabarmenduko dira.
Kontuan hartzekoak izango dira, eragin akustikoak eta AHTk ezarriko duen barrera berria,
Galdakaoko zentroa eta Usansolo-Ospitalearen artean. Bekea, Puentelatorre eta Labeaga
zeharkatuko ditu.
Bide Sarea
Bidea sareak Galdakaoko hedapena modu berezian baldintzatzen du: N-634 (SantiagoDonostia) eta A-8 Autobidea (Bilbao-Behobia)
A-8 Autobidea
A-8 autobideak iparraldean Artxanda-Ganguren mendiarekin mugatzen du, eta hirigunearen
garapena baldintzatu alde honetara. Mendi-hegal honetan kokaturiko auzoak (Elexalde
adibidez) erabat deskonektatuta agertzen dira, nahi zeta beste mota bateko interes aizan.
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Konekzioa pasarela edo tunelen bitartez egin behar izaten da. Eragin akustiko nabariak dituzte,
autobidearen ondoan dauden eraikinak.
N-634 errepidea
N-634 errepide nazionala hesi bihurtu da, hirigunearen eta industriguneen artean. Erreia
bikoitzeko egitura duenez oztopoa handiagotu egiten da.
BI-3720 Foru errepidea
BI-3720 foru errepidea tokiko sare errepidea da (kolore oria). Txomin Eguileor kaleak osatzen
du.
Bilbo Metropolitaneko Hego Saihesbidea
Super Sur izenarekin ezaguna, udalerriaren hegoaldean luzatuko da, AHTren ondotik. Errepide
berri hau egin ezkero A-8 autobidea hiri-biribilgune bihurtuko litzateke.
Supersurreko lehenengo fasea amaitu da, eta bigarren fasea Galdakao zeharkatzen du. Hala
ere egitasmo bat bakarrik ez da momentuz. Aurrikusten den ibilbidea hauxe da:
Fase II: Arrigorriaga-Amorebieta
•

Venta Alta-Arrigorriaga (túnel de Tximintxe y viaducto de Arrigorriaga)

•

Arrigorriaga-Galdácano (túnel de San Antón)

•

Galdakao-Bekea (túnel de Bekea)

•

Bekea-Amorebieta (enlace de Galdácano, túnel de Burtozamendi y enlace de
Kortederra)

Azpiegitura hidraulikoa
Ibaizabal ibaia
Ibaizabal ibaiak daukan ibilbide bihurgunetsua, hainbat meandroz osatuta, eta uholdeen
arazoak direla eta, ibaia bideratzeko proiektua eta lanak behartzen dute.
Hainbat azterketa egin dira, etorkizunean uholdeek izan ditzaketen eraginak ekiditeko, batez
ere Zuhatzu aldean.
Lehenengo faseko lanak ere egiten hasi dira (Plazakoetxerainoko tartea).
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2.5.7 Evolución de la población
Análisis demográfico
Evolución de la población
Momentu honetan Nazio Mailako Populazio eta Etxebizitza
Zentsu berria egiten ari dira, eta horregatik iturri
eberdinetatik hartu behar izan ditugu, Galdakaoko
etxebizitza eta populazioari buruzko azterketa egiteko.
Baditugu EUSTATek eta INEk argitaratutako datuak.
Hauek 1981, 1986,1991, 1996, 2001 eta 2006 urteei
dagozkie. Bestalde udal erroldako datuak baditugu, INEk
argitaratu
dituenak,
eta
azkenik
UDALMAPek
Administrazio sail eta instituzio ezberdinetatik batutako
udal-adierazleak ere.
Horregatik azterketa-lan honetan iturri ezberdin hauei
egingo diego aipamena, eman beharreko informazioaren
arabera.

Año
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1999
2003
2006
2007
2008
2009

Habitantes
2.825
3.981
4.886
6.709
7.101
7.733
10.556
18.854
26.755
28.264
29.649
29.765
29.374
29.188
29.234
29.226

Horretaz guztiaz aparte, udalak eginiko iritzi inkesta
daukagu ere, “IKERTU. Estudios de Mercado e
Investigaciones sociológicas”ek 2008an egindakoa “La necesidad y demanda de vivienda en el
municipio de Galdakao” izena duela.
Hasi gaitezen udalerriko bilakaera demografikoaren datu interesgarriak ikusten:
Tabla 1: Evolución demográfica del municipio
2011
2006
2001
1996
29.049
29.073
29.544
29.646
TOTAL
14.327
14.344
14.651
14752
Varones
14.722
14.729
14.893
14.894
Mujeres
0-19 años
20-64
años
65 y
más años

1991
28.569
14263
14.306

1986
27.232
13.644
13.588

1981
26.785
13.638
13.147

5.003
19.152

5.072
19.599

6.081
19.669

7.161
19.194

8.292
17.833

8.948
16.308

9.841
15.174

4.894

4.402

3.794

3.291

2.444

1.976

1.770

Fuente: Censos 1981,1986,1991,1996,2001,2006 Eustat , Revisión del Padrón 2011, INE

1

Galdakaok 29.049 biztanle ditu gaur egun (2011ko INEren datuak), Bizkaiko biztanleriaren
%2,53a.
Honek 916 biztanle/Km2-ko suposatzen du. Dentsitate hau Bilbo Handiko Eskualdeko batez
bestekoa baino txikiagoa da (2400 biz/km2), baina Bizkaiko Lurralde Historikoa eta EAEkoa
baino handiagoa.
Zentsu ezberdinak aztertu ondoren udalerriko biztanleria-kopurua jaitsi dela antzematen da: 80.
hamarkadan biztanleria-kopuruaren gorakada nagusi bazen, 90. hamarkadatik hona kopuru
hau berantza hasi zen, eta handitu beharrean jaisteko joera hartu.

1

Los datos recogidos por Eustat y referentes a 1 de Enero de 2010 cifran la población de Galdakao en 29.194
habitantes,
de los cuales 3,89% son extranjeros.
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2011ko Zentsu berriko datuen zain bagaude ere, kopurua jaisteko joera hori mantentzen da,
nahiz eta moteltzen hasi dela ikusi den ere: 2010eko erroldaren eguneraketa abiapuntu hartuta,
2011ko urtarrilean somatu dugu azken bost urtetako biztanleria-hazkunde tasa %-0,08an
kokatuta dagoela. Zentzu honetan, lurralde esparru handiagoetan joera goranzkoa izan da.
Tabla 2: Incremento poblacional (%)
Galdakao Gran Bilbao Bizkaia
-1,59
0,23
1,27
01-06
-0,34
-2,50
-1,5
96-01
3,77
-1,93
-1,31
91-96
4,91
-2,32
-2,04
86-91

CAPV
2,24
-0,74
-0,28
-1,50

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE.

Sexu bien arteko kopurua antzekoa da. Galdakaon sexu bien arteko erlazioa 1 da.
Adinen araberako taldeak eginez gero, eta INEk argitaratutako 2011ko udal errolda kontutan
hartuta: 20 urte baino gutxiagoko pertsonak %17,22 dira, eta 64 urte baino zaharragoak
%16,84. 2006an %7,22ak zeukan 20 urte baino gutxiago, 20 eta 64 urte artekoak %67,4a ziren,
eta %15,1 65 urte baino gehiagokoak.
Ezberdintasun honek Galdakaoko biztanlegoaren bilakaera adin-taldeka aztertzera bultzatu
gaitu. Eta horrela zahartzerako joera duen biztanleria ala gaztetzerako joera duen biztanleria
den jakingo dugu.
Horretarako 1981 eta hurrengo urteetako zentsuetatik hasi gara. 1981. urtean 20 urte baino
gazteagoak zirenak biztanlegoaren %36,74 ziren, gaurkoaren bikoitza. 64 urte baino
nagusiagoak %6,6 ziren bakarrik. Hau guztia hurrengo grafikan antzeman daiteke, non azken
30 urteetako joera ikusten den.
Gráfico 1: Evolución de la tasa de juventud (% menores de 20 años) y de la tasa de
envejecimiento (% mayores de 64 años)
100
80

Tasa de
juventud

60
40

Tasa de
envejecimiento

20
0
1981

1986

1991

1996

2001

2006

2011

Fuente: Eustat, 1981,1986,1991,1996,2001,2006, Ine 2011
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Gazte kopuruaren tasa apurka-apurka txikitxen joan da, eta aldiz, nagusien kopuru-tasa
handitu, nahiz eta ez izan modu berean. Gauzak horrela, udalerriko gizarte-egitura guztiz
eraldatu da, eta ondoren ikusiko du zelako ezaugarriak dituen gaurko biztanleriak.
Tabla 3:
Estructura de la población por sexo y edad (grupos quinquenales)
1 de Enero de 2011
Total

Hombres

Mujeres

29.049

14.327

14.722

0-4

1.174

626

548

5-9

1.266

675

591

10-14

1.260

651

609

15-19

1.303

701

602

20-24

1.461

772

689

25-29

1.823

920

903

30-34

2.199

1.129

1.070

35-39

2.206

1.123

1.083

40-44

2.205

1.075

1.130

45-49

2.608

1.249

1.359

50-54

2.616

1.272

1.344

55-59

2.135

1.072

1.063

60-64

1.899

956

943

65-69

1.362

658

704

70-74

1.074

490

584

75-79

1.069

470

599

80-84

823

318

505

85-89

402

130

272

90-94

121

30

91

95-99

39

9

30

4

1

3

Total

100 y más

Fuente: Revisión del Padrón Municipal 2011. INE

Lehengo taula horren datuak aztertu ondoren, atzeranzko biztanlegodun piramidea aurkitzen
dugu. Modelo horretan piramidearen oina estuagoa da goiko eskaloiak baino. Piramidean
horrelako itxura hartzen du jaiotze-tasa kopurura txikitu den biztanlegoetan, eta horrek
biztanlegoaren zaharkitzea dakar.
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Gráfico 2: Pirámides de población 2011,2001,1991

Galdakao 2011
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‐1.500

‐500
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Fuente: INE Censos 1991,2001 y Revisión de Padrón a 1 Enero de 2011

Nahiz eta gauzak horrela izan, jakin badakigu Galdakaoko biztanlego-modeloa ez dela
atzeranzkoa izan, eta eboluzioa zein izan den aztertuta, konturatuko gara, 1991. urtean
piramideren itxura biztanlego egonkorra duen gizartearena zela.
Hala ere, haurtzaro-adierazleak (15 urte baino gazteagoa den %a) eskualdearenak baino
handiagoak dira, eta Bizkaikoak eta EAEkoak baino askoz txikiagoak.
Beste alde batetik, zahartzaro-adierazleak (65 urte baino gehiagoko %a), eta zahartzeaz
gaindikoak (75 urte baino gehiagoko %a) lurralde-esparru handiagoak baino txikiagoak dira.
Tabla 4: Variaciones demográficas e índices de infancia y envejecimiento
Año
Variación interanual de la población
(%)
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-0,70
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CAPV
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Variación de la población en la última
década (%)

2011

-1,62

-0,01

2,04

3,95

Índice de infancia: población de 0 a
14 años (%)

2011

12,73

12,47

12,87

13,4

Índice de envejecimiento. Población
de 65 y más años (%)

2011

16,84

20,65

20,10

19,5

Índice de sobreenvejecimiento.
Población de 75 y más años (%)

2011

8,46

10,98

10,67

10,2

Fuente: Udalmap, Enero 2012
http://www.eustat.euskadi.net/t35-20689x/eu/t64aVisorWar/t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=48036

Aurretiki ikusi dugun moduan, atzeranzko joerak mantentzen dira, azken hamarkadako
biztanlegoaren aldatze-tasa negatiboa bait da (%-1,62), eta haurtzaro-adierazlea txikia da
(%12,73), eta zahartzaro-adierazlea handitzen dihoa azken urteotan eta egin %16,8koa da.
Hazkunde begetatiboa aztertuta, hau da, jaio direenen eta hil direnen arteko diferentzia, eta
hazkunde erreala, informazio sozio-demograko handiagoa atera deazkegu.
Tabla 5: Movimiento natural de población
Municipio

Comarca

Tasa bruta de natalidad (‰ )

Año
2010

8,02

8,87

Bizkaia
9,17

CAPV
9,69

Saldo migratorio externo ( ‰)

2010

-0,82

5,60

5,87

5,97

Tasa de crecimiento vegetativo (‰ )

2009

1,40

-0,68

-0,28

0,59

Población extranjera (%)

2011

2,95

6,30

6,25

6,64

Fuente: Udalmap, Enero 2012
http://www.eustat.euskadi.net/t35-20689x/eu/t64aVisorWar/t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=48036

Ikus daitekenez udal jaitze-tasa gordina eskualdekoa eta EAEkoa baino pixkat txikiagoa da.
Hala ere handitze-tasa begetatiboa handiagoa da. Eskualdekoa %-0,68a da eta Bizkaiko
Lurralde Historikoarena %-0,28a. Hildakoen kopurua joiatzena baino handiagoa da, eta
Galdakao milako 1,4ko erlazioa dago jaiotzen alde.
Eskualde osoarekiko diferentziak areagotu egiten dira inmigrazioak dakarren handitzea
kontutan hartzen badugu: inmigrazioa eta emigrazioaren arteko diferentzia positiboa da eta
Bilbo Handiaren Eskualdean, Bizkaian eta EAEn %6 da. Galdakaoko kasuan aldiz, negatiboa
da negativo %-0,82, hau da, 2010ean etorri zirenak baino gehiago izan ziren alde egin
zutenak.
Atzerriko biztanlego txikia duen herria da Galdakao. %3ra ez da heltzen. Galdakaon bizi ziren
29.049 pertsonetatik 859 atzerritarrak ziren, 2011ko urtarrilaren 1ean. Erroldatuta dauden
perstsonetatiki %1,20 Amerikatik etorritakoak dira, %1,04 Europera Batasunetik etorritakoak
dira.
Tabla 6: Procedencia de la población según sexo y grupo de edad
Total
Total

De 16 a 64
años
De 65
Y más años

Extranjeros

Hombre
s

Mujere
s

Total

Hombre
s

Mujere
s

14.327

14.722

28.19
0

13.924

14.266

3.949

2.081

1.868

3.817

2.006

20.206

10.140

10.066

19.49
5

4.894

2.106

2.788

4.878

Total
Menores de
16 años

Españoles
Total

Hombre
s

Mujere
s

859

403

456

1.811

132

75

57

9.816

9.679

711

324

387

2.102

2.776

16

4

12

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión del Padrón. Datos a 1 de Enero de 2011

Datu hauk aztertuta adin ezberdinetako taldetan, 16 urte baino gazteagoak direnen %3,34a
atzerritarrak dira, eta aldiz, tasa horir %0,32koa da 64 urte baino nagusiagoak direnen artean.
Gizonen arteko inmigrazio-tasa %2,81koa da, eta emakumeen artekoa %3,09. Lan egiteko gai
direnen artean (16 – 64 urte), %3,19 gizonezkoetan eta %3,84 emakumezkoetan.
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Jatorri aztertzeko hurrengo taula daukagu:
Tabla 7: Población por sexo y nacionalidad (principales grupos).
TOTAL
Hombre Mujeres
s
29.049
14.327
14.722
Total Población
28.190

13.924

14.266

Total Extranjeros

859

403

456

Total Europa

313

158

155

Total Unión Europea

303

155

148

10

3

7

157

101

56

349

121

228

39

22

17

Españoles

Total
Europa
Comunitaria
Total Africa

No

Total América
Total Asia
Fuente:Instituto Nacional de Estadística

Emakumezko biztanlegotik %1,54 Amerikatik dator, %1 EBtik eta %0,38 Afrikatik. Gizonezko
biztanlegotik %0,84 Amerikatik dator, %1,08 EBtik eta %0,7 Afrikatik.
Argi dago sexuaren araberako inmigrazioaren ezberdintasuna: Afrikatik datorren gehiengoa
gizonezkoa da (%64,3), eta Amerikatik datorren gehiengoa emakumezkoa da (%65,3).
Lehenagoko daturik ez badaukagu ere, familia–izaeraren azkeneko datuak 2001ean egindako
zentsukoak dira, etxebizitzen konpozizioa zelakoan den antzeman dezakegu 1991, 1996 eta
2001eko datuen arabera.
Tabla 8: Estructura familiar
2001
10.050
Total familias

1996
8.374

1991
8.424

1.403

993

667

175

131

113

Nuclear sin hijos

1.723

1.506

1.229

Nuclear con hijos

5.148

5.228

4.964

Monoparental

877

740

572

Ampliada

603

605

664

Polinuclear

121

171

215

3

3

3

Unipersonal
Compuesta

Tamaño
familiar

medio

Fuente: Eustat 1991,1996,2001
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Hurrengo grafikoan antzeman daitekenez, Urteak aurrera joan ahala familien batez besteko
tamaina ez da aldatu (3 kide), baina bai aldatu dela bere Itxura eta konposizioa.
Gráfico 3: Evolución de los tipos familiares
100
80

Unipersonal
Nuclear sin hijos/as

60

Nuclear con hijos/as

40

Monoparental
Ampliada

20

Compuesta o
polinuclear

0
1991

1996

2001

Fuente: Eustat 1991,1996,2001

Umeak dituzten familia nuklearrak nagusi dira aztertutako urte guztietan, baina ez dago dudarik
nagusitasun hori txikiagotzen ari dela ume gabeko familia nuklearra, pertsona bakarreko
etxeabizitza eta familia monoparentalen alde. Gizarteak jarraitzen ari duen aldaketa hau indartu
izango da gaur egun.
Pertsona bakarreko etxeabizitzak bikoiztu dira, 1991an %7,9 izatetik 2001ean %14a izatera
pasatu dira. Familia monoparentalak ere igo dira %2 bat, eta ume gabeko etxeak ere %3a.
Galdakaon erabiltzen den hizkuntza nagusia gaztelera eta euskara dira. 2006ko zentsuaren
arabera biztanlegoaren %73ak gazteleraz egiten zuen hitz bere etxean. Gaurko egoera ikusita,
azken 25 urteetan euskeraren erabileraren handitzea egon da.
Tabla 9: Nivel global de euskera
2006
2001
39,63
38,64
Euskaldunes

1996
33,13

1991
29,58

1986
27,08

1981
24,8

22,05

21,35

17,55

19,28

13,34

15,02

38,32

40,01

49,33

51,14

59,59

60,19

100%
100%
100%
Fuente: Eustat 1981,1986,1991,1996, 2001 y 2006

100%

100%

100%

CuasiEuskaldunes
Erdaldunes
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Hurrengo grafikoan hizkuntzari buruzko aldaketa nabariak somatzen dira:
Gráfico 4: Evolución del nivel global de euskera
100
80
60

Euskaldunes
Cuasi-euskaldunes

40

Erdaldunes

20
0
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1986
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1996
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Fuente: Eustat 1981,1986,1991,1996, 2001 y 2006

2009ko datuen arabera, eskolatuta dauden ume gehienenak (%72,18) D ereduan ikasten dute
(euskeraz ikasi eta gaztelera ikasgai), eta A ereduan %21ek ikasten du (gazteleraz ikasi eta
euskera ikasgai).
Eskolatuen %83ak zentro publikoetara jotzen dute.
Ikasketa-mailari dagokionez, 10 urte eta gehiago dituztenen artean aldaketa nabariak egon
dira: 1981. urtean unibertsitate-maila edo goi-mailako ikasketak zituztenak %10a ziren, eta
azkeneko erroldan %21era igo da kopuru hau.
Asko txikitu da oinarrizko ikasketa-maila edo gutxiago dutenen kopurua: 1986an %70a baino
gehiago ziren, eta azkeneko erroldan aldiz %41a bakarrik ziren.
Tabla 10: Nivel de estudios de la población (%)
2010 2006 2001 1996
0,53
0,61
0,74
1,03
Analfabetos

1991
1,31

1986
1,57

2,1

2,4

3,1

3,97

5,26

35,03

Preescolar y
primarios
Profesionales

38,45

44,08

42,45

50,27

55,83

34,02

15,89

14,34

14,88

15,25

12,05

12,03

Secundarios

21,57

18,87

19,48

15,89

15,19

7,26

8,58

7,98

7,67

5,75

4,26

4,38

Sin estudios

Medio-superiores
Superiores

12,89

11,72

11,69

7,84

6,1

5,72

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Fuente: Eustat 1986,1991,1996, 2001 y 2006

Galdakaok 29.049 biztanle ditu gaur egun (2011ko INEren datuak), Bizkaiko biztanleriaren
%2,53a. Sexu bien arteko kopurua antzekoa da.
Egoera hau Bilbo Handiko Eskualdeko ezaugarri berezia da, eta eskualdeko herri guztietan
berdina. Durangaldeko eskualdeak ere ezaugarri bera dauka.
Eskualde hau garapen-polo izatea kontsideratu izanak 1900 urtean bizi ziren 200.000
pertsonetatik 1960ean 600.000 pertsona izatera bultzatu zuen.
Inmigrazio fenomenoak biziguneak asko dentsifikatzea behartu zuen, 8.000 biztanle/km2-ko
dentsitatera helduz leku batzuetan, eta batez besteko dentsitatea 1.468,94 biztanle/km2-koa
izatera helduz.
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Bi hamarkadetan gertaturiko neurriz gaineko hazkunde honek Galdakaoko hirigunea erabat
baldintzatu du. Eta egun daukagun erdiguneak garai horretako egitura dauka: Kurtzea, San
Inazio, Muguru, etb. Galdakaoko batez besteko dentsitatea 2009. urtean 945 biz/Km2-koa da.
Hazkundearen inflexio puntua petroleoraen krisiarekin batera heldu zen, 1973. urtean, eta
hamarkada horren azkeneko urteetan hazkunde-demografikoa moteldu egin zen, aurreko
tauletan ikusi dugunez.
Biztanleriaren banaketa tokiz toki
Galdakaoko eraikin-tipologiaren araberako azterketa eginez gero, biztanleriaren okupaziomodeloaren ezberdintasunak ikus daitezke tokiz toki. Zentruan (Juan Bautista Uriarte Kalea
ardatz duela) eta inguruko guneak (San Inazio, Kurtzea, Plaza Gorria edota Muguru)
biztanlegoaren gehiengoa hartzen du.
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2.5.8 Jarduera ekonomikoaren azterketa
Al comenzar el siglo XIX la mayor parte de la población se dedica a la agricultura,
recogiéndose trigo y maíz, lino, alubias y elaborándose txakolí, favorecida dicha actividad por el
paso del río Ibaizabal, en el que se localizan hasta dos ferrerías y tres molinos. Con el paso del
tiempo, la vida industrial de Galdakao se va incrementando y a dichas ferrerías se les añade
una importante fábrica de dinamita: S.A. Española de la Pólvora Dinamítica, propiedad de la
Sociedad de Industria y Comercio, establecida en 1872 en la falda sur del monte de Santa
Marina.
Pero será en el en siglo XX, tras la posguerra, cuando la industria sufra una gran expansión
como resultado de la descongestión industrial que sufre Bilbao a partir de 1950, haciendo casi
desaparecer las actividades del sector primario. En la actualidad, su territorio apenas tiene
suelo destinado a la explotación agrícola o ganadera. Entre otros motivos, debido a que de
manera progresiva los suelos más accesibles y con menor dificultad topográfica se han
destinado al sector secundario, ampliamente desarrollado y verdadero motor económico de
Galdakao.
Por su parte, el sector terciario ha crecido a la luz del sector secundario satisfaciendo las
actividades comerciales diarias de los habitantes de Galdakao.
En cualquier caso, la población de Galdakao, no limita su actividad económica al término
municipal, sino que en muchos casos sus empleos se encuentran en municipios limítrofes:
Basauri, Etxebarri, Arrigorriaga, resto del Bilbao Metropolitano, comarca del Duranguesado,
etc. Como caso específico se ha de valorar el importante número de trabajadores cualificados
que diariamente se desplazan a Bilbao y ámbitos de concentración de negocios y actividades
terciarias.
No obstante, en la actualidad se estima que aproximadamente un 12,5% de la población activa
de Galdakao (1.758 personas de un total de 14.000 personas - Eustat 2009 y 2001,
respectivamente) se encuentra en el paro, fruto del momento económico tan delicado que sufre
el conjunto de la economía. Y eso, a pesar de que en Galdakao la influencia del boom
inmobiliario durante el periodo 2000-2007 ha sido discreta en relación a otras poblaciones
cercanas y del conjunto de la CAPV.
Lehen Sekotorea

94 pertsonei ematen dio lan, udalerriko biztanleria okupatuaren %0,74a. Industriaren
hazkundea dela eta, sektore hau ez da batere adierazgarria.
-

277 ustiapen, 7.639 Ha okupatzen dituztenak.

Industria y Construcción
4.656 pertsonei ematen dio lan, udalerriko biztanleria okupatuaren %36,68a. Azken urteetan
hirugarren sektorearen mesedetan garrantzia galdu du. Enpresa gehienek metal-eraldaketa eta
prezisio-mekanikan egiten dute lan.
Industria-gune garrantzitsuenak hauexek dira: Polígono de Neinver, Aperribai, Irubide,
Mercadillo, Zuhatzu, UEE (gaurko Maxam), Guturribai, Itzaga, Bekea, Gorosibai, Usansolo3,
Bizkarra, Erletxe. Guztira 143,66 Ha okupatzen dute.
Eremu industrial batzu irisgarritasun, hiri-birgaitze eta ingurugiro mailako gabeziak aurkezten
dituzte. Batez ere ibaiaren ondoan dauden esparruetan.
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Serbitzuak
Hirugarren sektorea hazi egin da, bigarren sektorearen aurka. Eta Galdakaoko biztanleriaren
komertzio-jarduerak asetzen ditu.
7.942 pertsonei ematen dio lan, udalerriko biztanleria okupatuaren %62,57a. Jarduera-mota
garrantzitsuena bihurtu da, eta udalerrian gero zeta garrantzi handiagoa hartzeko joera dauka.
-

1.092 hostalaritza eta komertzio txiki

-

248 banku-bulego, aseguro-bulego eta empresei zerbitzuak ematekoak.

-

Jarduera eta biztanleriaren inguruko datuak Udalmapetik hartu ditugu, hauek bait dira
eguneratuta daudenak.

-

Okupazio eta jarduera-tasak eta langabezi-tasak udalerrian eta inguruko esparru
handiagoetan antzekoak dira.

Tabla 11: Mercado de trabajo
Año
Tasa de actividad
Población de 16 y mas
años (%)
Mujeres de 16 y mas
años (%)
Hombres de 16 y mas
años (%)
Tasa de ocupación
Población de 16 a 64
años (%)
Mujeres de 16 a 64 años
(%)
Hombres de 16 a 64
años (%)
Brecha de genero (p.p.)

Tasa de paro registrado
Población 16 a 64 años
(%)
Población 45 y mas años
(%)
Larga duración de la
población de 16 a 64
2012 OTSAILA

Municipi
o

Comarca
a

Bizkai
a

CAPV

200
6
200
6
200
6

50,28

47,21

47,52

48,31

42,99

40,01

40,28

41,12

57,76

54,99

55,22

55,85

200
6
200
6
200
6
200
6

65,02

62,91

63,68

64,99

55,18

54,00

54,64

56,00

74,82

71,93

72,70

73,82

19,64

17,93

18,05

17,81

201
1
201
1
201
0

9,55

11,27

10,68

10,04

8,88

10,06

9,34

8,86

3,35

3,58

3,34

3,33
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años (%)
Índice de rotación
contractual:
(contratos/personas)

201
0

2,44

3,25

3,24

3,10

Fuente: Udalmap
http://www.eustat.euskadi.net/t3520689x/eu/t64aVisorWar/t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=48036

Quizás destacar que la tasa de paro es algo inferior a la registrada tanto en la comarca como
en el Territorio Histórico, para la población en general, disminuyendo esta diferencia en el caso
de los parados de 45 y más años.
Si podemos afirmar que en Galdakao, el grado de cambio de trabajo, es inferior a otros ámbitos
ya que el índice de rotación contractual es menor, pero al igual que en la mayoría de la
poblaciones el índice de rotación contractual es mayor entre las mujeres (2,83) que entre los
hombres (2,21).
Incluimos a continuación datos absolutos referidos al paro registrado los últimos años:
Tabla 12: Evolución del paro registrado
2010 2009
1.798 1.758
Paro registrado total
Paro
Varones
Paro
Mujeres

2008
1.383

2007
1.095

2006
1.057

2005
1.161

registrado.

805

841

622

450

412

465

registrado.

993

917

761

645

645

696

Fuente: Eustat 2005,2006,2007, 2008,2009, 2010.

En cuanto a la renta contamos con los siguientes datos que reflejan la evolución de la renta
personal media entre 1997 y 2006.
Tabla 13: Renta personal
Renta personal media (€). Total

2006

2003

2001

1997

17.58
8

13.831

12.77
6

10.34
7

Fuente: Udalmap, enero 2012

Además de este dato es importante señalar que en el año 2007 (último del que constan datos
en Udalmap), había 5,58 (por mil habitantes) unidades convivenciales perceptoras de Renta
básica, así como 8,05 (por mil habitantes) unidades perceptoras de ayudas de Emergencia
social.
Además encontramos un 4,15%o personas perceptoras de pensiones no contributivas.
A pesar de que las circunstancias laborales han variado sobremanera en los últimos cinco
años incluimos los datos referentes a los últimos censos de población y vivienda llevados a
cabo:
Tabla 14: Población ocupada según rama de actividad
2006
13.68
7

2001
12.69
2

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura

55

84

Pesca, acuicultura

11

10

Población ocupada total
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Industrias extractivas
Industria manufacturera

9

7

3.467

3.570

Producción y distribución de energía electrica, gas
y agua
Construcción

45

85

1.114

994

Comercio y reparación

2.297

2.063

Hostelería.

773

686

Transporte, almacenamiento y comunicaciones.

835

943

Intermediación financiera

294

265

1.640

966

Administración pública

687

826

Educación

820

853

Actividades sanitarias y veterinarias;servicios
sociales
Otras actividades sociales y servicios personales

950

765

572

398

Hogares que emplean personal doméstico

117

175

1

2

Alquiler, inmobiliarias y servicios a empresas

Organismos extraterritoriales
Fuente: Eustat 2001,2006

Simplificando los datos y presentando los datos porcentualmente la información de que
disponemos es la siguiente:
Tabla 15: Población de 16 y más años según sector de actividad
2006
2001
0,48
0,74
Sector
agropesquero
25,73 28,85
Sector industrial
8,14
7,83
Sector
construcción
65,65 62,57
Sector servicios
100% 100%
Fuente: Udalmap, Enero 2012

En general podemos afirmar que es el sector servicios el que aglutina a la mayoría de las
personas mayores de 15 años ocupadas, lo cual no significa que todas ellas trabajen en el
municipio, y de hecho, tan sólo el 30% de las personas empadronadas en Galdakao trabaja en
el mismo municipio en el que reside.
Un cuarto de los habitantes se dedica al sector industrial mientras que no llegan al 10% los que
se dedican a la construcción ni al 1% los que trabajan en el sector agropesquero.
En otro orden de cosas, y aunque no contamos con datos desagregados por barrios para todas
las variables analizadas, creemos interesante presentar la descripción diseccionada por
entidades de población, ya que esta información resulta de especial relevancia de cara a la
planificación urbanística.
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Tabla 16: Descripción demográfica por entidades de población 2
TOTAL
Absolutos
Grupos de edad (%)
Entidad
Agirre-Aperribai
Bekea
Kurtzea
Elexalde
Gumuzio
Usansolo
Total

2.353
172
22.136
582
174
3.656
29.073

Hombre
s
1.170
94
10.893
291
83
1.813
14.344

Mujere
s
1.183
78
11.243
291
91
1.843
14.729

0-19

20-64

16,7
9,9
17,7
18,7
8,0
16,8
5.072

66,3
54,7
68,0
64,3
60,9
65,7
19.599

65 y
más
17,0
35,5
14,2
17,0
31,0
17,5
4402

Extranjeros
(%)
UE
Rest
o
0,8
1,4
0,7
1,1
0,9
1,5
0,6
0,2
1,7

Fuente: Eustat, 2006
Tal como puede observarse en la tabla la distribución de la población en el municipio no es
homogénea: encontramos entidades o barrios con alta concentración de población como es
Kurtzea que concentra al 76,13% de los habitantes, mientras que también se ven barrios con
muy poca población como son Bekea o Gumuzio, en los que no llega a residir el 1% del total
de población.
Si tratamos de describir la población de cada uno de ellos nos encontramos con que los barrios
menos poblados son a su vez los más envejecidos, superando el 30% de la población mayor
de 64 años, siendo a su vez los barrios que presentan una menor tasa de población extranjera.
El barrio de Kurtzea, además de ser el más poblado es el que presenta una distribución por
edades más clásica, así como una menor tasa de dependencia, ya que es la entidad que
presenta un mayor porcentaje de población adulta (68% tienen entre 20 y 64 años), cuenta con
la menor tasa de envejecimiento (14,2%) y una de las mayores de población menor de 20
años, 17,7%.
En cuanto a las tasas de inmigración vemos que Elexalde es el que cuenta con mayor tasa ya
que el 2,4% de su población es extranjera, seguido de Agirre-Aperribai (2,2%), mientras que
los que presentan una tasa menor coinciden con las entidades menos pobladas: en Bekea y
Gumuzio los inmigrantes son prácticamente inexistentes.

2

Según la denominación adoptada por Eustat Se considera entidad singular a cualquier parte habitable del término
municipal, habitada o excepcionalmente deshabitada, claramente diferenciada dentro del mismo y que es conocida por
una denominación específica que la identifica sin posibilidad de confusión.
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2.5.9 Ekipamenduak
Udalerriak dituen ekipamendu garrantzitsuenak hauek dira:
ID
EAD01
EAD02
EAD03

KOKAPENA
La Cruz
La Cruz
La Cruz

HELBIDEA
Kurtzeko Plaza, 1A
Juan Bautista Uriarte, 70
Doctor Pontzi Zabala, 3

EAD04
EAD05
EAD06
EAD07
EAD08
EAD09
EAD10
EAD11
EAD12
EAD13
EAD14
EAD15
EAD16
EAD17
EAD18

ADMINISTRAZIO EKIPAMENDUAK
Udaletxea
Udaltzaingoa
Giza-Akzioko lokala
Garapen lokala eta enpleguko bulegoa.
Behargintza
Udal lantaldeko biltegia
Ertzaintza
Guardia Zibila
DYA
Bake Epaitegia
Correos Galdakao
Baso Zaindariko Etxea (BFA)
Galdakao KZGunea
Usansolo KZGunea
Beste udal lokalak
Hilerria
Correos Usansolo
Dendari Elkartea,
RSU Zentrala

Zabalea
Abusua
Zabalea
Plazakoetxe
Tximilarre
Urreta
La Cruz
Vivero
Zabalea
Usánsolo
La Cruz
Elexalde
Usansolo
La Cruz
Urreta

Zabalea, 35
Abusua, 3
Zabalea, 23A
Gernika Kalea, 10-12
Urreta, 18
Bizkai, 42
Doctor Pontzi Zabala, 1

EAD19

Udaletxearen artxiboa

La Cruz

ID
EPA0
1
EPA0
2
EPA0
3
EPA0
4
EPA0
5
EPA0
6

ID
ECU0
1
ECU0
2
ECU0
3
ECU0
4
ECU0
5

APARKALEKUEN UZKIDURAK

KOKAPEN
A

Zabalea, 35
Tximilarre
Elexalde Auzoa, 2A
Ander Deuna, 25
Bizkai, 9. Muguru Par
Ganguren, 20
Bilbao Kalea, 4. Iturrondo
PL

Berezikoetxeko Parking-a

ERREGIMENA
Sotoaren
Usansolo
emakida
Sotoaren
Urreta
emakida
Sotoaren
Plazakoetxe Berezikoetxe, 1 emakida

Lapurdiko Parking-a

La Cruz

Iturrondo Parking-a

La Cruz

Biraketa azalera
Sotoaren
Iturrondo Plaza emakida

Zabaleako Parking-a

La Cruz

Zabalea

Usansoloko Parking-a
Urretako Parking-a

KULTUR EKIPAMENDUAK

HELBIDEA
Laminarreta,
29
Urreta Parkea,
9

Lapurdi, 28

Torrezabal kultur etxea. Liburutegia

La Cruz

HELBIDEA
Lehendakari Agirre
Pl.

Txapelena Kultur Etxea

Usánsolo

Ander Deuna, 29

Gorosibai Hiritarren Zentroa

Gorosibai

Gorostiko plaza

Bekea Hiritarren Zentroa

Bekea

Bekea, 53A

Indarra Hiritarren Zentroa. Ludoteka

Urreta

Urreta, 18
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ECU0
6
ECU0
7
ECU0
8
ECU0
9
ECU1
0
ECU1
1
ECU1
2
ECU1
3
ECU1
4
ID
EAS01
EAS02
EAS03
EAS04
EAS05
EAS06
EAS07
EAS08
EAS09

Urtebietako Hiritarren Zentroa. AAVV. Korala

Urtebieta

Urtebieta, 6

Gumuzioko Nekazal Basoko Elkartea

Gumuzio

Gumuzio, 19

Aperribaiko liburutegia

Aperribai

Aperribai zaharra, 3

Usansoloko liburutegia. AAVV. Pilota Eskola

Usánsolo

Unkina Plaza, 1

Upo mendi aterpea
Ludoteka – Plazakoetxeko Gazte Topagunea.
Zabalik

Upo

Upo Mendia

Plazakoetxe Plazakoetxe, 2

Ludoteka – Usansoloko gazte topagunea

Usánsolo

Ander Deuna, 25

Udaletxeko Musika Kioskoa

La Cruz

La Cruz-eko Musika Kioskoa

La Cruz

Kurtzeko Plaza
Lehendakari Agirre
Pl.

GIZARTE LAGUNTZA EKIPAMENDUAK
Eguneko zentroa
Aperribaiko nagusientzako zentroa
Virgen de la Vega-ko nagusientzako zentroa
Elexalde-ko nagusientzako zentroa
Santa Barbara-ko nagusientzako zentroa
San Andres II-eko nagusientzako zentroa
San Andres-eko nagusientzako zentroa
Usansolo-ko nagusientzako zentroa
Malai-ko erkidegoko etxebizitza

EAS10 Erretiratuen eta Pentsiodunen Elkartea
Danok Aurrera-Bengoetxeko hirugarren
EAS11 adineko klub-a
EAS12 Elkarbizi-Erretiratuen klub-a
EAS13 Izarrako Erretiratuen Etxea.
Gure etxea. Usansoloko hirugarren adineko
EAS14 klub-a
EAS15 Iberluze-ko Erretiratuen klub-a
EAS16 Bengoetxeko Auzoen Elkartea
Club de Basquet y Txirrindulari Elkarteen
EAS17 lokalak
EAS18 Tximilarre Hirugarren adineko lokalak.
EAS19 Olabarrietako etxebizitzak (BFA)
EAS20 Aintzineko Etxebizitzak eta Irakasleen Lokalak
EAS21 Bengoetxeko Irakasleen Etxea
ID
EDE0
1
EDE0
2
EDE0
3

KIROL EKIPAMENDUAK

KOKAPENA
Plazakoetxe
Aperribai
Zuhatzu
Zuhatzu
Zuhatzu
Zuhatzu
Usánsolo
Gorosibai
Usánsolo
Olabarrieta

HELBIDEA
Plazakoetxe, 4
Aperribai Zaharra
Hermano Victor, 1
Hermano Victor, 3
Hermano Victor, 5
Hermano Victor, 17
Ander Deuna, 33
Gorosibai Auzoa, 24
Lekubaso Bidea, 2
J. Ramón Gardeazabal,
21

Bengoetxe
Urreta
La Cruz

Sixta Barrenetxea, 32
Urtebieta, 6A
Bizkai, 15

Usánsolo
La Cruz
Bengoetxe

Baratzeko Plaza, 3
Iberluze, 3
Sixta Barrenetxea, 32

La Cruz
Tximilarre

Santi Brouard, 6
Tximilarre Goikoa, 1
J. Ramón Gardeazabal,
21
Aperribai Auzoa, 59
Sixta Barrenetxea, 24

Olabarrieta
Aperribai
Bengoetxe
KOKAPENA

HELBIDEA

Unkinako polikiroldegia, futbol zelaia eta frontoia Usansolo

Meatzeta Bidea, 1

Elexaldeko polikiroldegia. Futbol zelaia

Elexalde

Elexalde Auzoa, 26

Urretako polikiroldegia

Urreta

Bizkai Kalea, 24
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EDE0
4
EDE0
5
EDE0
6
EDE0
7
EDE0
8
EDE0
9
EDE1
0
EDE1
1
EDE1
2

ID
EDO0
1
EDO0
2
EDO0
3
EDO0
4
EDO0
5
EDO0
6
EDO0
7
EDO0
8
EDO0
9
EDO1
0
EDO1
1
EDO1
2
EDO1
3
EDO1
4
EDO1
5
EDO1
6
EDO1
7
EDO1
8

Zuazo kirol gunea, futbol zelaia eta frontoia

Zuazo

Hermano Victor, 10

Udako igerilekuak eta taberna

Elexalde

Elexalde Auzoa, 26

Kurtzeako frontoia

La Cruz

Aperribaiko frontoia

Aperribai

Errekalde Bidea, 1A
Aperribai Auzunea,
38

Bekeako frontoia

Bekea

Bekea, 53A

Artxanda golf zelaia

Artxanda

Unkinako frontoia

Usansolo

Unkina plaza

Gumuzioko frontoia

Gumuzio

Gumuzio Auzoa, 17

Tiro zelaia

Elexalde.

Presa Elexalde

KOKAPENA

HELBIDEA

HEZKUNTZA EKIPAMENDUAK
Bizkai Haurreskola

La Cruz

Katamar Haurreskola

Olabarrieta

Bizkai, 6
J. Ramón Gardeazabal,
21

Obaba Haurreskola

Usansolo

Unkina Plaza, 1

La Guarde Haurreskola

La Cruz

Lehendakari Agirre Pl. 3

Poxpolina Haurreskola

La Cruz

Lapurdi, 9

C.E.P. Gandasegi L.H.I.

Gandasegi

Krutzeko Plaza, 10

C.E.P. Unkina L.H.I.

Unkina

Meatzeta, 1

C.E.P. Urreta L.H.I.

Urreta

Urreta, 11

C.E.P. Aperribai L.H.I.

Aperribai

Aperribai Auzoa, 23

I.E.S. Elexalde B.H.I.

Elexalde

Elexalde, 45B

I.E.S. Andramari B.H.I.

Elexalde

Elexalde, 45C

I.E.S. Bengoetxe B.H.I.

Bengoetxe

Sixta Barrenetxea, 13A

C.P.E.I.P.S. Eguzkibegi Ikastola H.L.B.H.I.P. Egia

Egia, 10A

C.E.P.A. Galdakao H.H.I.

Urreta

Urreta, 4

Eskola M.E.P.U. Máximo Moreno

Urreta

Urreta, 21

Ostalaritza B.H.I./I.E.S.

Bengoetxe

Sixta Barrenetxea, 24

Galdakao Udal euskaltegia

La Cruz

Muguru, 6

J.M. Barandiaran AEK euskaltegia

La Cruz

Josemiel Barandiaran, 8
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EDO1
9
EDO2
0
ID
ERE0
1
ERE0
2
ERE0
3
ERE0
4
ERE0
5
ERE0
6
ERE0
7
ERE0
8
ERE0
9
ERE1
0
ERE1
1

Eperlanda Eskolak

Aperribai

Aperribai Auzoa, 59

CEP Egia LHI

Egia

Egia, 9A

ERLIJIODUN EKIPAMENDUAK

KOKAPENA

La Realeza de María Parrokia

Olabarrieta

HELBIDEA
J. Ramón Gardeazabal Pl.
21B

La Asunción de Nuestra Señora Parrokia

Zabalea

Andra Mari, 3A

San Bernabé Parrokia

Erletxe

Gumuzio Auzoa, 4A

Andra Mari Parrokia

Elexalde

Elexalde Auzoa, 55

San José Obrero y Santa Marina Parrokia Bengoetxe

Sixta Barrenetxea, 11A

San Juan Bautista Parrokia

Urreta

Urreta, 10

Parrokia Santa Bárbara

Zuatzu

Txomin Egileor, 35A

San Andrés Apóstol Parrokia

Usansolo

Unkina Plaza, 2A

Parrokia San Vicente Mártir

Arkotxa

La Ascensión del Señor Baseliza

Bekea

Bekea, 67

San Antonio Abad Baseliza

Lekue

Arteta Bidea, 1A

ID
OSASUN EKIPAMENDUAK
ESA01 Galdakao-ko Hospitala
ESA02 Osasun zentroa
ESA03 Aperribaiko kontsultategia
ESA04 Usansoloko kontsultategia
ESA05 Osasun mentaleko zentroa
Osasun Publiko Eskualde
ESA06 Zentroa

KOKAPENA
HELBIDEA
Usansolo
Labeaga, 46
Urreta
Bizkai, 42A
Aperribai Auzoa,
Aperribai
20
Usánsolo
Ander Deuna, 1A
Plazakoetxe Plazakoetxe, 6
La Cruz

Muguru, 6

Ekipamenduak hobeto kokatzeko hurrengo planoa eransten da.

2012 OTSAILA

122

GALDAKAO-ko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

2.6 LURRALDEAREN ANALISI OROKORRA
2.6.1 Azalpen orokorra
Galdakao Bizkaia probintziako erdian kokatzen da. Bere kokapena Euskal Autonomi
Erkidegoan pribilegiatua da, Bilbao Metropolitarren biztanlerian sartzeko pasu puntu bat
daukalako. Galdakao Bilbao Metropolitarrean sartzen da, zeinak gutxigorabehera 900.000
biztanle ditu.
Udalerria Ibaizabal ibaiaren iparraldean eta hegoaldean aurkitzen da, ibaiak aran bat moldatzen
du zeinetan egoitzadun guneak kokatzen diren eta baita komunikazio azpiegieturak.
Udalerriaren azalera 31,66 Km²-koa da (Udalplanek emandako datuak)
Galdakaoren ezaugarririk esanguratsuena bere orografia da. Aranaren sakona 45-50 metrotara
aurkitzen da, herrialdeko gehinezko altuera 475 metrora aurkituz, Ganguren mendiko gailurra.
Ibaizabal Ibaiaren hegoaldean, orografia nahiko konplexua da, nahiz eta Ganguren mendiko
kotak lortu bere punturik altuena Otzagaraiko gailurra da, 390 metro.
Lehen esan denez, Ibaizabal ibaiaren daukan presentziak aranaren zehar udalerriaren
banaketa ziur eta azalkorra errazten du. Orduan, talde idazle honek, zelaiko lanak egin ostean,
lurraldeko ezaugarri nabarmenak eta lurraldeari afektatzen dizkioten zenbait itxuren
mugapenak aurkezteko gune funtzioanalak, batez ere homogeneoak direnak, ondo
desberdinduta egon daitezen deritzo. Modu honetan hiru guen desberdindu dira:
• A-8 autopibideko iparraldeko gunea.
• Behe Ibaizabaleko arana. A-8 eta Ibaizabaleko ibilguagatik zedarrituta.
• Ibaizabal ibaiko ibilguaren hegoaldeko gunea.
Iparraldeko gunea
A-8 autobide eta udalerriko iparraldearen tartean gelditzen eremua. Udalerriaren iparraldeko
muga Ganguren mendiko gailur-lerro eta BI-3732 errepideagatik nabarmenki aurkitzen da.
Gainera gune hau aranaren sakonagatik definituta gelditzen da, Larrabetzutik datorren
Zugazterrieka erreka zehazten duena. Zugazterrieka errekaren ibilguaren paraleloan N-637
komunikazioak bideak dihardute, Txorierri arana Ibaizabal aranarekin lotzen duena.
Iparraldeko gailur lerrotik Ibaizabal aranaraino jeisten da, pinuen basoak eta bertoko espezieak
egoitzadun unitateekin nahasten dira, euskal aintzineko baserrietan daukana jatorria, beraien
ezaugarri nagusiak mantendurz. Jaitsiera erreka askoz beteta dago, zeintzuek aranaren
sakonera botatzen dituzte beraien urak, Ibaizabal ibaia elikatuz. Aranaren sakonera hurbilduz
lurzoruen erabilerak egoitzadun eta industri jardueeretara egokitzen dira, autobidearen
ekiladean eta mendebaldean homogeneo gehien aurkezten direneko lekuak.
Lurzoruaren erabilera naturalak ekipamendu erabilerarekin konbinatzen dira, beraien
ezaugarriak direla eta lurraldearen aldaketa gogor inplikatzen dute, Artxandako golf zelaia
bezala.
Aranaren sakonean birarazi konexioa BI-3732 errepidetik egiten da, gainera oinezko konexioak
onartzen dituzten ibilbideak daude.
Ibaizabal aranaren gunea
Ibaizabal erreka arana moldatzen du, zeinetan Galdakaoko hiri nukleoa ezartzen dena.
Egoitzadun guneaz aparte, ibaiko ibarretan dauden lautadek industria guneak kokatzeko
errazten dute, beti komunikazio azpiegiturengatik lagunduta, zeintzuek Galdakao funtsezko
puntu batean bihurtzen dituztenak Bilbao Metropolitarren sarrerako.
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A-8 autobidea aranatik dihardu, autobide hau Bilbao Metropolitarra, Gasteiz eta Donostian
tartean dagoen komunikazio bide nagusiena da.
Galdakaoko hiri nukleoaz aparte, udalerriko Ibaizabal ibaiko lehen tarteunean Usansoloko hiri
nukleoa aurkitzen da, Galdakao baino garrantzi gutxiagokoa baina hiriko ezaugarri popioekin
Hegoaldeko gunea
Hegoaldeko guneak orografia konplexu bat dauka. Aran txikien eta igoeren presentziek nekazal
guneak baso guneekin nahas daitezen txandakatzen dute.
Lurraldea zatitzen duten komunikazio azpiegiturarik ez dira agertzen, hala ere, anitz ibilbide eta
bide txikiak aurkitzen dira aranaren sakoneraino eramten dituztenak.
Punturik altuenak udalerriaren hegoaldean aurkitzen dira, Idurrietako gailurrean, 550 metro.
Eremuko erdialdeko gunean punturik altuenak herrialdearen mendebaldean aurkitzen dira,
Artetanaga gailurra nabarmenduz, 345 metro.
Eremuti diharduten erreke Ibaizabal ibaiko ibilgua elikatzen dute, ekialderantz bota eginte bait
dituzte beraien urak.

2.6.2 Gaurko lurzoruen erabilerak
Lurzoruen erabileren analisiak erabilera eta ezaugarriak lotzeko antolakuntza orokor bat
egiteko nahia ustea dauka, gehiegizko zatiketa egin gabe, Galdakao lurraldeko egitura orokor
bat ulertzeko ahalmena emanez.
Basoa
Zuhaitzetako eremuak sartu egin dira, bai bertako zuhaitzak bai berlandatutakoak, zeintuzuek
gune homogeneoak moldatzen dituztenak. Nahiz eta erabateko zuhaitz espezie eduki
lurzoruaren erabilera berdina da zuhaitz desbeedinetako guneetan.
Nekazal-Abeltzaintza eta Landazabal.
Hemen larreak, landak, zuhaiztiak eta baserri motako egoitzadun eraikinak (ingurumeneko
baloreen ustiapen emankorrekin erlazionatuta daudenak) sartu egin dira.
Gaineko uren babesmena
Kontsideratu egin da erriberako landaredia eta marjinak beste natural erabiletatik desberdindu
egin behar direla, hauen geroko tratamendua beraien baldintza egokiekin ondorekoa izan behar
da. Nahiz eta erabilera baso antzekoa izan arren, baso erabiletik desberdindu egin da ibai
ibilguneko erriberako marjina guneak ezarriz.
Balio handiko ustiapenak
Produktibitate altuko laborantzak garatzan diren guenak. Bere kokapena udalerrian nahiko
zakabanatuta dago eta egitura konkretu bati ez du erantzuten.
Egoitzadun
Gune homogeneoak azaldu dira, bere erabilera nagusi egoitzaduna dela hiri izaerarekin
nagusiki.
Nekazal egoitzaduna
Hiri izaera ez hartzen duten egoitzadun eremuak sartu dira, nekazal egitura erabilera nagusia
izanez.
Industriala
Eraikitutako industrial erabilerazko eramuak sartu egin dira.
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Tertziario Jarduerak
Ez industrial erabilera, baina beraien jarduerarako prozesu ekonomiko bat behar duten,
daukaten eremu homogeneoak sartu dira.
Ekipamenduak
Independiente homogeneo guneak sartu egin dira beraien erabilera kirolezkoa edo
ekipamentala dena, eta lurraldean garrantzi haundia izan dezaketenak.
Espazio libreak
Jolasteko erabilerak sartu egin dira, beraien entitatea lokala baino hurrunago doala.
Azpiegiturak
Serbitzu orokorretarako esleitzen diren komunikazio bideak sartu egin dira:
- Komunikazioak:
Ibilgailuen bideak
Trenbidekoa
AHT (Abiadura Handiko Trena)
Metro
- Serbitzu orokorrak:
Elektrizitatea
Ur-banatzea
Saneamendua
Gasa
Intereseko ibilibideak:
Oinezko ibilbideak
Ziklagarri ibilbideak
Ondoren, dokumento honen idazle taldeek 3 eremuetan erabilera desberdinetako erakusketa
bat egingo du.
IPARRALDEKO GUNEA
•Hurrengoko ereabilerak desberdintzen dira:
-Basoa: Gehien sakabanatuta dagoen erabilera da, bertoko zuhaitzen Es el uso más
extendido, combina los pinos de reforestación con la presencia de bosques autóctonos. Es en
el límite norte donde más presencia tiene, en las cotas más altas, perdiendo éste conforme se
desciende hacia el valle.
-Nekazal-Abeltzaintza eta Landazabala: Aranetako alboko guneetan ematen da, malda
gutxiekin, landak bakarreko etxeekin, baserriak, nahaztu egiten dira.
-Egoitzadun: A-8 eremuekin aurkitzen da, Firestone herria eta Olabarrieta-Aperribai auzoa
aipagarri moduan.
-Nekazal Egoitzaduna: A-8ko eremuetan ematen da eta Ganguran mendiko leheneko
adarretan. Aurreneko auzoak aipatu behar dira, ekiladetik mendabaldera: Jugo, Ergoien, Agirre,
Urizargoitia , Elexalde, Olabarri, Altamira, Azkarri eta Gumuzio.
-Industriala: Erletxeseko poligonoa aipagarria da, bai bere zabalera eta kokapenagatik.
Udalerriaren ekiladean aurkitzen da, A-8 gainetik (iparrraldean).
-Gaineko uren babesa: Erabilera Zugaztierrekea errekaren erriberan mugatu egin da
-Ekipamenduak:
Artxanda Golf Zelaia: Ganguren mendiaren iparraldean kokatzen da.
"El Vivero"ko jolas gunea: Larrabetzu eremuarekin aurkitzen da eta hostalaritza, saltoki
eta zakabanatze guneak ditu.
Aintzinako Jolas parkea: Udalerriko ipar-mendebaldean aurkitzen da eta eta bertan
beheran utzita, hala ere ikasi behar diren ahalmen baloreak ditu.
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Polikiroldegi gunea: Elexalde auzoko igerileku eta atletismo pistak
Instituto.
Hilerriaren eremua eta suhiltzaileen parkea.
-Espazio libreak (jolas guneak): Aintzinako Tiro Zelaiko eremua definitu da eta alboko basoak
-Interesgarri bideak:
Ziklagarri sareak
Ibiltzaileentzako ibilbideak: Galdakao sarreratik "El Vivero"-raino.
-Azpiegiturak:
Motoredun bideak: N-637 lehentasunezko bidea. BI-3732 tokiko bidea.
Zerbitzu orokorrak: Tentsio erdiko elektriko sarea.
ARANAREN SAKONA
-Egoitzaduna: Hiriguneko erdialdea definitu da, Tximelarre, Urreta, Urtebieta, Zuatzurri eta
Bengoetxea auzoak barne. Gune homogeneo hau A-8 autobide eta N-634 errepidearen artean
kokatzen da. Udalerriko gunerik garrantzitsuena denez bereziki aztertuko da dokumento
honetan.
-Industriala: Gune industrialak Ibaizabal errekako marginaren iparraldean kokatzen dira. N-634
errepide nazioanala eta ibaiaren ibilguneen tarteak. Zuazo auzoan industri eremua Ibaizabal
errekako hegoaldean kokatzen da.
-Espazio libreak: Homogeneo gune bezala zentru gune eta Zuazo auzo arteko parkea
kontsideratu egin da.
-Gaineko uren babesa: Erreka erriberako egoitzadun erabilagatik okupaturik ez dauden
guneak kontsideratu egin dira
-Interesgarri bideak:
Ziklagarri sareak
Ibiltzaileentzako ibilbideak: Galdakaoren zentrotik iparraldeko natura guneetaraino eta
Usansolo auzoko ibilitzaileentzako konexioraino ibilbideak jaio egiten dira.
- Azpiegiturak:
Motoredun bideak: A-8 autobidea. N-634 errepide nazionala. La autopista A-8. La
carretera nacional N-634.
Trenbidea: Zuazo auzoko pasabidea
Zerbitzu orokorrak: Azpiegituretako kolektore nagusiak hiriguneraino heltzen dira.
HEGOALDE GUNEA
-Basoa: Gehien sakabanatuta dagoen erabilera, hegoaldeko mugetatik behera aranaraino
sakabanatzen da, beste erabiletarako guneak utsiz.
-Nezazal Abeltzaintza eta Landazabala: Usansolo auzoko alboko guneetan ematen da,
lautada guneetan.
-Ibai ibilguen babespena: Ibaizabal ibaiko erribera guneak, udalerrian sartzen denetik A-8
autobidearekin egiten duen lehen ebaketaraino.
-Egoitzaduna: Usansolo auzoa egoitzadun gune homogeneo bat konformatzen du, bere
ezaugarriak hirikoak izanik. Ibaizabaleko erribera aurkitzen Bediako udalerriaren mugarekin.
-Nekazal egoitzaduna: Hiru gune desberdindu dira, Gorozibai, Lekue eta Ordaña auzoei
dagozkienak.
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-Industriala: Bedia udalerriko mugetan, N-240 errepidea aprobetxatuz industri poligono txikiak
agertzen dira.
-Ekipamenduak: Hospitalagatik betetako eremua, N-240 errepidearen ekiladean kokatuz.
-Azpiegiturak:
Errepideak: N-240 errepide nazioanala.
Trenbidea: Ekialdetik mendebaldera zeharkatuz, Usansolo auzoan geltokia edukiz.
AHT-ren marraketa: Udalerria zeharkatzen du A-8 autopibidearen mendebaldean
kokatuz, Usansolo auzoa eta hiriko lehenbiziko nukleoen arteko leku libreetatik igarotuz.
Sistema orokorrak: Azpiegiturako kolektore nagusiak Usansolo auzoraino heltzen dira.
Aurrenean lehen aipatutako erabilera desberdinak plano batean batzen dira.
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2.6.3 Lurraldeko afekzioak
Lurzoruko erabilera desberdinez gain, lurraldetik dauden zenbai baldintzapenak nabarmendu
dira eta planeamenduaren instrumentuaren garapena baldintzatuko dutenek.
Hona hemen aurkitu diren baldintzatutako zenbait gune, hala ere idazmen prozesuan guzti hau
zehetasunez erkatu egin beharko da.
INGURUMENEKO AFEKZIOAK
-Bertoko basoak
-Hezeguneak:
EB11, Uraburu urtegia
EB12, Arancelay urtegia
EB13, Lekubaso urtegia
EB14, Azkarriko presa
EB15, Trokako presa
-Intereseko habitatak
-Kutsatutako lurzoruak
ARRISKUKO AFEZIOAK
Haurrenekoak definitu dira:
-Higaduragarri guneak: Aintzinan lehergailuetarako kokatzen zen a gunea, udalerriko
mendebaldean.
-500 urteko uholdegarri guenak.
LURZORU JABETZARAKO ZERIKUSIAREKIN
• Erabilera publikoetarako mendiak
• Ondasuneko mendiak
ONDASUNEKO AKEFZIOAK
Ustezko arkeologi guneak:
- Artxanda III-ko Aztarnategia.
- Ganguran-eko Aztarnategia
- Isasigoiko-ko Dorrea
- Lekue-ko Dorrea
- Urgoiti-ko Dorrea
- Torrezabal-eko Dorrea (ikusgarri egitura barik)
- Aperribai-ko Dorrea
- Jaunaren Igoeraren Baseliza
- Oikina Ander Deunaren Baseliza
- Gumuzio-ren burdindegia (gaur baserria)
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- Aranzelai Errota
- Ganguren Marina Santuaren Baseliza (ikusgarri egitura barik)
- Lekue-ren burdindegia (ikusgarri egitura barik) (gaur aroztegia)

2012 OTSAILA

127

GALDAKAOko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

2.7 HIRI INGURUNEA
2.7.1 Azalpen orokorra
Galdakao-ko hirigunea estrategikoki kokaturik dago haran estu bateran Aran hau ArtxandaGanguren mendiko hegalengatik eta Ibaizabal ibaira isurtzen dituzten gainerako hegalengatik
sortuta dago
Beraz, hirigunea haraneko zelai txikietatik hedatzen da topografiak Zaratamoren konexioaren
parean hedapen hau galeraziz.
Beraz hirigune trinko eta itxita agerri da. Topografiaren zailtasunak bai A-8 autobidea, bai N634 errepidea eta bai Euskotreneko Atxuri-Gernika-Donostia trenbideak hirigunearen albotik
pasa daitezen errazten du Hala ere azpiegitura hauen aurkezpenak biztanleriarekiko bizi
kalitatea bermatu egiten du.
Horrez gainera Ibaizabal errekaren zeharbidea kontutan hartuko beharko dira, meandro
desberdinekin, komunikazio bideetan norabide aldaketak eta zenbait gurutz bide sortuz.
Era honetan hirigunea erabat inguratuta dago azpiegitura hauengatik etorkizuneko aukerak
mugatuz.
A-8 autobideak, nukleoaren garapena iparralderuntz mugatu egiten du. Maldetan kokaturiko
auzoak (Elexalde adibidez) nahiko deskonektaturik daude nahiz eta zenbait interes eduki. Auzo
hauek garrantzizko soinu afekzioak ageri dituzte, batez ere hiriguneko ertzetan aurkitzen
eraikinak.
Hegora, ibaia pasatzen da Upo mendiaren azken mendi-adarren kontra, ehunak, hirurogei eta
hirurogeita hamar hamarkaden garapenzaletasuneko eta bere oldar urbanizatzaileko fruitua,
beraren alboko bere interes naturala balioetsi gabe finkatzen ari izan zen industrialaria
presionatuta.
Beeste aldetik, N-634 errepideak hesi bezala igaro du hirigune, industrialdeak eta era
puntualean lbaizabal ibaiaren artean. Bide bikoitzeko konfigurazioak ezaugarri hau sustatzen
du.
Urrunago eta zatika tunel erara Euskotreneko Atxuri-Gernika-Donostia trenbidea dago eta AHTko etrokizuneko marraketa.
Area industrialek azalik lauenak osatzen dituzte, intentitzial azpiegituren arteko espazioetan,
Ibaizabal ibaian eta topografian.
Galdakaok bigarren hirigune bat dauka, Usansolo, hirugunearen ekialdean kokaturik, Ibaizabal
uren goian N-240 errepide alboan (Bilbao-Tarragona) Gasteizera eraoten duena, Barazar
portua zeharkatuz eta Bedia udalerriarekin mugatuz.
Usansolo ibaiaren bestaldean kokatzen da, Gorosibaiko etxebizitzak izan ezik, ipar eta
iparmendebalde mugak sortuz. Hegora, Euskotreneko trenbideak nukleoaren mugak ezartzen
ditu eta auzoari geltoki bat eskeintzen dio.
N-240 errepideagatik lagunduta eta Ibaizabal ibaiaren gainean hospitalea aurkitzen da,
eskualdeko elementu funtzionala. Nahiz eta hurbil egon lekuz kanpo gelditzen da errepidea eta
ibaiagatik.
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Elexalde auzoa, A-8 autobide gainean, mendiko maldetan kokaturik dentsitate baxuko ehunekin
eta kirol eta hezkuntza ekipamendueki gorantza doa Artxanda Ganguren norabidean. Elexalde
Andra Mari eleiza elementurik aipagarriena da. Hala ere Galdakaoko gauzarik esanguratsuena
kasko historiko baten falta da.
Aperribai auzoa eta Olabarrieta-Poblado Firestone, udalerriaren mendebaldean kokaturik,
Basaurirekin lotuta daude N-634ren bidez, baita Artxanda Gangureneko maldetan kokaturik.
Hemengo etxebizitzen ezaugarri arkitektonikoak bloke linealeko eraikinak direla da eta
Poblñado Firestone etxebizitzak hogeitahamar harmakadeko neo-euskaldun etxeen estilo
kopiatuz.
Honako nukleoetan, Arteta, Ordaña, Lekue, Agirre, Ergoien, Trokea, Olabarri, Alfamira, Azkarri,
Gumuzio, Erletxe, Artola, Puentelatorre, Jugo, Errekalde, Eizargoitia, e.a, baserri, bakarreko
etxebizitzak eta nekazal-abeltzaintza jarduetara loturiko etxebizitzak ageri dira.
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2.7.2 Eraikinaren analisis funtzionala
EGOITZADUNA
Hiru motatako iturri daude Galdakaoren Etxebizitzaren informazioari buruz: administrazioko
datuak eta Eustat-en datu basean sarturik, Etxebizitza Saileko lorturiko datuak 2008. urteko
udal batzordeagatik eta azkenik Udalmap-eko datuak.

17 Taula: Etxebizitzaren deskribapena

Etxebizitzen dentsitatea egotizadun
lurzoruan (Etxebizitzak/Ha)
Jenderik gabejo Etxebizitza
familarrak (%)
50 urte baino gehiagoko etxebizitza
familiarrak (%)
Familiar etxebizitza nagusien
konfortaren indizea
Familiar etxebizitza nagusien,
egoera hondatu, txar edo eskaseko
eraikinetan (%)
Etxebiden dauden etxebizitzen
eskaerak (biztanle ‰ )
Azken bost urteetan eraikitako
etxebizitza babestuak (VPO)
(biztanle ‰ )
Hiri lurzorua (%)
Urbanizagarri egoitzadun azalera
(%)
Biztanleria dentsitatea (Bizt./Km2)

Urte
a

Udala

Eskualde
a

Bizkaia

EAE

2011

43,93

77,14

46,14

42,94

2001

9,61

8,23

9,42

9,52

2006

7,35

16,91

16,45

16,05

2006

73,51

70,71

70,82

72,23

2001

2,36

6,36

5,87

8,66

2010

21,79

43,42

39,73

40,55

2010

5,36

5,76

6,38

11,18

2011
2011

9,82
24,70

17,02
21,94

4,57
21,79

3,42
22,38

2011

916,3
7

2.365,95

521,04

308,09

Iturria: Udalmap
http://www.eustat.euskadi.net/t35-20689x/eu/t64aVisorWar/t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=48036

Galdakaoren egoitzadun lurzoruko etxebizitzaren dentsitatea probintzia eta EAEkoaren parekoa
da (43,93 etxeb./Ha) baina Eskualdekoarekin konparatuta oso behekoa (77,14 etxeb./Ha),
jenderik gabeko etxebizitzen portzentaia %9,61koa da eta familiar etxebizitza nagusien egoera
hondatu, txar edo eskaseko eraikinen portzentaia oso baxua da, %2,36koa
Etxebizitzen konfort indizeak familiar etxebizitzetan dauden erotasunak sintetizatu nahi du
(bainugela kopurua, berogailu motak, eraikuntza urtea, telefonoaren egotea,…) eta ikusten
denez Galdakaon azteturtako beste eremutan baino altuagoa da, gainera 1991. urtetik 2006.
Urterarte indize hau %67-tik %74-rarte igo egin da.
Etxebizitzen tamaina erdia 2006. urtean 85,5 metro karratukoa zen.
Ikusten da eraikitukao babestutako etxebizitzak azken bos t urteotan Bizkaia eta EAE-n baino
gutziagoa dela (%5,36) baina baita Etxebiden egindako eskaerak ere.
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Interesgarri ere gertatzen dira, eta horregatik ez ditugu aipatzeari utzi nahi Ikertu enpresak
2008an Galdakaoko udaletzearen enkarguz 18 urte baino gehiago 2.157 biztanleei egindako
inkesta:
Inkesta hartan jasotzen zen etxebizitza eskariari buruzko informazioa, bai aldaketaren
beharragatik, bai lehen sarbidekoagatik bezala, eta beste aldaketa batzuk sartzen ziren nola
tamainaren beharra, aldatzeko epea, etxebizitza mota, etab.
Hala ere informazio gehiagorako Ikerturen txostenak datu gehiago emango dizkigu:
-

%10,8 tako inkestatuak lehen etxebizitzarako beharra zeukaten

-

Galdakaon bizi den %4,58-a etxez aldarzeko premia dauka.

-

Bere etxebizitza 4 urteko epe batean erosteko asmoa dutenak, sarbidekoetako
%9,55ean eta aldaketakoetako %3,29an biltzen da.

-

Babestutako etxeen indizea %5,7an dago.

-

Auzoei buruz La Cruz eta Plazakoetxe dira gehien beharra daukatenak (%19,4 biak),
bereaien atzetik Usansolo eta Aperribai (%18,6 eta %18,1) eta zakenik Zuazo eta
Olabarri (%7,1 eta %7,5)

-

Inkestatutako hiru laurdena Galdakao etxebizitza erostea uste du beharrezkotasunak
zehaztu gabe, hala ere familiak dira gehien gogoko daukatenak bizi diren lekuan
gelditzea. Usansolo, Plazakoetze eta Zabalea dira sustrai gehien azaltzen dituzten
auzoak. Etxez aldatzeko arrazoiak honela aurkeztu daiteke; lehenengoa tamaianarekin
desadostasunagatik bultzatuta eta gero igogailua ez edukitzeagatik.

-

Sartzearen kolektiboan, independizatzearen nahia (%56,10) eta ezkondu edo bikotean
bizitzea (%23,50) arrazoirik nagusienak dira. VPO kolektiboan emaitza berdinak lortzen
dira.

-

Gehiengo batek (%82,80 aldatzekoak, %87,70 sartzekoak eta %90,80 VPO-n)
jabetzazko etxebizitza baten alde dago. Gehioengo batek ere nahiago du etxebitza
eraikin kolektibo batean edukitzea bakarreko etxebizitza baino.

-

2
2
Etxebizitzen tamaina erdia Aeskaerarako 75,04 m erabiletan dago, 79,91 m
2
2
aldatzekoetan, 73,53 m sartzekoetan eta 72,89 m VPO-etan.

-

Gehien eskaturiko etxebizitza programak 16,16 m2 egongela-jantoki bat, 8,29 m2
sukalde bat, 1 edo 2 bainugela eta 2 edo 3 logela edukiko lituzke

-

Trasteleua bakarrik %40rentzako beharrezkoa da, terraza%38,70rentzako
esekilekua %29,7 rentzako. Komuna eta office-a gutxiago eskantzen dira.

-

Garaje kopurua garaje batean ezartzen da.

-

Inkestatutako %63,0ak etxebizitzen eskaintza gutxikoa eta ezezbezkoa dela uste du,
prezio altuak direla eta.

eta

UDALPLAN informazio geografikoko sistemal eskeintzen dituen datuen arabera udalerrian
hurrengoko etxebizitzak daude:
Gaur eguneko
etxebizitzak
Hiri lurzoruan
Programatutako lurzoru urbanizagarria
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Ez programatutako lurzoru urbanizagarria
Lurzoru ez urbanizagarrian
Totalak:

17
732
12.590

Etxebizitza kopuru honi hutsik dauden eta bigarren mailako etxebizitzak kentzen badiogu
udalerriaren unitate konbentzional erdia lortu daiteke.
Etxebizitzen %10-a hutsik aurkitzen da, hau dela eta etxebizitzako unitate konbentzional erdia
2,82 pertsonetakoa da, 29.926 /(11.750 x 0,90) = 2,82 pertsona.
Etxebizitzen dentsitatea egoitzadun hiri lurzoruan 72,93 koa da, 11.750/161,11 = 72,93
Etxebizitzen dentsitatea nekazal guneetan 13,76 koa da, 732/53,19 = 13,76
Hiri nukleoan gehien finkatzen den eraikin mota altuerako etxebizitza kolektiboko blokea da eta
beste nukleotan, nekazal guneak, …, aldiz familia bakarreko edo bateratutako etxebizitzak dira
nagusi.
Edozein kasutan ia etxebizitza guztiak lehenengo egoitzara zuzenduta daude, alde batetik
Galdakaok ez daukalako turistiko-opor bokaziorik.
Aipagarriak dira Babes Publikoko Etxebizitzen eraikitzea: UE-UR-2 promozioa (prezio tasasuko
72 etxebizitza) Zabalea UE-CR-19-aren garapena (babes ofizilaeko 50 etxebizitza) edo
Gorosibai (babes ofizialeko 21 etxebizitza)
EMANKORRA
Galdakaoko industria tamaian erdiko eta haundiko ekoizpen instalazioengatik sortuta dago,
lantegi haundi hauek espazio libre publiko asko ere sortzen dituzte. Hona Galdakao dauden
garrantzisko enpresa batzuk: Coca-Cola, Formica, Uralita, Bridgestone, Femsa, e.a.
Galdakaoko hiri zentruak jarduera askoko merkataritza bat dauka, serbizuen enpresa askoz
aparte.
Ere bai aipagarria da Galdakaok jasatzen ari duen kale askoko oinezkotasuna.
Gainontzeko hiri nukleoak tertziario sektorerako gune faltak ditu. Merkataritzek, orokorrean,
auzoen beharrak betetzen dituzte.
Hala ere, aipagarria da restauraziora eskeiniturik dauden
deslokalizazioa, adibidez Elexalde eta beste auzo batzuetan.

espazio

desberdinetako

Bebai merkataritza zentru haundi bateko falta ikusten da.
EKIPAMENDUAK ETA ZERBITZU PUBLIKOAK
Udaleko ekipamendu nagusienak dokumento honetako 2.5.9. artikuloan azaltzen dira.
Aipagarria da Galdakaoko Hospitalak eskeintzen duen funtzionaltasuna eta erabileraren
intentsitatea. 10,76 Ha-tako azalera bat okupatzen du eta Usansolo auzoan kokatzen da. N634, N-240 eta autopista A-8 komunikazio bideak oso hurbil aurkitzen dira. Bizkaiko beste
eskualde batzuentzat erreferentziako osausn zentro bat da.
Jolaserako Artxanda-Gangureneko maldetan Artxnadako Golf Zelaia aurkitzen da, 60,72 Hatako azaleraz. Ere bai aurkitzen da Artxandako aintzinako jolas parkea, gaur egun isoaturik,
17,56 Ha-tako azalera bat dauka.
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Hiru ekipamenduek azalera haundiko zabalera eta hiri zentruarekiko urruntasuna partekatzen
dute. Hospitaleari dagokionez garraio komunikazioak nahikoak dirudite, ez horrela
oinezkoentzako erraztasunak. Oinezkoen ibilbide berriek merkataritza jarduerako polo bat sor
zezekaten eraikinaren inguruan.
Ekipamendu lokalen kasuan eta hiriguneko lurzoru nahikoko eskasiagatik, ikus daiteke nola
hezkuntza eta kirol zentruak hirigunetik erabat deslokalizaturik daudela. Elexaldeko auzoan
polikiroldegia eta udal igerilekuak auzoko punturik altuenenean aurkitzen dira. Institua ere
nahiko hurbil aurkitzen puntu honetatik. Hilerria hirigune eta ekipamendu hauen bide erdian
aurkitzen da.
Egia (ikastola Eguzkibegi eta Gandasegi zentroa) auzoko hezkuntza zentroekin berdin
gertatzen da, beraietara joateko A-8 autobidea zeharkatu behar da eta Artxanda-Ganguren
mendiko hegala igo.
Zuazo auzoan, kirol zentroa Ibaizabal ibai gainean kokatzen da, baina hirigunea ustearen
beharra gertatzen da, halan zubia zeharkatu eta auzoaren parte bat ere bere sarbiderako.
Usansoloko polikiroldegiari dagokionez, Galdakao Hospitalarekin partekartzen duen
errotondatik hirigunera sartzeko sarbidean kokatzen da, hala ere urte askotan zehar
polikiroldegi eta igerileku hauek Galdakaoren instalazio nagusi bezala kontsideratu izan dira
nahiz eta hiri zentrotik distantzia luzera aurkitu.
Besterako ekipamenduak, osasun zentroak, dimentsio gutxiagoko polikiroldegi eta hezkuntza
zentroak, udaletzea, forntoia, ertzaintzako komisari, udaltzaingoa, kultur etxea, udal bulegoak
e.a. bezala Galdakao eta usansoloko hiri sarean sartzen dira. Udaletxea, frontoia, udaltzaingoa,
bulegoak, Gandasegi ikastexea eta UE-CR-17-an egiten ari den loratutako espazio librea
hiriguneko zuzkidura espazio bat konformatzen dute.
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2.7.3 Eraikuntzaren analisi formala: eraikitutako ehuna eta ondare historikoa.
BOLUMETRIA ETA ITXURARI BURUZKO ARAZOAK: PARTZELARIO ETA ERAIKIN
TIPOLOGIAK
Hirurogei eta hirurogeitahamar hamarkedako garapen industrialaren ondorioz Bilbao
Metropolitarrak inolako hazkunde bat jasan zuen (bai biztanle aldetik baita ekonomia aldetik
ere) eskualde hau sortzen dituzten herrialde gehienek, Bizkaiko hiri tradizionalen
desberdintasunean, Kasko Historiko baten falta daukate, hauen artean Galdakao.
Kasu honetan zentruko gunea eta San Inazioko auzoa azalera homogeneo bezala
nabarmentzen dira, ondare arkitektoniko eta aintzinako egoitzadun unitate txiki batzuk izan
ezik.
Erdigune eta San Inazioko auzoa dentsitate handiko guneak dira, 150 biztanle Hektarea
bakoitzeko gaindituz. Eraikinen altuera sei solairutik zortzirtaino hel daitezke, salbuespenak
izan ezik. Eraikinak pareleloki lerrokatzen dira eta berrogeitamar eta hirurogeiko
hamarkadetako razionalista printzipioetan oinarriturik daude. Eraikin hauek sistematikoki eta
beraien artean oso hurbil eraikin ziren.
Juan Bautista Uriarte kaleagatik banatuta ehunak sortzeko bi era nabarmentzen dira, uste da
topografiagatik baldintzaturik.
Alde batetik, paralelo eran lerrokaturiko bloke linealak. Bestaldetik, blokeen banaketaren
eraketa. Honen ondorioz eraikin asko luzeegiak dira, kale hestu eta luzeetarakoak sortuz, non
eguzkitasuna ez dena era egokian ebazten.
Aipatu behar da 1956. Lurzoruko Legea ezarri zela, honen ondorioz ez da arraroa izan behar
espazio libre eta ekipamendu publikoen falta egotea. Elementu hauen falta diziplina urbanistiko
baten eza nabarmentzen du, kasu batzuetan ez jakintasunagatik etorrita, hala ere ez
jakintasun honek funtzionalista printzipioak desbertutedun zituen.
Galdakao beste eraikin mota ere ikus daitezke, zakabanatuagoak, hain axiomatiko diren
printzipio razionalistei erantzuteko hiri diskurtso bezala agertzen direnak. Berformulazioak, kasu
batzuetan iparraldeko herrialdetik etorritako proposamenetan oinarriturik, adibidez Tximelarre
Goikoko eraikuntzak. "mixed developrnent'' korrontetik etorritako beste ehun batzuk Zuatzaurre
auzoko edo Sixta Barrentxea kaleko zenbait eraikin talde dira. Danak guztiak egiturazko
printzipioetan oinarriturik daude non erabileren gainjartzea, funtzioen desberdintasuna mailetan,
pasarelak, terrazak, merkataritza zokaloak, eraikuntzaren zatiketak e.a. oinarrizko ezaugarri
bezala definitzen dira, Bizkai eta Muguru kaleko eta La Cruz-eko eraikuntzak adibide hon bat
dira.
Eraikuntza berriko hiri operazioak eta ehunak bere pragamatismo eta kudeagatik definitu dira,
interesgarriak diren espazio libreak lortuz, adibidez: Urretako parkea (UE-PA-1), Tomas
Larrinaga kalea alboko parkea (UE-RC-21) edo Lehendakari Ardanzako parkea (UE-CR-17)
Eraikuntza ehuna gainontzeko eraikuntzak bezala agertzen dira: bloke linealak, lehenengo
kasuan oinezkoentzako barruko patio haundi bat egituratzen da, laurogei erdialdeko
hamarkadan Krier anaiengatik bultzaturiko europear korronte neorazioanalistak jarraituz.
Lehendakari Ardanza enparantzako kasuan errapadi batean sostengaturik baina konformatzen
duen parke publikoari zerbitzua eskeini nahi.
Galdakaoko gainerakoan beste homogeneo guneak nabarmentzen dira nahiz eta kokapen
desberdinetan aurkitu. Gune hauek dentsitate baxuko ehunetan oinarriturik daude. Danak
Ciudad Jardin sortzen duten printizipioen berinterpretazio bat izan dute. Beraien dentsitate
maila 15-35 Bizt/Ha bakoitzeko mugitzen dira eta udaleerriko beste auzoekin lotzeko espazio
libreen egitura baten falta agertzen dute, kontrakoa agertzen diren espazio libreak
homogeneoak dira, gehienak ibilgailuentzat zuzenduta.
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Erreferente historiko bezala, Tximelarre Goiko eta Tximelarre Bekoko etxe taldekak aipatu
behar dira. 1928. urtean hasita eta La Dinamita lehergailuen lantegiko langileentzat zuzenduta,
Bekoako auzoa aurkitzen da. Hemengo eraikinak Bilba Metropoliko (Ciudad jardin, Zurbaran,
Dolaretxe etab) koperatiben antza daukate, familia bakarreko etxeak, lorategiarekin, dentsita
baxukoak eta anglosajoi eta espaniar berfomulazio antolamenduko eraginarekin.
Zuazo auzoko familia bakarreko etxebizitzak, Elexalde auzoko egoitzadun eraikuntzak edo
Zabalea auzokoak lehen aipaturiko adibiderik orokorrenak dira.
Azken kasu honetan, Zoboleo, Galdakaoko azken hiri garapenak sortu egin dira (zenbait
kasutan eraikuntzako sektorea eta okorrean higiezin negozioa pasatzen ari diren egoera
ekonomiko kritikoa dela eta ejekuzio lanak geldirik aurkitzen dira. Eraikuntza mota hauek
aurkitzen diren bezalakoak dira auzoa homogeneo gune bat bezala egituratzeko.
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2.7.4 Gune publikoak. Mugikortasuna. Espazio libreen Sistemak.
Hiri espazio publikoa bide (biribildua edo oinezkoa) eta espazio libreengatik sortuta daude,
espazio hauek legeriak ezartzen ditu eta azalera konputagarriak dira.
KOMUNIKAZIO SISTEMA
Galdakao Bilbotik 9 km-tara aurkitzen da.
Errepidetik bere komunikazio nagusiak honako hauek dira:
-

Kantabriara eta kantauri erlaizerako autobidea, Ugaldebieta soluzioan bidez eta N-634
Bilbao-Eibar-Donostia errepidearekin konexioa.

-

Frantzia eta Ipar Europara joateko, A-8 autobidean bidez

-

Goi-lautada eta Espainiako zentrora joateko, A-68 autobidean bidez

-

Nafarroara eta mediterraneora joateko A-68 autobidean bidez, zeinek Ebroko
ardatzeko sarbiderantza zihurtatzen duena

-

N-240 errepide nazionala, Gasteizera sartzeko Barazar mendatetik.r.

-

Metropolitar gerrikoa

Bizkaibus-eko autobus lineak udalerrian zehar linea erregularrak mantentzen dituzte, Galdakao
Bizkaiako udalerri nagusiekin komunikatuz.
Trenbide komunikabideak:
Euskotren, Bilbao-Donostia, erregular lineak mantentzen ditu udalerrian.
Abiadura Handiko Trena SuperSur ondotik pasako da, lurraldearen hegoaldean.
Metroa Galdakaora helduko da, lehenengo geltokia Aperribaikoa izango da, auzoaren
behekaldean eraikituko dena, gaur eguneko lorategiaren azpian. Nasak lurperaturik egongo
dira eta sarrera nagusi gainazalean. Bengoetxeko geltokiarekin berdin gertatuko da. Bigarren
geltoki Hostalaritza eskolaren atzekaldean eraikituko da. Beste bi geltokiek bai edukiko dituzte
lurpean sarrera nagusiak eta zenbait sarrera. Galdakao zentruko geltokia Iparragirre kale
azpian kokatuko da eta Bernat Etxepare kalean fosterito bat edukiko du, non igogailu bat ere
kokatuko da. Juan Bautista Uriarte kalean beste sarrera kokatu da eta beste fosterito bat
egongo da.
Azkeneko geltokia Usansoloko Hospitalean egongo da.
APARKALEKUAK
Etxebizitzen dentsitatea eta autoarekiko dependentzia Galdakaoko hiri kalitatea baldintzatuko
dute, honek aparkalekuekin zerikusia dauka.
Ia kale gehienek bi aldamentan aparkatzeko lekua daukate. Hala ere zenbait leku daude non
espazio publikoa kotxearen domeinuagatik kutsaturik aurkitzen direla.
Udaletxetik egindako esfortsuak nabarmenak dira arazo hauek sahiesteko, baina hala ere
errealitateak ikustarazten gaitu oraindik zenbait hutsune agertzen direla, bai dentsitate
altuagatik, lurazpiko aparkalekuen faltagatik edota familia askotan bi edo hiru auto daudelako.
Azken urteotan materia honetan garatutako jokaera esanguratsuenak honako hauek dira:
-Berezikoetxe aparkalekuak: aparkaleku 40 urterako emakida, 118 aparkaleku
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-La Cruz aparkalekuak: 40 urterako emakida, 239 aparkaleku
-Laminarríeta aparkalekuak: 40 urterako emakida, 102 aparkaleku.
-Lapurdi aparkalekuak: 40 urterako emakida, 257 aparkaleku.
-Paopako aparkalekuak: 40 urterako emakida 156 aparkaleku.
Gaur egun, UE-CR-10-an, kultur etxe atzean, azaleko aparkaleku bat egiteko lanen lizentzia
izapidetzen hasi da
MUGIKORTASUNA
Behin Galdakaoko azpiegitura eta garraio bideak aztertu ondoren, garraio eta mugikortasunari
dagokionez, hurrengoko datuak lortzen ditugu:
19. Taula: Garraio eta mugikortasuna

Egoitzadun lurraldean kanpo lan egiten
duen 16 urte eta urte gehiagoko bizt. (%)
Egoitzadun lurraldean kanpo ikasten
duen 16 urte eta urte gehiagoko
bizta.(%)
Ibilgailuen parkea (ibilgailu/biztanlea)
Beste herrialdeetara joateko
desplazamendu denbora medioa
(minutoak)
Udalerriaren erabilerraztasuna

Urte
a
2001

Udalerri
a
70,11

Eskualde
a
60,17

Bizkai
a
60,98

EAE
51,37

2001

74,34

53,25

58,64

54,00

2010
2007

0,63
32,23

0,54
-

0,56
-

0,59
-

2007

74,77

-

-

-

Fuente: Udalmap
http://www.eustat.euskadi.net/t35-20689x/eu/t64aVisorWar/t64aCreaFicha.jsp?R01HNoPortal=true&lan=0&code=48036

Ikusten da Galdakaoko biztanleriaren hiru laurdena (%70-a) udalerriaren kanpo lan egiten
duela, Gran Bilbao-ko lanpetutako biztanleriaren 10 puntu goitik.
Ikasleekin berdin gelditzen, unibertsitatera joateko eta beste ikasketa batzuk egiteko beste
udalerrietara mugitu behar bait direlako.
ESPAZIO LIBREEN SISTEMA
Aztertutako eraikin ehunen heterogeneitateak kalitate desbedina aurkezten espazio libreetan.
Galdakaoko erdigunean espazio libreen kopurua nahiko eskasa da eraikin dentsitatea
altuagatik. Hua dela, Galdakaoko hiri planeamenduaren eboluzioaren historioan, espazio
libreen kudeaketa ez da izan garrantziko gai bat, hala ere azken urteotan gehiago garatzen ari
den gai bat da.
Erdigunean Lehendakari Agirre (enparantza gorria bezala ezagututa non kultur etxea aurkitzen
dana) eta Santi Brouard enparantzak aurkitzen dira.
Bere aldetik Juan Bautista Uriarte eta Zamakoa kaleek udalerriaren merkataritza tertziario
jarduera alde bat jasaten dute, baina ez dira espazio libre bezala kontutan hartu behar,
zintarren dimentsio eta jasaten duten trafiko pisuagatik. Era berean Lehendakari Agirre
enparantzatik gehien hurbil dagoen Muguru kaleko ardatza ere, non ibilgailu anitz egoten dira
aparkaturik.
Ibaiaren alboan, Juan Bautista Uriarte kalea N-634rekin lotzen duen errotonda zeharkatu barik,
Plazakoetxe eta Tximelarreko depositora igotzen duen parkea nabarmentzen dira. Hala ere
Plazakoetzeko parkea nahiko txikia da eta bigarren parkea ia erabilgaitza da aurkezten dituen
maldengatik.
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Ibaiaren aldamen berean Maximo Moreno parkea aurkitzen da, parke honek urbanizaio
kontsideragarri bat dauka baina arrakasta barik. Uste da bere tamaina murrizketak zerikusirik
daukala Ibaizabal ibaiaren ingurutik ibiltzeko parke bezala kontsidera daiten. Baina batez ere
hiri ehunaren kanpo gelditzen delako, parkera joan ahal izateko oinezkoentzat hain deserosoa
den lurpeko tunela zeharkatu behar delako.
Indarrean dauden Arau Subsidiarioek Sistema Libreak hegoalderantza hedatzen dituzte,
ibaiaren albotik hasita 4,95 Ha-tako Espazio Libreeb Sistema Orokor azalera lortu arte. Hala
ere ibaiak daukan ahalmentasuna ikerketa berrien objetu izan beharko da, batez ere
industriagatik okupatuta izan diren erriberako guneek baliogabetu egin dute ingurune hau.
Galdakaoko hiri operazio berriek lurzoruko azaleren lagapen garrantzitsuak onartu izan dituzte
hiri ehuna libratu eta espazio libreak eskeintzen duten plus-a helburuarekin. Hoietatik UE-CR17 Lehendakari Ardanza parkea aipatu behar da.
Era berean UE-CR-21, Zabalean, edo Urreta parkea, UEPA-1 kudeaketaren ondorioa, aipatu
behar dira.
Urtebietan 1,37 Ha-tako azaleraz aurrez egin nahi den Espazio Libreen Sistema Orokorraren
kasuan hondakin izaera aztertu behar da, autobideari lotuta, zaborren neumatiko bilketarako
etorkizuneko zentroa eta zentral elektrikoagatik bideratutako arazoak konpontzera. Berdina
gertatzen da Olabarrietan funtzionaltasun gutxiko kokaturiko parkea, N-634 errepideari lotuta.
Usansolo kasuan Arau Subsidiarioek Ibaizabal ibaiko ingurua, Hospitala eta ibaiaren artean, eta
ibaiaren ertzeko banda bat, Usansoloko lohian, espazio Libreen Sistema Orokorra bezala
kontutan hartzen dituzte.
Exzepzio bezala Tiro Zelaiko gunea Espazio Libreen Sistema Orokorraren barne sartu behar
da. Gune honek 37,07 Ha ditu eta Artxanda-Ganguren mendiko hegal berean parke natural bat
bezala prestatzen da. Gune hau Elexalde auzo gainean kokatzen da, erabat uztartugabetuta
hiri ehunagatik.
Zalantzan geratzen da, erakutsitako guztiagatik, planteitatutako eta azpierabilitako Galdakaoko
espazio libreen fuintzionaltasun orokorra. Dirudi espazio hauek standar urbanistikoak
betearazteko daudela gainontzeko hiri elementuetarako antolamendu jarraibideak marka
ditzatela egiturazko elementu bezala itxuraratzeko.
Urbanizatzearen kalitateari dagokionez kontutan hartu beharko da bere kalitate garaia eta baita
azken urteotan egindako esfortzuak ere, bereziki hiri zentroaren eta San Inazioren
oinezkotasuna, azken honetan hiri eszena atsegin bat lortu da oinezkoarentzat nahiz eta
kalearen topografia, eraikinen altuera e.a.-ek estutasun egoera bat sortu lanak egin baino
lehen. Olabarrieta-poblado Firestone, Urtebieta edo Gorosibai berregokitzen ari dira oinezkoei
erraztasunak emateko.
Aipagarria da hondakinen neumatiko bilketa beste auzoetara eramateko egiten ari den nahia.
Goi La Cruz-en egiten ari diren lanek Behe La Cruz edo Tximelarreko sarearekin lotu egin
beharko dira Bilbo, Muguru, Ganekogorta, Zamakoa, Bernart Etxepare, Lapurdi eta Zuberoa
kaleetaraino. Bilketa zentrua Urretan kokatzen, geltoki eletrikoaren alboan.
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2.8- KULTUR ONDAREA ETA ONDARE HISTORIKOA

2.8.1 ONDARE ARKEOLOGIKOA
Interesgarria da otsailak 3ko 25/2009 Dekretua, zeinetan Aspuruko Tumuloa (Artxanda) Ondare
kultura bezala kalifikatzen dana, Multzo Monumentala kategoriarekin. Dekretuak dino Aspuruk,
oraindik, Artxandako monumentu megalitikoetatik kultur ondare kalifikazioa hartu ez duen
bakarra dela.
Erabat gizatutako estazio bat da, hiriburu bizkaitarreko tradizio biztanleriaren zabalgune bat
izateagatik.
Txorierriko arana eta Behe Ibaizabaleko kurtsoa banatzen duen mendi lerroa da, IparMendebalde Hego-ekialde norabidearekin. Lurzorua arezkoa da eta bere gailurrak ez dira oso
garrantzitsuak, Ganguren (382 m) eta Avril (480 m) nagusienak izanik.
Estazio honen elementu batzuek, lehen aipaturik, indusketen ondorioz datu oso garrantzitzuak
eskaini dituzte momumentuei eta intereseko materialei buruz.
Aspuru, hala ere, talde honen kanpo gelditzen, estazioa entitate gehiagorekin defini dezaketen
elementu berri agerpenen espera.
Horrela, 1997ko maiatzak 5eko Erresoluzioak, Kultur, Gazte eta Kirol Sailburuordearena,
Bizkaia Lurralde Historikoko udalerrien Ustezko Gune Arkeologikoen Aitorpena igortzen du eta
Galdakaorentzat zenbait elementu aipatzen dira, atal honen azkenean agertzen de arkeologi
eta arkitektoniko intereseko koadroan.
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2.8.2 ONDARE ARKITEKTONIKOA

Galdakaok ondare arkitektoniko interesgarri bat kontserbatzen du. Galdakaok ez dauka kasko
historikorik, horregatik ez dauka PERI bat indarrean. Hala ere aipagarri diren baliozko ondareen
azalpen labur eta historiko egoera bat aurketzten da. Batzuek arau bereziko kontsideratu
beharrezkoak.
Andra Mari eliza (Elexalde)
Hau da Galdakaoko erlijio eraikinik zaharrena. Elexalde auzoan eraiki zen XIII. mendean,
Gangureneko Santa Marina antzinako Elizaren ordez, bere izena daraman mendia urrun
zegoelako. Sancho de Galdácano y Torrezabal izan zen sortzailea. Erdi Aroko eraikuntza da,
beranduago handitu zen eta 1516an birreraikia izan zen. Estiloak erromaniko-gotiko nahastea
du eta birreraikuntzaren elementuetan berpizkundekoak dauzka. Elementurik nabarmenena
ataria da, gotikoren transizioko erromanikoa. Zortzi zutabetan hartzen du oinarri, horietako bi
barneko hiru lobulotako arkuari dagozkio, eta kapitelek gizaki eta hegaztien figura desberdinak
dituzte. Kanpandorrean geratzen dira antzinako eraikuntzaren hondarrak, XII. mendekoak.
Barnealdean ere bi estilo horiek ikus ditzakegu, erromanikoa eta gotikoa. Erretaula platereskoa
du aipagarriena eta bertan Andra Mariaren parerik gabeko taila (XIII. mendea) jarrita du. Nabe
gotikoan XIII. mendeko hilobi erromanikoa dago, eslaboiz osatua eta hortzdun orla batez
amaiturik. Elizaren fundatzailearen belaunekoen hilobia da. Kanpoaldean, eliza ondoan,
guruzpidea dago, azkenean berpizkundeko gurutze paregabea du eta bertan lanbide
desberdinetako tresnak landuta ditu. Tenplu hau monumentu historiko eta artistikotzat
konsideratua dago (Monumentu Nazionala).
Galdakaoko Santa Maria Eliza
Alfredo Acebal-ek eraiki zuen 1896an Kurtzea auzoan. Gurutze latinoko planta du eta beso
laburrak baina zabalak dituen gurutzeria garbia. Zutaberik eta alboko kaperarik gabeko nabe
bakarra du. Bobeda kanoi erdikoa da. Kanpandorrea eta erlojua kontrafuerte handi baten
antzera dago jarria, eraikinaren azpian. Dorrea kupula eskifatu batez amaituta dago eta
gainean forjazko gurutze lerdena du.
La Ascensión del Señor-eko baseliza
Bekea auzoan kokatuta, platano eta ezkiz landatutako landa batean, hiru zertxetan lagundutako
lau isurkiko estalki bat dauka. Mendebaldean ezpataina dauka, bao kanpaiarekin, harrizko
gurutze bat eta bi akroterakin amaituta. Hegoaldean atea deskargazko arkuagaz da.
San Antonio Abad-eko baseliza
Baseliza Arteta auzoan aurkitzen da eta 8,80 x 7,52 karratuzko planta batean garatzen da.
Harlangaitz hormak ditu bi isurkiko estalkiarekin. Ezpataina zementuzkoa hegomendebalde
norabidearekin bao kanpaiarekin eta bi isurkiko estaliarekin.
Santa Marina de Ganguren, El Santo Cristo de la Cruz eta San Andres de Oinkina´-ko
baselizak desagertuta daude.
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San Bernabé-ko parrokia
XX mende hasieran, baseliza hau Santa Maria de Erletxeseko parrokiari lotuta egon zen.
Isasi Goikoa Dorrea (XVI M.)
Montor baten gainean dago eta bertatik Lekubaso eta Usansoloko etxeak ikus daitezke. Guztia
harlanduzkoa da eta hamaika metrora bi uretarako teilatua du. Bi solairu baino ez dituen eraikin
honen etxaurre printzipala da aipagarriena. Gaur egun moztuta dago.
Lekue Dorrea (XVI M)
XVI. mendeko dorrea dugu eta Usansolon dago, Lekubasoko bidean, errekatxo baten ondoan.
Harlanduzkoa da eta zortzi metroko altuera dauka, gainean dorrea moztua du eta metro bat
edo biko zurezko sabaia. Jauregi egoitza bihurtu bazen ere, leiho ojibar batzuk gorde ditu.
Kanpoaldetik eskailera bat erantsi zaio.
Torre la Puente
El Gallo eta Usansolo, Ibaizabal ibaiko zubi pasatuz, ibaiko ezker marjinan Puente la Torre
auzoa aurkitzen da, zeinek La Puente Dorretik hartzen duena izena eta egoera onean aurkitu
zena 1936.eko Gerrate Zibilararte, bonbardeatuta izan zana.
Aurriak ibaiaren ondoan aurkitzen dira. Harro harlanduzko dorrea zen, karratua, 10 metroko
zabalerarekin eta hormek 1,20 metroko lodiera. Bere barnekaldean egurrezko egitura bat
zaukan hormetatik independentea.
Torre de Oinkina
Areizaga familiaren etxe dorrea
Torre Torrezabal (desagertuta)
Andra Mari Elexaldeko eleizaren sortzailearen sehaska Sancho de Galdakao bezala ezagututa,
gaur egun eraitsita dago eta dinote eraitsita izan zela beren materialarekin Galdakaoko parrokia
berria eraikitzeko (Santa Maria de Galdakao)
Bere kokapena zehatza Ibaizabal errekako bazterretan dauka, bere izena daramatzan zubiaren
alboan.
Mercadillo-ko zubia
Bengoetxeko auzona kokaturik, posibleki probetxuzko elementuengatik bereraiki egin zen XVIII
mendean eta gero XIX. Mendean berriro bereraiki egin zen.
Eromaniko estikoko zubia da harlangaitza eta harlanduzko harriekin eraikina arkuetan. Gaur
egun bere goikaldeko partean hormigoi harriekin errematurik dago, itxura txiroa emanez eta
zubiarekin antzekotasunik gorde gabe.
Arku erdiko lau begi ditu eta horietako bat, Bengoetxera gehien urbil dagoena, itsututa dago,
beste hiru arkuetatik, erdikoa bere hegaletan altuagoa dirudi. Arku zentrala bi zubi-brankengatik
hegalduta dago zeintzuek ibaiaren korrontea banatzen dutena.
Torrezabal Zubia
Plazakoetxeko auzoan dago. Berpizkundeko zubia da, harrizkoa, eta hiru begi ditu. Erdikoa
altuena da eta zubi branka sendoak agerri ditu.
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Puentelatorre
Labea eta Bekeako auzokoen arteko anaitasunezko ekitaldia egin zuten 2007ko martxoaren
30ean gaur egun hondatuta dagoen zubiaren gainean elkartuz. Hain zuzen ere, egun
horretantxe Ibaizabaleko alde biak batzen dituen Puentelatorre eraberritzeko lanak aurkeztu
ziren.
Horrela, udalerriko zubi enblematikoenetako bat, XVII mendekoa, berreskuratu zen.
Puentelatorre izena “Puente de la Torre”tik dator. Izan ere, Ibaizabal ezkerraldean dorre bat
eraikita zegoen, gaur egun haren hondakinak ikus ditzakegularik zubiaren eta autopista
sarreraren artean dagoen etxearen ondoan. Bizkaiko Aldundiko artxiboetan dauden horri
buruzko datu zaharrenetan, bertako zutabeak eta zubi-bularrak erauzten, XVII. mendean (1676)
egindako konponketa-lana ordaindu gabe agertzen da. Horren ostean, beste konponketa
batzuk ere egin zitzaizkion babesgarriak eta tinpanoak konponduz 1879an. Lan horien planoak
erabili dira orain burutzen ari den birgaitzeko proiektuan.
Plazakoetxe Zubia
Garaikideko eraikinekoa, izena berdina daroan auzoan kokatzen da, bi begi ditu eta zubibranka batengatik banatuta daude.
Udaletxea
Galdakaoko Udaletxea Kurtzeko Plazan dago eta XVIII. mendearen erdialdean eraiki zen.
Mende horretako udaletxe barrokoetako bat dela jo dezakegu, behealdean atari arkupedunak
irekita dituena. Eraikin kubikoa da eta lau uretarako estalkia du. Fatxada printzipalean eta beste
fatxadetako angelu eta hutsarteetan harlanduz estalita dago.Hiru solairu ditu:
-Lehenego solairuan hiru arkupeetan portal bat eskeintzen du
-Bigarren solairuak, solairu printzipala, balkoi haundia du eta alderik alde doan ondo forjatutako
burdinezkoa da.
-Goiko pisuak, balkoi txiki bat dauka, aldamenetan bi leiho agerriz.
Ezaguna da eraikin honetan, XVIII mende bukaeran, taberna eta kartzela dat zegoela.
Berriki eraberritua eta barrutik birmoldatua izan da.
Areizaga Jauregia
Barroko jauregi bat da Firestone S.A. instalazioetan kokaturik, Usansoloko industri lantegien
barne. XVIII mendeko eraikina eta kubo itxura dauka, fatxada nagusia harlanduzko harriengatik
estalita dago eta beste fatxadak harlangaitzan.
Hiri arkitektura
Baserria euskal nekazal paisaiako elementurik tipikoena da eta bizitza modu baten expresioa,
zeina desagartarazi daitekeena. Egurra izan zen baserria eraikitzeko material nagusi baina
laster harriagatik aldatuta izan zen.
Galdakaon honako hauek nabarmentzen dira:
-Urretabekoa baserria
-Zuatzu baserria
-Udal Ikuztegia
Errotak
Errota industria mendeetan zehar aurre egon da Galdakaon. Erreferentzia zaharrenak eraikin
hauen existentzia egiaztatzeko XVI. Mendekoak dira, zeinetan Jaurolako errota izendatzen
dena.
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Aurrerago XVII.mendea hasieran, fogerazio batzuetan, Guturribai (1 635), Urgoitia (1704),
Gorosibai (1704) errotak izendatzen dira. 1795. Urtean Arancelaiko bi gurpileko errota berria
izendatzen da, Urretan kokaturik, oraindik bere estolda kontserbatzen dana.
Burdindegiak
Erdi Arotik Aintzinako Erregimenerarte burdindegiak Eusl Autonomi Erkidegoko burdin
industriaren ekoizlearen unitatrak izan ziren. XIX. mendeko industrializazioa, benetako iraultza
siderurgiko bat suposatu zuena, burdindegi hauen desagerpena ekarrari zuen.
Modu honetan, mileurtetan, burdindegien lanak mineral burdinan bihurtzen zutena Euskal
Autonomi Erkidegoko bigarren sektoreko presentzia gertarazi zuen.
Galdakaok burdin industriaren garapena aurrera eramateko baldintzak betetzen zituen: burdin
mineral (Bizkaia ugari izandako minerala), ikatz begetala, kombustible bezala erabilia, eta ibai
ibilguak. Galdakaon burdindegiak Ibaizabal ibaiaren alboan kokatu egin ziren. Sektore honen
existentzia egiaztatzeko dokumentoak XV. mendekoak dira, deituriko Burdindegien
Foruengatik, XV. mende eta XIX mende tartean bost burdindegi aipa ditzakegu:
-Usansoloko Nagusi eta Txiki burdindegiak(2)
-Urgoitiko Nagusi eta Txiki burdindegiak(2)
-Lekueko burdindegiak
Lenehengo laurak Ibaizabal ibai alboan kokatzen ziren, bere emaria aprobetxatuz, eta Lekueko
burdindegia Lekuen zegoen erreka txiki batengatik onuratuta.
Urgotiko eta Usansoloko burdindegi Nagusiak burdin gebhien ekoizten zutenak ziren, Txikiak
alderantziz, Martinete burdindegiak bezala ezaguturikoak, tresnen ekoizpenerako baino ez
zuten balio.
Ur biltegiak
Auzoaren goreneko aldean dago, "La punta" izeneko zelaiunean. Auzo guztia urez hornitzeko
helburuagaz eraiki zen, ordura arte herriko iturburuetatik hornitzen ziren eta. Ura Mina eta
Aranzelaitik zetozen errekatxoetatik batzen zen. Ur depositu hau funtzionatzen ibili da
Lekubasoko presa egin zen arte
Gury·Bio-Landa
Santo Domingoko gainetik doan errepidearen 6 eta 7 kilometroen artean, ertz batean forma
prismatikoa duen harlandu haundi bat dago, bertan inskripzio desberdinak eta bitxiak dituena.
Alde batetik, mugarri honen lau aldeetan irakur daitezke, kokalekuaz gain, puntu estrategiko
horretan bat egiten duten udalerrien izenak adierazita (Galdakao, Zamudio, Etxebarri eta Bilbo).
Baina, beste alde batetik, "GURY-BIO-LANDA" hitzak antzeman daitezke, interpretatzeko
zailagoak direnak. Hala ere, Antón Larrazabal jaunak egindako azterketaren arabera, eta
Teófilo de Guiard Larrauri edo Lope García de Salazar jaun ospetsuen testuak kontsultatu
ondoren, bi bataila gertatu ziren lekua adieraz lezakete.
Teoria honen arabera, hitz horiek GUDU-BIKO-LANDA berbetatik etor litezke, eta adieraziko
lukete, alde batetik, sasoi hartan leinu nagusien buruzagien arteko lehia ospetsuak egiten ziren
lekua, garai hartan Bilbo sortu aurretik: Oinaztarrak eta Ganboatarrak.
Era berean, beste alde batetik, badirudi aski frogatuta agertzen dela "Campo de la Lid" horretan
burutzen zirela aipatutako liskarrak eta bertan Zamudio eta Leguizamón leinuen arteko bataila
odoltsua gertatu zela. Izan ere, oinetxea mugarria dagoen muinoaren bi aldeetara zeukaten.

Arkeologiko eta arkitektodun intereseko zerrenda bat aurkezten da, zeintzuek atal honen
bukaeran dagoen planoan aurkezten direnak.
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ID

IZENA

KOKAPNEA

CAT01

Aspuru-ko tumulua

CAT02
CAT03
CAT04

Andra Mari Elexalde´ko eleiza eta ingurua

Elexalde

CAT05

Isasigoiko-ko dorrea

Isasigoikoa

CAT06

Lekue-ko dorrea

Lekue

CAT07

Urgoitia-ko dorrea

Urgoitia

CAT08

Torrezabal-eko dorrea

Torrezabal

CAT09

Aperribaiko dorrea

Aperribai

CAT10

HELBIDEA

Aspuru

Monumentoa

Artxanda-III-ko asentua

Artxanda

Arkeologikoa

Ganguren-eko asentua

Ganguren

Arkeologikoa

Ascensión del Señor-en baseliza

Oinkina

CAT12

Gumucioko burdindegia

Gumucio

CAT13

Aranzelaiko errota

Galdakao

CAT14 Santa Marina de Gangurenenko baseliza

Ganguren

CAT15

Lekue

Lekue burdindegia

Elexalde, 55A

CAT16 Monte Aperribaiko burdindegia

Aperribai

CAT17 Areizaga Jauregia

Usansolo

Arkeologikoa

Arkeologikoa
Arkeologikoa
Arkeologikoa
Arkeologikoa
Arkeologikoa
Arkeologikoa
Bidezabal, 6

Elexalde

Elexalde, 2A

Isasi Goiko-ko dorrea

Usansolo

Isasi - Goikoa

CAT20 Lekueko dorrea

Lekue

Lekubaso Bidea, 13

CAT21 Udaletxea

Casco Urbano

Gurutzeko Plaza, 1

CAT22 San Andrés de Unkina baseliza

Usansolo

Plaza Unquinako

CAT23

Casco Urbano

Zabalea, 1

CAT24 Realiza de María-ren eliza

Olabarrieta

CAT25 Poblado Firestone

Urbi

CAT26 Firestone Hispania

Usansolo

Bidezabal

CAT27 Jabeen jauregia

Usansolo

Bidezabal

Olabarrieta

Usansolo

Bidezabal

CAT29 Firestone Hispania. Oficinas y Laboratorio

Usansolo

Bidezabal

CAT30 Firestone Hispania. Pabellon del Hidrófilo

Usansolo

Bidezabal

CAT31 UERTSA. Unión de Explosivos Río Tinto, S.A.

Zuazo

Txomin Egileor, 35

CAT32

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Zuazo

Txomin Egileor, 35

UERTSA. Jolas zirkukoa

Zuazo

Txomin Egileor, 35

CAT35 UERTSA. Santa Barbara baseliza

Zuazo

Txomin Egileor, 35

UERTSA. Haur nesken etxea

CAT37 UERTSA. Goi kargudunen etxea 2

Zuazo

Txomin Egileor, 35

Zuazo

Txomin Egileor, 35

CAT38 UERTSA. Bulegoak

Zuazo

Txomin Egileor, 35

CAT39 UERTSA. Goi kargudunen etxea 1

Zuazo

Txomin Egileor, 35

CAT40 UERTSA. Basozaindarien koartela

Zuazo

Txomin Egileor, 35

CAT41 UERTSA. Haur mutilen eskolak

Zuazo

Txomin Egileor, 35
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Inbentario Nagusia PCV

13

Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV

2

Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV

CAT28 Firestone Hispania. Hari biltegia

CAT36

5

Arkeologikoa

Galdakaoko udal hilerria

CAT33 UERTSA. Ekonomatoa

8

Arkeologikoa

CAT19

UERTSA. Goi kargudunen etxea

Monumentoa
Arkeologikoa

Arkeologikoa

CAT18

Gandasegi etxea

1993ko
KATALOGOA

Arkeologikoa

Galdakao

CAT11 San Andrés de Unkinako baseliza

CAT34

BABES MOTA

Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV

6

Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
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CAT42

UERTSA. Ezkongabeen etxeak

Zuazo

Txomin Egileor, 35

CAT43 Arrieta baerria

Krutzea

Zabaleta, 11

CAT44

Norbega

Bengoetxe

Ibaizabal, 57

CAT45

Guinea Hermanos, S.A.

Aperribai

Aperribai, 4

CAT46 Forja de Aceros Reinosa, S.A.

Bekea

Bekea

CAT47 La Dinamita - Grupo Tximelarre

Tximilarre

Tximilarre

Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV
Inbentario Nagusia PCV

CAT48 Marrageruena baserria

Kortederra

Inbentario Nagusia PCV

CAT49

Jantokiak eta aldagelak

Guturribay

Inbentario Nagusia PCV

CAT50

Lekubasotik ekarritako urak

Lekue

Lekubaso

Katalogo urbanistikoa

CAT51

Lekubasotik ekarritako urak. Presa

Usansolo

Lekubaso

Katalogo urbanistikoa
Katalogo urbanistikoa

CAT52 Gallo-ren monumentoa

Cruce del Gallo

CAT53

Markesena baserria

Agirre

CAT54

Aperribaiko forntoai

Aperribai

CAT55

Bekeako frontoia

CAT56 Elexaldeko frontoia

Katalogo urbanistikoa
Aperribai, 38A

Bekea

Bekea, 53A

Elexalde

Elexalde

CAT57

Kurtzeako forntoia

Kurtzea

Errekalde Bidea, 1A

CAT58

Ur biltegia

Galdakao

Aldatze Bidea

CAT59

Lekubasotik ekarritako urak. Etxea

Usansolo

Lekubaso

CAT60

Lekubasotik ekarritako urak. Erreguladore ur-biltegia

Usansolo
Usansolo

Bidezabal

CAT62 Firestone Hispania. Ehundegietako lantegia 2

Usansolo

Bidezabal

CAT63 Firestone Hispania. Ehundegietako lantegia 3

Usansolo

Bidezabal

CAT64

Firestone Hispania. Biltegia

Usansolo

Bidezabal

CAT65

Usansolo zubia

Gorosibai

Oletxe Bidea

Krutzea

CAT67

Santa María Iturria

Casco Histórico

CAT68

Manufacturas Permet, S.A.

Aperribai

CAT69 Etxea Zabalea, 3-5

Casco Urbano

CAT70

Jugo baserria

Aperribai

CAT71

Ergoien baserria

Agirre

CAT72

Larrinaga baserria

Agirre

CAT73 Iturria
CAT74

Urrutia baserria

Elexalde

La Torre

CAT76

Casco Urbano

Candasegui eskolak

Torrezabal Bidea

Zabalea, 3-5

Elexalde

Gurutzeko Plaza, 10A
Gurutzeko Plaza

CAT79

Aintzinako Telefono Xedea

Casco Urbano

CAT80

La Plaza Iturria

Casco Urbano

Gurutzeko Plaza
Juan Bautista
Uriarte70
Juan Bautista Uriarte
70

CAT81

Yurrebaso baserria

Bekea

Bekea, 26

CAT85

Artolaoste baserria

CAT86 Palacio de Aperribai
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Bekea, 67A

Casco Urbano

Unkina Plaza

Zabalea

Zabalea, 3A

14
11

Katalogo urbanistikoa

Katalogo urbanistikoa

Katalogo urbanistikoa

4

Katalogo urbanistikoa
Katalogo urbanistikoa
Katalogo urbanistikoa
3
Katalogo urbanistikoa
Katalogo urbanistikoa
Katalogo urbanistikoa

9

Katalogo urbanistikoa
Katalogo urbanistikoa

7

Katalogo urbanistikoa

Artola
Aperribai

Katalogo urbanistikoa
Katalogo urbanistikoa

Katalogo urbanistikoa

Casco Urbano

Eskolak

Katalogo urbanistikoa

Katalogo urbanistikoa

Casco Urbano

CAT84 Iglesia de La Asunción de Nuestra Señora

Katalogo urbanistikoa

Katalogo urbanistikoa

La Cruz Iturria

CAT83

Katalogo urbanistikoa

Katalogo urbanistikoa

Kiosko

Bekea

Katalogo urbanistikoa

Katalogo urbanistikoa

CAT78

La Ascensión baseliza

Katalogo urbanistikoa

Katalogo urbanistikoa

CAT77

CAT82

Katalogo urbanistikoa

Katalogo urbanistikoa

Casco Urbano

CAT75 La Torre Dorrea

Katalogo urbanistikoa
Katalogo urbanistikoa

Katalogo urbanistikoa

CAT61 Firestone Hispania. Ehundegietako lantegia 1

CAT66 Torrezabal Zubia

Katalogo urbanistikoa
Katalogo urbanistikoa

Aperribai, 17

Katalogo urbanistikoa

1
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CAT87
CAT88

Puente de Mercadillo
Puente de la Torre

2012 OTSAILA

Zuazo
Puentelatorre
Bekea

Merkadillo Zeharkalea
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2.9 INGURUMENAREN AURRE IKERKETA.
Ingurrumen Inpaktuaren Ebaluazio Bateratuaren idazketaren faltan, Aurrerapen fasean
aurketzu behar dena, aurrerantzean ingurumenaren aspektu ezaugarrienak aurkeztuko dira
horrela daukaten garrantzia hasieratik irudikatzeko.
Lurzoru ez urbanizagarrian garrantzi gehiago daukaten lurralde zatiko planaka izendatuko dira:
Iabai eta erreketako marjinak antolatzeko LZP, Hezeguneen LZP eta Nekazal-Baso LZP-a.
Bestaldetik, landaredia, habitat motak eta beste aspektu batzuk azalduko dira. Aspektu haeuk
ebaluaketa idazteko kontutan hartuko beharko dira, etorkizuneko garapen urbanistikoak
ingurumenan eduki dezaketen afekzio posibleak aztertzerakoan nabarmenenak direlako.

2.9.1 INGURU FISIKOA
Geologia
Udalerri gehiena Kretaziko Sistemetako sustratoen gainean esertzen da (Balmaseda eta
Durangoko Fm-aren Supraurgoniano gunea, Purbeak-Weald gunea, Urganiano Gunea,
Ereazaren Fm-aren Urgoniano ezartzearen Facies-ak) ibai bidezko gunea izan ezik Kuaternario
Sistema gainean eserita egonda (alubioi eta alubioi-Kolubioi biltegiak)
Geologiko intereseko ezaugarriak
Galdakao-ko udalak interes geologikoko ezaugarri ugariak hartzen ditu, zehazki hurrengoak
bere tipologiaren arabera kartografiatu dira:
5 Puntu: Parkearen Sluma, Kink-ak, Tektonika eta 2 Surgentzia.
4 Gune: Iturri
Estratifikazioa.

sulfurosoak,

Eskistositatea,

Etzandako

tolesdura

y

gurutzaturiko

2 lerro edo ibilguneak: Parkeko Tektonika Seriea eta Tektonika.
Hidrogeologia
Eremua hidrogeologiko domeinu esanguratsuan ez dago kokaturik.
Geomorfologia
Udalerri gehiena Maldetako Sisteman sartzen da, mendi eta mendixka aldagaietan.
Ibai bidezko ingurua Ibai Bidezko Sistema eta Antropogeniko Sistema metaketez ezaugarritzen
da.
Hidrologiko errekurtsoak
Galdakao-ren errekurtso hidrologiko nagusiena Ibaizabal ibaia da, zeinel udalerria zeharkatzen
du Ekiladetik Mendebaldera. Honako hauek ere aipagarriak dira: Txistulanda, Arancelay,
Beltategi, Besabe, Urabaru, Aretxabalgane eta Amorebieta.
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Ur puntuak
Ur puntu kopuru handiak aurkitzen dira, batez ere udalerriaren erdikaldena, Ibaizabal ibaian eta
beste erreken aldamenean.
Geoteknia
Ipar udal erdia aldeko baldintza geotekniko eta onargarrituriko gutxieneko lurzoruen
domeinuagatik nabarmentzen da. Hego erdian kontrakoa gertatzen da, baldintza onargarriko
lurzoruak nagusiak direla aldeko baldintzakoen gaineko tokian.
Ibaizabal-en ibai ibilgua baldintza desegonkorrean aurkitzen da. Puntualki ipar erdian eta hego
erdian baldintza desegonkorra daukaten lurzorua agertzen dira.
Edafologia eta Nekazal-logika
Lurzoru gehienak kanbisol motako lurzoruez beteta daude (distriko, gleiko, humiko, …) bai
kapazizate altu eta bajuarekin. Baita kapazitate bajuko Kanbisol zati txikiak aurkitzen dira.
Ibaizabal inguruan Fluvisol Euriko lurzoru zatiak aurkitzen dira, kapazitate altukoak.
Permeabilitatea
Udalerriko alderik gehiena, batez ere ipar erdia, porositate gutxiko permeabilitatea aurkezten
du. Ibaizabal inguruan eta udalerriaren hego erdikaldena permeabilitate erdia agertzen duten
lurzorua kopurua nahiko handia da (0tik 5 T/ha-tara eta urtero)
Puntualki prozesu higatzaile mutureko guneak agertzen dira (200T/Ha baino gehiago eta urtea
lurzoru galera ikusgaiak) erabat zakabanaturik udalerri osotik.
Potentzialki kutsaturiko lurzoruak
Potentzialki kutsaturiko 132 kokapen agertzen dira, Irailak 30ko 165/2008 Dekretuaren
inbentarioan zerrendaturik. Lurozuru hauek potentzialki kutsaturiko instalazio eta jarduera jasan
dituzte. Dokumentazio Grafikoan lurzoru kokatu eginte dira.
Hala ere IHOBEko ikerketa berriek kokapen hauek 248 rarte haunditzen ditu.
Espazio naturalak
Ikerketa gunean ez dira izendatzen.
Babestutako Guneak eta 2000 Sare Natura
Ikerketa gunean ez dira izendatzen.
Paisaia
Udala osatzen duten paisaia-unitate homogeneoei buruz, aurrekoak izandatzen dira.
Baso landaketak ibai ibilguko domeinuan. Malda eta bizkarturiko interflubioak. Erliebe
menditsua.
Nekazal-Baso mosaikoa ibai ibilguko domeinuan. Malda eta bizkarturiko interflubioak.
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Erliebe istriputsua..
Nekakazala zelai eta laborantza atlantiko domeinuarekin. Malda eta bizkarturiko
interflubioak. Erliebe menditsua
Sastraka ibai ibligu domeinuan. Malda eta bizkarturiko interflubioak. Erliebe istriputsua
Hirikoa antropogeniko domeinuan. Malda eta bizkarturiko interflubioak. Erliebe istriputsua
Hirikoa antropogeniko domeinuan. Hondo leuna, Erliebe istriputsua.
Periurbano mosaikoa ibai ibilgu domeinuan. Malda eta bizkarturiko interflubioak. Erliebe
istriputsua
Industriala domeinu antropogenikoan. Hondo leuna.
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2.9.2 LANDAREDIA
Ikus daitekeenez hurrengoko taulan landaredi mota guztiak biltzen dira, esanguratsua
udalerriko %50-a konifera landaketaz estalita dagoela.

Azalera (m2)

Deskribapena
Kantauri artadia

Udalerriko
%

83.261,44

0,24

1.376.712,47

4,02

2.069.438,09

6,05

Azidofilo pagadiak

5046,99

0,01

Kantauri haltzadia

361.460,97

1,06

Atlantiko Brezala-argomala-iratzea

2.120.887,63

6,20

Atlantiko Bartola-iratzea- altotermo

81.936,41

0,24

Espinar o zarzal
Lastonar de Brachypodium
mesofilo larreak

65.102,24

0,19

472.549,12

1,38

Atlantiko landak eta landatzeak

3.579.140,04

10,46

Ruderal-nitrófila landaredia

4.756.841,63

13,90

184.623,28

0,54

6.408.108,69

18,73

Baso landaketak (Chamaecyparis lawsoniana )

115.195,02

0,34

Plantaciones foresta les (Eucaliptus sp.)

671.807,22

1,96

Baso landaketak (Otras frondosas caducas)

37.073,74

0,11

Baso landaketak (Lorix sp )

23.590,56

0,07

168.639,94

0,49

9.489,67

0,03

Baso landaketak (Pinus pinaster)

3.310.051,90

9,67

Baso landaketak (Pinus radiata)

4.328.563,36
10.005,98

12,65
0,03

1.247.549,77

3,65

949.192,83

2,77

20.611,13

0,06

731.865,76
24.337,47

2,14
0,07

Baratzak eta fruitarbolak

771.537,72

2,25

Mapan ez kokaturiko beste mota batzuk 1:25000

233.361,10

0,68

Akdofilo hariztia eta hariztia- Atlantiko baso mistoa
Gazte fasea edo harizti azidofiloko degradatutakoa edo
harizti mistoak

pinnatum

edo

Landaredirik gabeko azalera
Baso landaketak

Baso landaketak (Pinus nigra )
Baso landaketak (Populus sp)

Baso landaketak (Pinus sylvestris)
Baso landaketak (Platanus hybrida)
Baso landaketak (Quercus rubra)
Baso landaketak (Robinia pseudoacacia)
Hiri parkeak eta lorategiak
Mahastiak

2012 OTSAILA

beste

149

GALDAKAOko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

Bertoko landarediaren aurkezpena udalerriaren %20 a errepresantzen du, landaredi hau
azidofilo gazte hariztietaz eta brezal-argomal-iratzez osaturik dago.
%16-a erakituriko eta ruderal-nitrofilo landarediz osatuik dago.
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2.9.3 HABITAT-AK
92/43/CEE-ko Direktibaren erkidegoko intereses habitat-a udalerriako azalaren %12,31-koa da,
4030 eta 6510 habitat-ak nagusienak izanik. Lehentasuneko erkidegoko intereseko habitat-ak
6210 eta 91EO dira, zeintzuek udalerriko azaleraren %2,41-a betetzen dutenek, guztira
755.745,7 m2.

Kodea

Habitat

4030

Europear zikaturiko txilardiak
Erdi natural belardi zikuak eta karezko
sustratu gaineko iratzeko facieak (Festuc
o-Brometalia)
(pareak
orkidea
garrantzitsuekin)
Altitute gutxiko sega belardi txiroak
(Alopecurus
pratensis.
Sanquisorba
officinalis)
Atlantiko azidofilo pagadiak Ilex-eko
sotobasoarekin eta batzutan Taxus-koa
(Quercion robori-petraeae edo lIiciFagenion)
Alnus glutinosa-ko eta Fraxinus excelsior
alubioi basoak (Alno-PAdion, Alnion
incanae, Salicion albae)

6210*

6510

9120

91E0*
9340

Azalera (m2)
1.411.421,99

4,50

394.284,86

1,26
5,11

1.600.903,27

5.046,98

0,02

361.460,88

1,15

83.261,49

0,27

3.856.379,48

12,31

Quercus ilex eta Quercus rotundifolia
basoak
TOTALA

Udal %

Korridore ekologikoa
Ez dira izendatzen EAEko korridore Ekologiko Sarean elementurik.
Hezeguneak
III. Taldeko 5 hezegune izendatzen dira(ikus dokumentazio grafikoa)
Zuhaitz singularrak
Ez da inolako alerik identifikatzen
Fauna
Eusko Jaurlaritzako kartografian ustez, hurrengo espezieen banaketa izendatzen da:
- Anfibioak: Baso Igel Jaurkariaren interes bereziko gunea.(Rana dalmatina),
Mehatxaturiko espezieen Euskal Katalogoan kalteberagarria. Azterturiko gune osotik
sakabanatzen da.
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- Ugaztunak: Ibaizabal eta alboko erreketan, Interes Bereziko Gunean eta Europear Bisoiaren
lehenbiziko banatzearen gunea (Mustela lutreola)Itzaltze arriskuan.
- Narrastiak: Ikasturiko gunean Orlegi-beltza muskerraren lehenbiziko banaketa gunea
banatzen da (Lacerta schereiberi), interes berezikoa.
Publiko erabileko mendia
165 “Azpuru Ergoien”; 166 “Santa Marina Ganguren”; 167 “Uraburu”; 168 “Askarri-Padrola”; 169
“Artola, Txispamendi; 170 “Burutoetzagana”; 176 “Achiturri, san Anton Chiquerra y Altamira”,
172 “Upo-Lekubaso” Publiko erabileko mendiak izendatzen dira.
Beste elementuak
Ikertutako gunean ez dira babestutako Biotoporik, Interes Naturalistiko Gunerik, Espazio
Naturalaren irekitutako Katalogoari buruzko gunerik, RAMSAR gunerik eta beste esanguratsu
elementurik aurkitzen.
Aipagarria da Abiadura Handiko Trenaren Euskal Y-aren ibilbideak udalerria ekiladetik
mendebaldera zeharkatzen du.
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2.9.4 MEHATXATURIKO ESPEZIEAK
Galdakaon Mehatxaturiko Espezieen Euskal Katakogoko hiru ornodun espezie eta ornogabeko
espezie bat aurkitzen dira:
• Lacerta schreiberi (orlegi-beltzdun muskerra): Interes bereziko narrastia, udalerri osotik
banatzen da.
• Mustela lutreola (europear bisoia): Galzoriko ugaztuna. Nahiz eta udalaren erreka guztiak
kontutan hartu espeziearen kokapenerako, Lekubaso, Amorebieta eta Aretxabalgane ibaiak
interes bereziko guneak dira.
• Iberiar igela (hankaluzedun igela): Interes bereziko anfibioa, udalerri osos bere eremuan
sartzen da.
• Cerambyx cerdo (longicornio kakalardoa): UTM 1 x 1 km WN1387 koadrikulan aurki
daitekeen ornogabea. Espezi honen babes kategoria kalteberakoa da.
Mehatxaturiko florari dagokionez katologoko inolako espezierik ez da aurkitzen.
Vegetación y flora amenazada
IKT-ek egindako landaredi maparen arabera (2005), galdakao hurrengo unitateengatik sortuta
dago:
Baso landaketak
Atalantiko txilardi argomal iratzea
Ruderal nitrofila landaredia
Atalantiko belardi eta laborantzak
Kantauri haltzadia
Baratzak eta fruita-arbolak
Azidofilo hariztia eta baso misto hariztia.
Gazte fasea edo azidofilo harizti-baso mistoagatik degradatuta.
Arantzadi-sasitza
Interes handieneko unitateak, kantauri haltzadi eta harizti, ere bai bere gazte edo hondatutako
egoeran, Dokumentazio Grafikoan nabarmendu dira.
Mehatxaturiko flora dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren ingurune-kartografiaren arabera, 2007ko
kanpainaren arabera, udalerriaren iparmendebaldeko hegalean Narcissus bulbocodium
espeziearen orbana bat kokatzen da.
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Honez gainera, EAE-ko Floraren Zerrenda Gorriaren kartografiaren arabera, Narcissus
bulbocodium eta Ilex aquifoliumespezientzako sektore berdinean bi laukitze izendatzen dira,
baita Galdakaoren hego tertzioan Illex-eko hirugarren laukitze bat izendatzen da.
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2.9.5 IBAIEN ETA ERREKEN MARJINAK ANTOLATZEKO LURRALDE ZATIKO PLANA
Udalerrian dauden erreka eta ibaiak Ibaizabal ibaiaren arro hidrologikoan sarturik daude. Arro
ibilguaren azaleraren arabera bi motatako ibai ibilgu daudela esan daiteke 0 km2-tik 50 km2raino eta 50 km2-tik aurrera, Ibaizabal ibaiaren sarbideak Galdakao 4. maila bat agertzen du eta
behin udalerritik aterata 6. maila.
Ibaiazabal ibaiaren ibaiadar nagusienak eskuineko marjinatik Amorebieta eta Aretxabalgane
errekak dira eta ezkerraldetik Lekubaso, hegoaldea
LZPak Osagai Ingurumenaren arabera marjinak gunetzen ditu, batez ere babesturiko guneak
balio ekologikoak, paisajistikoak, garatzaileak eta zientifiko-kulturalak aseguratzeko, baita
higadura eta akuiferoen kutsaduraren arriskuengatik babesteko.
Galdakao bakarrik bi eremu aurkitzen dira Berreskuratzeko Beharrezkotasunezko Marjinetan,
aktibo eran berregokitu behar diren degradatutako erriberak dira.
Agua-Ura Euskal Agentziagatik eskeinitako azkeneko kartografiaren arabera, Galdakao
Ibaizabal ibairen inguruan uholdegarri diren guenak daude, baita Aretxablgane eta Amorebieta
erreketan. Uholdegarrritasunaren arabera, 10, 100 eta 500 urteko itzultze aldietako
etorbideetan sailkatzen direnak, LZPak lurzoruen erabilera desberdinentzako erregimen bat
ezartzen du. Erregimen hau kontutan hartuko beharko da
etrokizueno garapen
urbanistikoentzako.

2012 OTSAILA

155

GALDAKAOko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

2.9.6 HEZEGUNEEN LUZALDE ZATIKO PLANA
Ekologiko garrantziaren arabera Hezeguneetako LZP-ak hiru talde ezartzen ditu autonomi
erkidegoko hezeguneetan:
• 1 Taldea: Se incluyen zonas húmedas afectadas por la declaración de espacios naturales
Protegidos, Parques Naturales o Biotopos y Reserva de Urdaibai.
• 2 Taldea: Bi gune mota desberdintzen dira, LZP onartu baino planeamendu berezi
urbanistikoak babesten dituzten guneak eta LZPeko guneak.
• 3 Taldea: Gainerako hezeguneak, hau da Hezeguneen LZPan aurreneko kategorian ez
sarturiko hezeguneak.
Galdakao 3 Taldeko bost hezegune aurkitzen dira:

Azalera (m2)

Kodea

Izena

Ekologiko baloraketa

EB11

Araburu urtegia

Oso baxua

EB12

Aranzalai urtegia

Baxua

10.402,49

EB13

Lekubaso urtegia

Erdikoa

27.340,77

EB14

Azkarri presa

Oso baxua

134,41

EB15

Troka presa

Erdikoa

825,16

1.106,55

2.9.3 NEKAZAL BASO LURRALDE ZATIKO PLANA
Hurrengo kategoriak definitzen dira Galdakaon:
• Basoa: Gehieneko kategoria da, bertan zuhaitzez estalitako guneak sartzen dira. Udalerriaren
%63,96a errepresantzen du.
• Egoitzadun-Industrial, Ekipamenduak eta Azpiegiturak: biztanleriaren nukleoi dagokie eta
udalerriaren % 20.78-a da.
• Nekazal-Abelzaintza, Trantsiziozko Nekazal Paisaia: Udalerriaren %14,49a da.
Laborantzako edo belardietako landazabal guneak Estrategiko Balio Altuko kategorian ez
sartutako bateratutako baso unadak
• Nekazal-Abelzaintza, Estrategiko Bali Altua: Udalerriaren %0,69% da, kategoria honetan
agrologiko kapazitate gehien daukaten lurzoruak sartzen dira. Kareen mantenua eta begiratzea
garrantzitsuagoa da beste erabileren aurrean.
• Ibaiak eta urtegiak: Udalerriko %0,08aren azalera kategoria honetan sartzen da.
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2.9.7 INGURUMENAREN ARRISKUAK
Ingurumen arriskuen barne, uholdegarri arriskua, akuiferoen kutsadurarekiko urrakortasuna,
suteen arriskua, sismiko arriskua eta higaduraren arriskua biltzan dira.
Lehen esan dugun bezala uholdeen arriskua Ibaizabal iabaia eta Amobieta eta Aretxabalgane
erreketan existitzen da.
Suteen arriskua oso haundia Galdakaon batez ere baso landarediak oso nabarmenak direlako.
Sismiko arriskua V. mailan dago, honek esan nahi du 500 urtetako aldi batean Mercalli-ko
eskalan V. graduko lurrikara bat gerta daitekeela.
Kutsaduraren aurrean akuiferoen urrakortasunaren mapa (7. Mapa) isuriketen ondorioz
kutsatzeko ahalamen arriskua eskeintzen du. Akuiferoaren ekoizpen kapazitatea eta
sustratoaren iragazkortasun fisikoaren urrakortasuna neurtzen du. Mapan ikus daitekeenez,
udalerri gehiena urrakortasunik edo urrakortasun baxua daukatela. Ibaizabal ibaiko aranaren
hondoan urrakortausn baxuko materialak aurkitzen dira, hau dela eta udalerriak arrisku gutxi
dauka materia honetan.
Higadura arriskuko mapa Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailak egindako lurzoruen higadura
hidriko mailen mapatik atera egin da, USLE modeloan bidez. Mapan hobeto ikus daiteke
Galdakaok ia arriskurik ez duela agertzen da eta higadura arrrisku gehien aurkezten dituzten
guneak malda askoko eta landaredi gutxiko edo ibai ibilgu garrantzitsuen lekuak direla.

2012 OTSAILA

157

GALDAKAOko HAPOren BERRIKUSPENA

DIAGNOSTIKOA

2.9.8 KUTSATURIKO LURZORUAK
Potentzialki kutsaturiko 132 kokapen agertzen dira, Irailak 30ko 165/2008 Dekretuaren
inbentarioan zerrendaturik. Totalean 318,16 Ha agertzen dira kutsaturik, azalera hau
Galdakaoren azaleraren %10-a suposatzen du.
Hala ere IHOBEko ikerketa berriek kokapen hauek 248 rarte haunditzen ditu.
Hasiera batean lurzoru hauek ez dira zertan kutsaturik egon behar, baina baliozkoa informazio
ematen dute beraien prebentzio eta zuzenketa politakarentzako.
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2.9.9 INGURUMENAREN AURRE IKERKETAREN ONDORIOAK
Galdakao-ren erdialdeak oso antropizatua eta naturaltasun baxuko lurralde bat hartzen du,
udalerria zeharkatzen dituzten azpiegiturengatik eta hiri-industrial okupazioagatik. Udalerrien
nukleoen kanpokaldean azalera handiko basoak agertzen dira, gehienbat konifera baso
landaketekin.
Bere kontserbazio honagatik eta ekologiko balio altuagatik Aretxabalgane, Amorebieta eta
Lekubaso errekak nabarmendu behar dira. Gainera uste da Europear Bisoia (Mustela
lutreola) erreka hauetatik dabiltzala, desager daitekeen espeziea. Urpeko haragijale honek
Bizkaian ezarritako kudeaketa Plan bat dauka (118/2006 Foru Dekretua) Horregatik Plan
horretan azaltzen diren agindu guztiak kontutan hartu beharko dira eta ubide hauen
ekosistemak alda ez daitezen kontu handiz ibili behar da.
Hala ere, Ibaizabal ibaiko uholdegarri guneak kontutan hartu beharko dira etorkizunerako
proiektu urbanistikoetan.
Beharrezko ikusten da erkidegoko interes habitat-ak, bertoko basoak, errekak eta ibaiak babes
mota bat eduki dezaten, halan baso ekoizpena, eraikuntza eta garraioak jasangarritasun
irizpide eta pauta batzuk eduki dezaten.
Bere naturaren arabera elkartutako alderdiak, ingurumena eta teknologiko arriskuetan eta
ingurumen balio altuko elementuetan:
INGURUMEN-BALIO ALTUKO ELEMENTUAK:
o Interes geologikoko ezaugarriak.
o Erabilera publikoko mendiak.
o Hidrologiko errekurtsoak.
o Agrologiko ahalmen altuko lurzoruak.
o Intereseko landaredia.
o Mehatxaturiko flora eta fauna espezieak.
o Hezeguneak
o 92/43/CEE Direktibaren habitat-ak
INGURUMEN ETA TEKNOLOGIKO ARRISKUAK
o Potentzialki kutsaturiko lurzoruak
o Oso aurkako baldintza geoteknikoak
o Uholdegarritasuna
o Oso Higatzailak diren prozesuak Procesos erosivos extremos
o Y Euskaldunaren ibilbidea (Abiadura Handiko Trena)
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3.- DIAGNOSTIKOA

3.1- AURREGOGOETAK. MARKO LEGALA
Urte batzuetatik aurrera, hirigintza legeriak hainbat aldaketa jasan ditu eta gertakizun
garrantzitsuen objetu izan da. Halan eta Galdakao-ko planeamendu orokorra nahita nahi ez
berrikustea beharrezkoa ikusten da.
Dokumento berria erabaten egokituko da ekainak 30eko 2/2006 Legeari, Lurzorua eta
Hirigintzari buruzko legeriari eta ekainak 3ko 105/2008 Dekretua garatzen duenari.
Hala ere dokumentu berriak honako araudiak bete beharko ditu (Toki Araubidearen Oinarriak,
Babes Ondarea, Ingurugiroa, Eraikuntzarako Teknika Baldintzak, Berreraikuntza, Sektore
Legeria, Hirigintza edo Eraikuntza jarduera garatzen dituzten neurriak, etabar lege)
Lege eta araudi horiek betearazteko akefzio guztiak dokumneto honetan azaltzen dira.
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3.2- LURRALDEKO ANTOLAMENDUA
EAEko lurralde antolamendua 4/1990 Lurralde Antolamenduko Legetik ezarrita dago.
Lege honen betearazteak udaleko planeamendu urbanistikoaren ahalbideak garrantzi handiz
zuzentzen ditu, administrazio publiko desberdina bakoitzari antolatzen tokatzen zaien
lurraldeko intzidentzia ekintzak ziurtatzeko.

3.2.1 LURRALDE ANTOLAMENDURAKO GIDALERROAK
LAG-ek Bilbao Metropolitarrean udal planeamenduetan bateragarritasun mekanismoak
ezartzearen beharrezkotasuna lehenetsi egiten dute, lerrokatuta batez ere dimentsio handitako
hiriguneetan agertzen diren arazoen ondorioz eta marko zabal batean konpondu behar direnak.
Nerbioi ibaia ertzetan gune libre, marjinal eta ebaketak aprobetxatzeko aukera, aldameneko
udalen hiri ehunen egiturazko elementuak eta ardatz berri baten zentralitateak egiteko
planeamenduen bateragarrizkoen mekanismoen erabakitzea eskatzea behar dute. Gainera
Bilbao Metropolitarrenerako benetazko programa baten bereizmenak udal optika gaindi dezan
bisio bat behar du.
Lurraldeko Zatiko Planen idazketen bitartez, Bilbao Metropolitarrean, planeamenduen
konpatibilizazioa egiten dira. LZP-ek antolamenduaren irizpide espezifikoak, azpiegitura eta
ekipamendu handien baliozko guneak, bisortzeko guneak eta egoitzadun erabilera eta jarduera
ekonomikoetarako lurzoruak edukitzeko baharrezkotasunak ezartzen dituzte.

3.2.2 EUSKAL HIRIA.NET:
BERRIKUSPENA.

LURRALDE

ANTOLAMENDURAKO

ARTEZPIDEEN

Erreflexio dokumento honetan, eta hiri garapeneko modelo berriekin erlazionatuta, natura
eremuko eta hiriguneko integrazioa planteiatzen da, hirietako barnekaldean erabileren
nahasketa ezartzeko eta hazkunde berriak eraginkorragoak izateko (artifizial guneak eta
hiritutako guneak murriztuz) Horregatik kontutan hartuko beharko dira LZP-k zeintzuek ez
beharrezko zabanatzeak galerazten dituztenak.
En este documento de reflexión, y en relación nuevos modelos de desarrollo Urbano, se
plantea la integración y los espacios urbanos y los ámbitos naturales de su entorno, de manera
que se favorezcan la mezcla de usos en el interior de las ciudades y logren que los nuevos
crecimientos se produzcan con la mayor eficacia posible (menor expansión de los espacios
urbanizados y menor artificialización del suelo) sin que ello suponga privar al territorio de
nuevos espacios y opciones que son imprescindibles para su desarrollo, a través del reciclado
territorial y la renovación de espacios urbanos, industriales e infraestructurales como alternativa
siempre preferible a la ocupación de nuevos suelos. En este sentido hay que destacar como
una opción importante hacia el futuro la introducción, a través de los correspondientes PTPs
del concepto de perímetros de crecimiento urbano que, establezcan límites físicos de
crecimiento a los procesos de expansión urbana.
Hiri erdietarako aukera berriak aurketzten dira, itxuraren eta Bitarteko Hiri Sistemen hiri
eskaeren indarkeria bezala (hezkuntza aukerak, tertziario-denda eskaera, empreseentzako
zerbitzuak eta kultur, jolas eta aisialdi jarduerentzako espazioak)
Eco-bulevarrak aldaketa ardatzen mantenu fisiko nagusi bezala aurkezten dira, aintzinako
errepide nazioanalak aprobetxatuz. Bere funtzioanaltasuna aldatu egiten da erabilera berriak
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sartuz (bidegorriak, korredore ekologikoak, garraio kolektiboko bideak, .,..)
Galdakaon industri poligonoak eta aintzineko industri guneek berrikuntza nodo berriak egiteko
erabateko garrantzia daukate. Berrikuntza Nodoak inguru eta hiri bereziko espazioak bezala
jotzen dira, zeinetan erabileren nahasketak eta kanpoko eta bertoko jarduera ekonomiko
berrien nagusitasunak egon daitezkeen, bizitzeko, lan egiteko, jolasteko eta ikasteko.

3.2.3 BILBO METROPOLITARREKO LURRALDEKO ZATIKO PLANA
Planeamenduaren dokumentoak LZP-n azaltzen diren irizpideak kontutan hartu beharko ditu.
Gainera LZP-k behin betiko onartuta dauden Lurrralde Sektorial Planen determinazioak biltzen
ditu. Orduan Planeamenduaren tresna Lurralde Zatiko Planan ezarriko ditu bere oinarriak.
Inguru fisikoa babesteko kategoriak ezartzen ditu, ez urbanizagarria lurzorua izan beharrekoa.
Aipatutako kategorietan natura balioaren arabera desberdinatasun edo babes neurri bat
ezarriko beharko da. Halan batzen dira Babes Bereziko, Gainezko Uren Babeseko eta beste
Nekazalgune Babeseko kategoriak. Kategoriez aparte behe-kategoriak zehaztu beharko dira.
Plan honek Sare Berde bat zehazten du, inguru fisikoaren zakabanatzearen guneak eta
espazio libreengatik sortutako ekipamenduen sistema antzekoa, horrela biztanleria hobeto
molda daiteke lurraldera, naturaz gozatuz eta errespetatuz.
LZP-k ezartzen dituen proposamenak honako hauek dira, egoitzadun edo jarduera
ekonomikoarekin erlazionaturik:
- Birsorkuntza
- Berriztapena.
- Eraikitutako ondarean eragindako jokaerak.
- Berdentsifizaioa.
- Garapen berriak:
Egoitzadun antolamendua. Dentsitate berriak, halan eraikin tipologiak bezala, LZP-ren
zehazpenetara egokitu beharko dira, kontutan hartu behar da ekipamendu eta jarduera
ekonomikoetarako azalera aprobetxamenduaren %15-a utzi behar dela, dentsitate erdi eta
altuko mailetan.
Hurrengo mugatzeak kontutan hartu behar dira Galdakaoko HAPO-an:
-

Txorierri korredorearen jarraipena (AE.9)

-

Supersur (AE.12)

-

Metro. Gaur eguneko sarearen hobekuntza (AE.16)

-

AHT-nezko sarrerak (AE.17)

-

Sare orlegiaren Naturazko ibilbideen Sarea (AE.19)

-

Egoitzadun eskaintzaren zenbaketa:
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-

3.2.4

o

8 urte: 4.046 – 4.367

o

16 urte: 4.976 – 5.403

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruen zenbaketa:
o

8 urte: 1,5 Ha –2 Ha

o

16 urte: 2 Ha – 3 Ha

IBAIEN ETA ERREKEN
ITSASALDEKOA)

ERTZAK

ANTOLATZEKO

LAP

(KANTAURI

Galdakoko udalerri osoa Ibaizabal ibaiko arroan aurkitzen da.
Dokumento honek hazkunde urbanistikoari mugak jartzern dizkio eta marjinen berreskurapenen
exijentziak, ingurumeneko, ibaiko eta urbanistiko osagai aldakorren ustez.
Bestaldetik, Lurralde Arloko Plan honen aldaketa bat idazten ari da, zeinetan Plan honetan
ezarriko diren aldaketak azaltzen dira, aldaketa hauetan kontutan hartu beharko dira
uholdegarri mapa berriak.
Galdakaon ez dira 2000 Natura Sareko LIC Ibaia bezala aitortutako guneak ezartzen.

3.2.5 EAE-ko ETA BIZKAIKO ERREPIDEEN LAP-K
Errepideen arloan administrazio publiko politika sektorialaren antolakuntza
koordinakuntzaren egitura tresnik garrantzitsuena da eta LAP-ren izaera dauka.

eta

Errepideen Sarean agertzen diren arazoak, helburuak, hobekuntzak eta lehentasunak sartzen
dira.
Plan honetan ezarritako betebeharrak eta mugapenek planeamendu urbanistikoari afektatu
egiten diete.

3.2.6 TRENBIDE SAREAREN LAP
Galdakaoko HAPO berrian kontutan hartu beharko dira Bidai Luzeetako Trenbide Sare
Berriaren lerrotzea, gaur eguneko Eusko Trenaren lerroan, Metro Bilbao geltoki berria eta
Abiadura Handiko Treneko lerroa.

3.2.7

JARDUERA EKONOMIKO ETA EKIPAMENDU KOMERTZIALAETARAKO
LURZORU PUBLIKOEN SORMENERAKO LAP

Galdakao Behe Nerbioiko lurzoru erreserbako lurzoruetan saruta dafo, Etxebarri, Basauri,
Galdakao, Zaratamo, Arrigorriaga, Ugao-Miraballes, Arrigorriaga eta Zeberio-rekin batera.
Lurzoru hauek 43 Ha neurtzen dituzte eta eskualdena ez dago industri jarduetarako ia lurzoru
librerik. Agian Erletxes Poligonoko azkeneko fasea, Galdakaon, eta Bentako.Erreka eta
Martiartu II, Arrigorriagan, azpimarra daitezeke.
Ondorioz, Galdakao jarduera ekonomikoetarako 132,57 ha-zko lurzorua itzi egiten da eta 12,38
Ha lurzoru libreetarako.
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Sprilu-ek Izagan egingako lanek, Eskualde Industrialde berri baten ezarpena, LAP-aren
aintzinatasuna nabarmentzen dute, halan ere LZP-etan jarduera ekonomikoetarako antolatzen
lurzoruek.
LZP-ak Galdakaon oraindik ez ditu ezarri komertzio establezimendurako kokapenak,
ekipamendu hauen neurriek 15.000 m2 baino gehiago ezin izango dituzte (azalera honetan
kanpoko aparkalekuak, gune libreak, barneko bideak eta eraikinak sartuko dira) eta eraikitako
teilatuko azalera gehiena: 5.000 m2

3.2.8 GUNE HEZEEN ORDENAMENDURAKO LAP
Galdakaon agertzen diren hezeguneak, danak dira artifizialak, urtegiak (III Taldean sailkaturik):
-

EB10. Altamira presa

-

EB11. Araburu urtegia

-

EB12. Arancelay urtegia

-

EB13. Lekubaso urtegia

-

EB14. Azkarri presa

-

EB15. Troka presa

Danak Ibaizabal arroan aurkitzen dira. Gainera urtegietako eraikinetan bizitza basatia egon
daiten ez da kontutan hartu. Hala ere arazo gero labur batean desager daiteke animaliak etor
daitezen neurriak ezarriz.

3.2.9 ONDARE KULTURALAREN LAP
Aurrerapena onartu zenetik 10 urte pasa dira eta LAP-ak ez du bere kurtsoa jarraitu, gainera
Eusko Jaurlaritzako Kultur Sailetik izendatua ez izana.
Ondareak hobeto babes, garatu eta integratuta egon daitezen ondare kulturalaren sektorial
legegiaren ezarpena beharrezkoa ikusten da, hau bait da egitura tresnik eraginkorrena.

3.2.10 NEKAZAL-BASO ETA INGURUMENAREN LAP
LAP honek nekazal eta baso ez urbanizagarria lurzoruak erregulatzen ditu eta bere eremua
EAE guztian sakabanatzen da, hiri aurreguneak kanpo gelditzen, hain zuzen behin betiko
onespeneko egunean hiri, urbanizagarri edo urbanizatzeko gai diren lurzoru bezala
zerrendatutakoak
LAP-gatik babestutako ez urbanizagarri lurzoruei buruz, Nekazal-Baso LAP-ren gunetzeak
izaera subsidiarioa dauka, LZP-ek inportantzia gehiago daukatelako. LZP-ek ezarritatutako
Estrategiko Balio Altuko guneetan izan ezik, kasu honetan araudirik gogorrena indarrean
geldituko da.
Gainera HAPO berria LZP-ak ezartzen dituen araudei egokitu beharko da.
LAP-ak Interes Naturazko guneen Antolakuntzarako dokumento bat aurkezten du, hala ere
lurraldeko planeamendu edo urbanistikoei dagokie guen hauen garapena.
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Galdakao, ez urbanizagarri lurzoruan honako kategoria banatzen dira:
-

Nekazal-Baso eta Landazabal:

-

Agroganadera y campiña: estrategiko balio altuko eta transiziozko nekazal paisaiko
guenak.

-

Mendia: Baso guneak.

3.2.11 ETXEBIZITZA PUBLIKOEN SORMENERAKO LAP
Etxebizitza publikoetarako usten diren lurzoruak kokatzeko proposamenak aurkezten dira,
halan hurrengo urterako erabilera publikorako uste diren lurzoruak aurketzeko.
Hala ere HAPOko berrikuspenean ondoko lurzoruak ez dira gehiegi garatuko LAP-ko geroko
proposamenekin konparatu egin beharko direlako.

3.2.12 INTERMODAL SARE ETA GARRAIOEN LOGISTIKAREN LAP
Hemengo LAP-n Txorierriko korredorearen eraikitzearen garrantzia azpimarratzen da,
Korredore hau ezin baino hobeto komunikatuta dago, bai Aireporturekin, bai A -8-rekin, bai A68-arekin eta bai Bilboko ekialderekin. Azpiegitura honek jarduera logistikoen garapeneko
lurzoruen balioa haunditu egin du (batez ere Galdakao eta Zornotzan)
Hala ere Galdakao-ko planeamendu urbanistikoaren garapenean ez dauka zerikusi handirik.

3.2.13 GALDAKAOKO HAPO-an INTZIDENTZIA GABEKO LAP
Haurreneko planek ez dekote intzidentzia handirik Galdakaoko HAPO-n bai udalerritik kanpo
gelditzen direlako edo LAP-ren eremu kanpo:

-

ENERGIA EOLIKO LURRALDE SEKTORIAL PLANA.

-

KOSTALDEKO ANTOLAMENDU ETA BABESMENKO LURRALDE SEKTORIAL
PLANA.
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3.3. INDARREKO PLANEAMENDUKO ETA HIRI GUNEKO DEFITIT-AK
HAPO-ren berrikuspenaren beharrezkotasuna marko legalatik ezarrita dago.
Gaur eguneko HAPO-ren garapen urbanistikoa nahiko ondo garatuta dago egin daitezen 3.000
etxebizitzetatik 1.800 egin direlako.
Bestaldetik, urbanizagarri lurzoruen eremuak, gaur eguneko egoera ekonomikoagatik eta kostu
altuengatik ez dira garatu.
Planeamenduaren garapena eta kudeaketa oso onuragarria izan da udalerriarentzako.
Udalerriak uzkiduraz eta ekipamenduz ornitu egin da
Horrela planeamendua hiru guen tematikoetan banatu egin da:
Azpiegiturak.
Egindako udal azpiegitura gradua nahiko altua da. (2.5.6 apartaduan azalduta)
Metro-aren heltzea errealitate bat da, zeinek Galdakao-ren fisonomia aldatu egingo du.
Azpiegitura desberdinetatik hiria erdibituta dago (erreka, errepide nazioanal, autopista, ea)
Ibaia eta Zuazo uholdegarri arazoak,eginbeharreko ur estudioak egin dira eta
Plazakoetxerainoko ibilgunearen proiektuko lehenengo fasea egin da. Baita degradatutako
dauden eremuak berriztatzeko aukerak aurkeztuko dira.
Aparkalekuei dagokienez, aparkaleku nahikoak eraiki dira. Gainera Zabaleako (UCR-19) eta
Lapurdiko parking-ak proiektuan daude.
Etxebitza.
Galdakao biztanlerai aroloan ez da asko hazi, gaur egun etxeak eraikitzeko lurzoru asko dauka,
horrela komenigarria da eremuak berriztatzea.
Industria
Industri guen gehienak Ibaizabal-eko aranean ezarri ziren, N-634 eta Ibiazabal ibaiaren
tartean, 70. hamarkadaren krisiak etapa hura geldiarazi zuen, hala ere industri gune hoietan
zenbait eskasi ikusten dira bai ingurumeneko, hiri berristaratzeko eta erabilerraztasuneko
arloan.
Zenbait minifundista poligono degradatu itxura aurkezten dute, Izaga eta Erletxes izan ezik
positiboki balioztatzen diren poligonoak. LZP-a zahartuta aurkitzen da, ez dituelako kontutan
hartu aipatutako poligonoen zabalkuntza.
Beharrezkoa ikusten da ibaien industri guneko berreskuratzea.
Ekipamenduak
Galdakao ekipamendua arloan eskaintza nahikoa aurkezten du (2.5.9 atarian azalduta) Lokalak
biltzeko beharrezkotasuna behar du.
Hirizko ekipamendu kolektiboak honako hauek dira:
Ekipamendu kolektiboak:
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Udala

Eskualdea

100 biztanle bakoitzagatik 0-2 urteko Hezkuntza
Unitate

2010

Urtea

3,36

3,20

3,48

Bizkaia

3,89

EAE

10.000 biztanle bakoitzagatik banku bulegoak

2010

9,63

8,87

8,76

8,87

Farmatzia kopuruak (biztanleriaren ‰)

2010

3,78

3,73

3,73

3,76

Hospitalera joateko denbora (minutoak)

2007

2,31

-

-

-

3. adinerako Eguneko Guneko Postuak (65
urteko baino gehiagoko bizt ‰)

2009

5,02

7,73

7,92

9,29

3. adinerako Egoitzadun gunerako postuak
Plazas en Centros residenciales para la tercera
edad (65 urteko baino gehiagoko bizt ‰)

2009

45,64

45,23

47,83

46,76

Ingurumena eta espazio berdeak.
Garatutako endogeno beharrezkotasuna konpondui behar da, honek zabor-biltegientzako
guneak egin direla esan nahi du.
Zaborrak kentzeko modurik errazena da. Kontrolatuta dauden lekuak dira eta normalean
lurperatu egiten dira.
Zabortegia desberdinak aurkitzen dira: hiriko hondakinentzako eta geldo hondakinak. Bakoitzak
bere ezaugarri bereziak ditu.
Zabortegiak historioan zehar ez dira inoiz existitu. Beraien asmakizuna baino lehen, zxaborrak
kontrol barikzelaian jaurti egiten ziren eta kasu askotan hiri barneetan, osasun arloan arazo
asko sortuz. Beraien moementuan hobekuntza haundi aurketztu zuten.
Baina heldu zen momentu bat, soluzioak arazo bihurtu zirela:
•

Leku asko behar dute eta beraien kokapena ezaugarri
bereziak bete behar dute, honen ondorioz zaila izaten da
kokapen zehatz bat aurkitzea.

•

Itxuraz oso ezatseginak dira, usain txarrak sortarazten dituzte eta infetzio multzo bat
dira intsektu, arratoi eta hegaztien bidez.

•

Materialen nahasketa eta fermentazioaren ondorioz lixibiadoak sortzen dira lurpeko
urak kutsatzeko ahlamena sortuz.

•

Deskonposizioagatik sortutako gasek suteak erakarri ditzakete, oso kutsakorrak.

Horregatik zabortegien kontrolatzea derrigorrezkoa ikusten da HAPO-tik.

3.4. KULTUR ONDARE ETA ONDARE HISTORIKOA
Galdakaok arkelogiko eta arkitektoniko ondare interesgarri bat dauka.
EAEko beste udalerri batzuekin konparatuz Galdakaok ez dauka Kasko Historikorik, eraikin
batzuk izan ezik.
Dokumento honek elementu horien laburpen txiki bat egiten du eta ondareen balioaren historiko
egoera bat. Elementu batzuek nahiko aipagarriak dira. Gainera HAPO-gatik kontsideratu
beharrezko diren elementuak aurkeztuko dira.
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3.5. AURRE IGURUMEN DIAGNOSTIKOA
Galdakaoko erdi guneak oso antropizatua eta natura gutxiko lurraldea okupatzen du, batez ere
udalerria zeharkatzen dituzten azpiegitura eta hiri-industria guneek okupatzen dituzten
lurrengatik. Hiri nukleoz kanpo Galdakao baso azalera haundiak ditu, kasu gehienetan
koniferaz landatutako basoekin.
Esanguratsuak dira Aretxabalgane, Amorebieta eta Lekubaso errekak, beraien kontserbazio
honagatik eta ekologiko bali altuagatik. Gainera erreka hauetan Bisoi europarraren (Mustela
lutreola) presentzia gerta daiteke zeina iraungipen arriskuan dagoena bai autonomiko,
penintsular eta europar mailan. Urpeko haragijale honek Kudeaketa Plan batekin konta egiten
du Bizkaiko Lurralde Historikorako onartuta (118/2006 Foru Dekretua). Guzti honegatik erreka
hauen ekosistemak aldatu ez daitzen arreta haundiz begiratu beharko da dekretu honetako
puntuak (nagusiki landareen mantenua edo hobekuntza eta uren kalitateak)
Halaber, Ibaizabal ibaian uholdegarri diren guneak kontu handiz begiratu beharko dira egingo
diren proiektu urbanistikoak.
Guzti honekin beharrezkoa ikusten da Udal Planeamendutik interesgarri diren bizigunei,
bertoko basoei, erreka eta ibaiei babes mota batekin hornitzea, baita ere arau eta irizpide
batzuk ezartzea basoen, eraikinen eta garraioen garapenerako.
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3.6. FUNTSESKOAK DIREN JASANGARRIZKO BEKTOREAK
Jasangarriago izateko hirigintzako helburu orokorra hiriko bizitzaren kalitatea bateragarria izan
daiten da, noski hiri nukleotan ingurumen eragin negatiboa sortu gabe.
Hiri planeamenduan jasangarriko printzipio orokorrak ezartzeko honako irizpideak betebeharko
lirateke:
A. Ingurumenan Integrazioa.
B. Hiri metabolismoaren funtzionamenduaren berplanteamendua.
C. Erabilerraztasuna eta mugikortasunaren modeluaren aldaketa.
D. Hiri guneko berreskurapena eta errebealitazioa (hiria)
E. Giza eta ingurumen oinarrien inkorporazioa. Partaidetza prozesuak.

A. Ingurumenan integrazioa:
Helburua: Hiri modeloak sustatu errekurtso naturalen erabilera on bat lortuz, hiri asentuen
sakabanatzea eta lurzoruren erabilera txar bat mugatuz
Planeamenduak ingurumenan sartzeko behar dituen irizpideak naturak eskeintzen dituen
nolakotasun arabera lortu behar dira, naturan integraturiko arkitektura eta hirigintza baten
bidez. Gune berdeak baliozko elementu bat bezala ikusiz eta beharrezko biztalenriak (haurrak
eta nagusiak) behar dituen guneak zakabanatuz. Gune berde hauek hiriaren erdialdean
ezartzen dira kutsadura murrizteko, mikroklima hobetzeko, gune naturalak sortzeko hirigune
erdian eta biztalenria ingurumenan sartzeko.
Irizpide orokorrak:
¾

Leku berriak egin baino lehen, barneko guneak berreskuratzeko ordezkoak ikasi behar
dira, horrela ezbeharrezko guneak eraikitzen galeraziz.

¾

Trinko eta ez uniforme den urbanizazio modelu bat ezarri. Erdi dentsitate eta
erabilera mixtoak oinarrizko serbitsuak eduki dezaten eta dentsitate baxuko dispertsioa
galeraztu.

¾

Inguru fisikoaren ezaugarriak aztertu, bereziki paisaia eta ingurunea

¾

Nekazal eta abelzaintza erabilerak erraztu.

¾

Ekologiko balio gehien daukaten guneak babestu eta erreserbatu.

¾

Kanpoaldeko gune naturalak sortu jolas erabilerako, motorgabeko ibilgailuak ibil
daitezen ere bai.

¾

Barneko natura guneak babestu (ibaiaren berreskurapena, barneko guen berdeen
babesa)

¾

Babestutako guneen eta hiriko gunen berdeen arteko jarraitutasuna erraztu.

¾

Irekitako gune berdeen sistema koherente bat ezarri. Gune berdeetatik zabaldutako
guneetaraino.
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¾

Dauden urak eta landareen babesa eta bertoko zuhaitzen sartzea. Espazio hauetan
sartzeko motorgabeko ibligailuen sartzea erraztu egin behar da. Espazio berdeen
funtzionamendu on batek pertsonen osasuna aseguratzen du: kutsadura eta klima
aldaketa murrizten du (landarediaren desagertzeak mikrokliman aldaketak sortzen ditu
basarmotuak edo euriteetan aldaketak eraginduz)

¾

Arkitektura eta hirigintza bioklimatikoa ezarri ehunaren birsorkuntzaren prozesuari

B. Hiri metabolismoaren funtzionamendua bergogoratzea:
Helburua: Errekurtso energetikoak eta prozesu eraginkor eta aurrerakorren bidez bilatzen
diren hiri zerbitzuen banaketarako erabiltzen diren materialen mantenua.
Kasu honetan, natura zikloak itxi egiten ditugu, horrela hirietan erabiltzen diren energia eta
materialeak bereabiliak izan daitezke eta sortutako zaborrak aprobetxatu ziklo naturalean. Hiri
trinko bat sortuz errekurtso urrien erabilerak ondo antolatuz, erabilerak nahastuz eta ez
beharrezko mugikortasuna galeraziz.
Hirizpide orokorrak:
a) Hirizpide orokorrak LURRALDEKO ezaugarrietan:
¾

Ingurumenko irizpideak aztertu: klima, eguzki orduak, hezetasuna, drenajea, paisaia,
guen interesgarriak,...

¾

Arkitektura eta hirigintza bioklimatikoa ezarri.

¾

Ingurumen ezaugarriekin ereabilera koherenteak ezarri. Adibidez: hezetasunezko
guneak aproposak dira gune berdeentzako eta eguzkidun guneak egoitzadun
guneentzako.

¾

Hiri egiturak dentsitateen irizpide, egoitzadun guneen alboetan lanpostuen sorpen,
auzo guztietan ekipamendu lokalak (irizpide honek ez dauka sentsurik Galdakaoko
.udalerrian), gune berde eta publikoen sistemei erantzun behar die

¾

Gutxienezko mugimendu topografiko, ... onartzen dituzten urbanizazioen oinarriak.

b) Hirizpide orokorrak URAREN zikloan:
¾

Uraren kalitatea egokitzea erabilera konkretuentzako. Ur permisagarriaren eskaera
murrizteko eta ur grisen beste erabilera baterako sustapena garatzeko (kasu honetan
bideragarria)

¾

Drainatze naturalen erabilera, ingurumenari euri urak itzultzeko.

¾

Buztikor azalerak urbanizatutako gune berrietan

¾

Uren banaketa, ur grisak berrerabiltzeko eta ur beltzek daukaten garbiketa kostuak
murrizteko.

¾

Instalazioen aurrezpenak eta erakinen, etxeen eta eraikuntzen berrerabiltzea.

¾

Hezeguneen erabilereren banaketa errespetatu.

¾

Bertoko lorategiko irizpideak (adibidez Durangoko Ordenantza)
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c) Irizpide Orokorrak HONDAKINETAN:
¾

Hiriko hondakinen banaketa erraztu eta beraien garraioa zakarrontzietara.

¾

Eraikuntza eta eraisketetan sortutako hondakinen kudeaketa erraztu, udalak
garatutako jardueren bidez

¾

Eraikuntza eta eraisketetan sortutako hondakinentzako lurzoru bat utzi.

¾

Hondakin organikoen aprobetxamendurako experientzia pilotoak egiteko tokiguenak
ezarri. Horretarako leku apropos bat erabil daiteke komunitatearen alde (lurzoru
nekazal abeltzaintza, lorategiak, guen berdeak...)

C. Mugikortasun sostenigarria:
Helburua: Motorizatutako mugikortasuna gutxitu eta mugikortasun hori ingurumenean kalte
gutxiago eduki dezan aldaketa bat ezarri.
Funtzioen eta erabileren banaketek hirietako gune bakarretan, Atenas-eko Gutunan sortutako
ezaugarri urbanistikoan, egunero desplazamendu luzeak egiteko beharrezkotasuna sortzen
dituzte.
Erabilera hoien banaketek honako hau sortzen dute: mugikortasunagatik eraginda kutsadura
eta pilaketak, erakitutako ingunaren eta natura guneko degradazioa, giza banaketa,
segurtasunean arazoak, eta lana bilatzeko ere arazoak.
Horregatik erabilera mixtoa baten mesederatzeak hirigunean mugikortasun sostenigarria
lortzen du.
Erabileren dibertsitateak auzo eta nukleo txikietako autosufizientetan aurkitzen da eta ondorioz
ez beharrezko bidaien gutxitzea eguneroko beharrak egiteko.
Irizpide Orokorrak:
¾

Garraio publikoarekin lotura on bat aseguratu.

¾

Dauden hiriguneetan oinez eta bizikletaren erabilerraztasuna aseguratu, halan
udalerrien arteko intereseko paisaia guneen garapenak aseguratu ere.

¾

Horretarako oinezko bideak ezarri daitezke eta ziur eta atsegingarriak diren bideak
aseguratu ekipamenduen kolektibo, eskolak, aktibitateeen e.a. tartean.

¾

Beste udalerrietara ez joateko udalerriari oinarrizko zerbitzuekin zuzkitu (Ziklagarri
Plana)

D. Hiri ingurunearen berreskurapena eta errehabilitazioa:
Helburua: Krisian dauden hiriguenak berreskuratu eta hauek berriro ahuldu ez daitezen
hobetu.
Helburuak hirigunerko lurzoruaren eta airearen kalitatean zentratu behar dira, baita zer nolako
zerbitzu eta ekipamenduak eskeintzen diren, etxebizitzaren eskaera posiblea eta garraioen
kalitatean ere.
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Interbentzioa honako estrategietan berma zitekeen: lurzoruaren kalitatearen hobekuntza,
airearen kalitatearen hobekuntzan, ber-ekipamendua edo bere hobekuntza, gune publiko eta
berdeen hobekuntza, gazteentzako etxebizitzen eraikuntza, bertan behera utzitako industria
guneen berreskurapena, gizarteko etxzebizitzak, guen berdeen sorpena, etab....
Irizpide orokorrak:
¾

Berreskura daitezkeen lurzoruen eta eraikinen ezaugarriak aztertu (kutsatutako
lurzoruak....) Kutsatutako lurzoruen garbiketa.

¾

Bizitzaren kalitatean eragin dezaketen ingurumeneko faktore nagusien azterketa:
o

Zaraten mapa.

o

Atmosferiko kutsaduraren azterketa.

¾

Beste udalerrietara ez joateko udalerriari oinarrizko zerbitzuekin zuzkitu, horrela
biztanleriaren gutxitzea murriztuz.

¾

Ehunaren berreskurapenaren prozesurako arkitektura eta hirigintzxa bioklimatiko bat
ezarri.

¾

Erabileren eta jendearen dibertsitatea
errehabilitazioa, aktibitate berriak,....)

indartu

proiektuetan

(etxebizitzen

E. Giza eta ingurumen oinarrien inkorporazioa. Partaidetza prozesuak.
Azalduko irizpideak betetzeko jendearen partaidetza beharrezkoa da.
Agenda Local 21 tresna on bat hiri modeloa azaltzeko eta Akzio Plana planeamenduarekin
batera aztertuko da
Irizpide orokorrak:
Zenbat eta jende eta erakunde gehiago partaidetu hainbat eta aukera gehiago zabaltzen dira,
planeamenduak aniztasun hori batu egin behar du.
¾

Prozesu antolatu eta programatu bat aurkeztea.
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3.7. TOKIKO AGENDA 21
Galdaoko Udalak bere lehen Akzio Planeko Tokiko Agenda 21 egin zuen, zeina berrikusiko
dena.
Agenda honek udalerriaren bizitza kalitatea hobezteko balio du, baita beraien biztanleriaren
giza-itxurak, ekonomikoak eta ingurumenekoak ere. Hilabete batzuen lana izan da eta baita
aldaketa tekniko, giza eta politikoak ere. Honen emaitzak konpromezua garapen sostenigarri
batekin lotzen du.
Plan honetan biztalenriak zeikusi asko dauka beraiek eman dituztelako ideia asko. Hiri foruak
egin dira eta erabateko iradokizunak bereganatu dira, bana-banan aztertuz eta ia gehienak
agendara sartu direnak.
Akzio Plana Tokiko Agenda 21 bera da, hau da, udal plan estrategikoak ekonomiko, giza eta
ingurumeneko politiken integrazioen bidez jasangarritasunaraino heltzeko helburua dauka.
Agenda garatzeko beharrezkoak dira hitzarmenenak eta baita mahai tekniko eta foruen
partaidetzak. Azkenik akzio plana udal batzarrak onartu behar du eta biztaleriari komunikatu.
Orain Tokiko Agenda 21an
aurkeztuko dira:

HAPO-ren berrikuspenarekin zerikusia daukaten puntuak

-

A.2.2.7. Jasangarritasuneko iripizpideentzako
moldaketa jasangarritasuneko iripizpideetara.

-

A.3.1.1. Biodibertsitate eta paisaiaren errekuperazio eta hobekuntza proiektua

-

A.3.1.2. Errekak jolasteko eta kirol ekintzetarako balio dezateen aukeren arterketa.

-

A.3.2.1. HAPO-ren bidez, naturazko balio handiko naturaguneak babes bereziko
mekanismoak ezarri.

-

A.3.2.2. Animali, lora eta zuhaitz espezieen zentsu bat egiteko aukera eman, beraien
babesa neurriak ezartzeko eta beraien bizitokiak hobetzeko.

-

A.3.2.4. Natura guneak jolas aktibitateengatik babestu, baldin eta hauek naturagunean
eragina badute.

-

A.4.2.1. Udal saneamenduaren hobekuntza eta betetzea.

-

A.4.2.2. Nekazal guneetan saneamenduaren hobekuntza sustatu

-

A.4.3.1. Udaleeriko elektrizitate sarea bukatu daiten sustatu.

-

A.4.3.2. Gas sarea etxe guztietara hel daiten sustatu.

-

A.4.4.1. Lurzoru kutsatuen errekuperazioaren egitura eta planifikazioa.

-

A.4.5.1. Airearen kalitatea kontrolatzeko, jarraitzeko eta zaintzeko plan baten sorpena.

-

A.4.6.1. Soinu kalitatea kontrolatzeko, jarraitzeko eta zaintzeko plan baten sorpena;
Soinuen mapa.

-

A.5.3.3. Energiaren eraginkortasuna eta berristutako energiak sustatu.
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-

A.6.2.1. Hiri eta eraikinen errehabilitazioa sustatu.

-

A.6.2.3. Kultur ekipamenduen errehabilitazio programa.

-

A.6.3.1. Gune berdeen hobekuntzarako, haunditzerako eta sortzeko aktuazioak.

-

A.6.4.1. Haur parkeak hobetzeko edo haunditzeko aktuazioak. A

-

A.6.4.2. Aire librean egiteko kiroletarako azpiegituren zuzkidura.

-

A.6.5.3. Ibilbide historikoen errekuperazioa.

-

A.7.2.1. Mugikortasun plan bat egin eta bertan gomendatzen diren neurriak
ezarpenerako plan baten marrazketa.

-

A.7.3.1 Oinezkoek erabil ditzaten ibilbideen sorpena, haunditzea eta hobekuntza.

-

A.7.3.2 Bizikleta sustatzeko plana: bidegorriak egin eta bizikletak aparkatzeko tokiak
udalerri osotik.

-

A.7.3.7 Garraio publikoa hobetzeko aukeren azterketa.

-

A.7.4.1 Aldirietako aparkalekuen sustapenarekin jarraitu.

-

A.7.4.2 trafikoa lasaitzeko neurrien ezarpena.

-

A.7.4.3 Aparkaleku berrrien sortzea (lurazpikoak, ea.)

-

A.7.6.1 Bide segurtasunean arazoak sor dezaketen eremuen ebaluaketa.

-

A.8.1.1 Babes ofizialeko etxebizitzak sustatu.

-

A.8.1.2 Gazte Planan hartutako konpromezuak atentzio bereziarekin garatu.

-

A.8.1.3 Tutelatutako apartamentuak edukitzeko aukera ikasi, baita hirugarren adinerako
etxebizitza egokituak.

-

A.8.3.1 Hirugarren adinerako ekipamenduak sustatu.

-

A.8.10.1 Biztanleriaren segurtasuna sustatzeko jarduerak garatu.

-

A.9.2.1 Lehenengo sektoreko jarduerak sustatu.

-

A.9.3.1 Tokiko komeretzioetako kontsumoa garatu.

HAPOrekin batera Tokiko Agenda 21-ko Plan Akzioaren garapena egingo da.
Horretarako hiri partaidetza beharrezkoa izango da, bai foruen bidez. Foru hauetan hartuko
diren akzio eta ideaik HAPO-ren berrikuspenerako balio izangi dute.
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3.8- HAPO BERRIRAKO AUKERA OROKORRAK
Indarreko HAPO-k bere funtzioak erabaten bete ditu. Ekipamenduen garapenerako balioozko
dokumentu bat izan da.
Hala ere, legegiaren aldaketek, sektorial araudi, ingumuneko eta lurralde antolakuntzako
arloan, HAPO-ren berrikuspena beharrezko egiten dute, udalerri hobe bat edukitzeko garapen
jasangarriko irazpideekin batera.
HAPO berriaren garapenean honako aspektu aztertu egin beharko dira:
-

Geografiko eta giza-ekonomiko kontextua.

-

Gaur eguneko hiriguenak eta biztanleriak nahi duena.

-

Lurraldeko gaur eguneko egoera gaurko eta etorkizunerako erabileren arabera.

-

Udalerriko ingurumena kalitatearen hobekuntza.

-

Ondare kulturalaren babesa.

-

Udalerriaren barne mugikortasunaren hobekuntza
hobekuntza, garraiobide jasangarriagoak ezarriz.

eta

besterekiko

konexioen

Aurkezten diren aukerak honako hauek izan daitezke:
1. Zahartuta dauden lurzoruen berriztapena, hiri sarean sartu daitezkeen "uharteak"
erabiliz, horrela hiriaren hazkuntza kontrola daiteke ingurumena errespetatuz.
2. Ikusten denez biztanleria ez doa goraka, honek esan nahi du urbanistikoki hiria ere
doala goraka. Bakarrik behar-beharrezko lurzoruak erabili baino ez etxebizitzen
endogeno eskaera batengatik bultzatuta.
3. Lurzoruen errekalifikazioen sustapena, bideragarrigabeko lurzoruetan dituzten jabetza
eskubideak galdu gabe, horrela aktuazio berriak egiteko.
Aukera posible guztiek udalerriaren indarguneak eta aukerak kontutan hartu behar dituzte,
bizitzaren kalitatea hobetzeko:
-

Metroko Linea berria.

-

Durango eta Arratiako Funtzional guneetarako Burualde Puntuak.

-

Udalerrian dauden natura eta kultural balio handiko elementuak.

-

Udalerriak daukan ekipamenduen zuzkidura honak, hobetu daitezkenak. Hobekuntza
horietan, udal ekipamenduen zabalkundeak gaur egun daukan kostu altuak kontutan
hartu beharko dira.

Ordezko aukera zilegi guztiek udalerrian sortutako eskasiak eta urbanistiko arazoak tratatu
beharko dituzte, gutxieniz aurreneko puntuak kontutan hartuz:
-

Azpiegitura linealen udalerrian eragindako banaketa (A-8, N-634)
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-

Ibaizabal errekak sortzen duen banaketa eta bere uholdegarri arazoak.

-

Zenbait udal serbitzuen hobekuntzaren beharra. Batez ere ur presekin dauden arazoak
direla eta beraien etorkizuna.

-

Gune berdeen kokapen eta erabilerraztasun txarra biztanleriarekiko.

-

Eraitutako eta hiritutako jokaeretan sobra daitezen lurren isurketerako beharrezko
guneak izatea.
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4.- HAPOren DOKUMENTAZIOA ETA IZAPIDETZA

Plan orokorren edukia agiri hauetan formalizatuko da gutxienez, Ekainak 30eko 2/2006
Legearen 62. artikuloarekin akorde.
• Memoria informatiboa eta justifikatiboa. Plangintza-ahalmena baliatzeko beharrezko
irizpen-elemenduak dakartzan informazio guztia jaso beharko du; zehazki, erabakiak
hartzeko alternatibak formulatzeko eta hautatzeko prozesuaren azalpena, herritarrek
egindako alegazioen, iradokizunen eta erreklamazioen azterketa, eta aukeratutako
soluzioen justifikazioa.
• Ingurumen-kalteari buruzko aurretiazko txostena betetzearen memoria justifikatiboa.
Memoria horretan, gainera, garapen eramangarriaren ikuspuntutik arrazoitu beharko da
hautatutako antolamendua, eta lurzoruak planean aurreikusitakoa betetzeko duen
hartzegaitasuna ere kontuan izan.
• Informazio planoak
• Antolamendu xehatuaren planoak.
• Planos de ordenación pormenorizada.
• Ekonomiaren eta finantzen aldetik duen bideragarritasunaren azterketa..
Planeamenduaren berrikuspen totala burutzen ari denez Aurreneko dokumentoa
nahitanahiez idatzi behar da.
Era berean Ekainak 30eko 2/2006 Legearen 90. artikuloarekin akorde, Plan orokorraren
berrikuspena Galdakaoko udaletxeagatik izapidetuko da hurrengo prozedurari buruz:
• Galdakaoko udaletxeak, urtebetez gehienez (85. artikuloa) edozein eratako hirigintzako
onarpen, baimen edo lizentzia emateko aukera etetea erabaki dezakete eremu edo
erabilera jakin batzuetarako, betiere plana egiteko edo, hala badagokio, aldatu edo
berrikusteko bada. Etendura, hain zuzen, planari hasierako onespena ematen zaionean,
betiere, edo aurrerakina egiteko erabakia hartzen denean hasiko da. Eragingarria izan
dadin, lehen aipatu den etete-erabakia dagokion lurralde historikoaren aldizkari ofizialean
eta hedadura gehien duten egunkarietako batean argitaratu behar da. Hirigintzako planei
hasierako onespena emateak berekin ekarriko du edozein eratako onarpenak, baimenak
eta lizentziak emateko aukera etetea planean xedatutakoaren ondorioz indarreko
hirigintza-araubidean aldaketak izan dituzten eremuetarako. Etendura honek lehen
aipaturiko neurria ordezkatuko du (urte bateko etendura) neurri hori aurretik hartuta
baldin badago
• Egitea erabakitzen denean, informazioa eskatuko zaie Eusko Jaurlaritzan eta dagokion
foru-aldundian babes zibilaren, ingurumenaren, kultura-ondarearen eta naturguneen
alorreko eskumenak dituzten organoei, arriskuen berri izateko eta ingurumena, kulturaondarearen babesa eta naturguneak baldintzatzen dituzten faktoreak zeintzuk diren eta
antolamenduak zeintzuk errespetatu behar dituen jakiteko. Informazio hori emateko, bi
hilabeteko epea egongo da, eta justifikazio tekniko eta juridikoarekin batera emango da.
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• Aurrerakina egindakoan, udalak jendaurrean jarriko du bi hilabetez gutxienez, epe
horretan iradokizunak eta alternatibak aurkeztu ahal izateko. Jendaurrean jarri behar
denean, horren berri emango da lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta lurraldean
hedadura gehien duen egunkarian edo egunkarietan. Aurrerakina udal mugakideetara
bidaliko da ezagutu dezaten; eta, Arabako kasuan, baita administrazio-batzarretara ere,
ezagutu dezaten eta proposatutako antolamenduaren oinarrizko alderdiei buruz txostena
egin dezaten.
• Jendaurreko erakustaldiaren eta herritarren eta erakundeen parte-hartzearen emaitzak
aztertuta, udalak plan orokorra idazteko oinarrizko irizpide eta helburuak zehaztuko ditu.
Onartzen diren irizpide eta helburuak ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioari
buruzko txostenarekin bat ez datozenean, berariaz arrazoitu beharko da hartutako
erabakia.
• Udalak hasierako onespena emango dio plan orokorrari, eta ondoren jendaurrean
jarriko du, udalerriari dagokion lurralde historikoko aldizkari ofizialean eta lurraldean
hedadura gehien duen egunkarian edo egunkarietan argitaratuz. Plana hilabetez egongo
da jendaurrean, azken argitalpenetik kontatzen hasita. Sektoreko eskumenak dituzten
herri-administrazioei ere emango zaie hasierako onespenaren berri, ezagutu dezaten eta
txostena egin dezaten; eta, Arabako kasuan, baita udalerriko administrazio-batzarrei ere.
• Jendaurreko erakustaldiaren emaitzak ikusita, udalak behin-behingoz onartuko du plan
orokorra, bidezko iritzitako egokitzapenak eginda. Dena den, egokitzapen horiek
hasieran aurreikusitako egiturazko antolamenduaren funtsa aldatzen badute, udalak
hasierako onespena eman beharko dio berriz planari eta jendaurreko erakustaldia irekiko
du berriz, behin-behingoz onartu aurretik.
• Plan orokorra udalak onartuko du behin-behingoz eta Euskal Autonomia Erkidegoko
Lurraldearen Antolamendurako Batzordeari bidaliko dio. Batzordeak txostena egingo du,
eta txostenak dioena loteslea izango da plan orokorra lurralde-antolamenduko tresnei
egokitzeari dagokionez eta, aplikagarri den araudiaren arabera eta onartutako udalez
gaineko proiektuen arabera, Estatuko, Autonomia Erkidegoko edo lurraldeko
administrazioaren eskumeneko diren alderdi sektorial guztiei egokitzeari dagokionez.
• Batzordeak plana jaso eta hiru hilabeteko epean txostena eman ez badu, aurrera egin
ahal izango da izapideekin.
• Beharrezko aldaketak eginda, Galdakaoko udaletxeak, udalerriko biztanleriaren
kopuruaren arabera (7.000 biztanle baino gehiago) Plan Orokorra behin betiko onar
dezake. Plan orokorraren behin betiko onespena partziala izan daiteke, baldin eta
Lurralde Antolamendurako Batzordearen txosteneko eragozpenek zona edo zehaztapen
jakin batzuei eragiten badiete eta horiek oztopo ez badira planaren gainetakoa
koherentziaz aplikatzeko.
2/2006 Legearen 87. artikuloarekin akorde, aurrerakina onartzeak barruko administrazioeragina izango du, kasuan kasuko hirigintza-planaren idazketari begirakoa. Aurrerakinean,
ingurumen-eraginaren baterako ebaluazioa egiten duen azterketa ere jasoko da. Arauz
ezarritako edukia izango du.
Ingurumen eraginaren baterako ebaluzioaren edukia eta izapidetzea apirilak 28ko 9/2006
Legean, zenbait plan eta ingurumenaren programen ekektuen ebaluaketa, eta uztailak 22ko
183/2003 Dekretuan, ingurumen eraginaren baterako ebaluzioaren prosedura erregulatzen
duena, doituta aurkitzen da.
HAPO-ren eta IEBE-ren izapidetzearen
programazioan aurkezten da.
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