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Sarrera 

 

 
 

Dokumentu honek Galdakaoko lurraldearen zati bat banatzeko eta beste udalerri independente bat 

(Usansolo) eratzeko izendatutako Batzorde Mistoak egindako memoria biltzen du. Hemen bildu dira 

egindako txosten tekniko, soziologiko, juridiko eta ekonomikoen emaitzak, eta banaketa gauzatzeko 

egiten den proposamena, Bizkaiko Lurralde Mugapeei buruzko 9/2012 Foru Arauaren (aurrerantzean 

BLMFA) 41. artikuluan ezarritakoa aintzat hartuta. 

Memoria 15 kapitulutan egituratu da, ondoko 8 atal orokor hauetan bil daitezkeenak:  

1- Aurrekariak: arau-esparrua eta aurrekari historikoak 

 

Arau-esparruari dagokion lehenengo atalak udal mugapeak aldatzeko baldintzak eta Batzorde 

Mistoak prestatu behar duen Memoriaren edukia jasotzen ditu. 

 

Bigarren azpiatala aurrekari historikoei dagokie, eta han jasotzen dira bai Galdakaoko bai 

Usansoloko aipamen historikoak, eta modu laburrean aletzen dira hainbat gertaera 

soziologiko, ekonomiko eta geografiko, Usansoloren funts historikoa eta herri independente 

baten sentimendua erakusten dutenak.  

 

2- Herritarrak, izaera soziodemografikoa eta iritzia. 

 

Bigarren blokean memoriaren 2. eta 3. atalak biltzen dira. Lehenik eta behin, Usansoloko 

herritarrak kuantifikatzen dira, Galdakaoko Udalaren Erroldako datuetan oinarrituta. 

Ondoren, egindako azterlan sozio-demografikoa azaltzen da, Usansolon bizi diren herritarrak 

eta Galdakaon, Usansolokoak aparte utzita, bizi diren herritarrak bereizita. Bigarren bloke 

soziologiko honen azken atala hirugarren kapitulua da, eta bertan jaso da usansolotarrek 

banaketa-prozesuari buruz dituzten iritziei buruzko informazioa.  
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3- Usansoloko lurraldearen mugapea eta hirigintza-ezaugarriak 

 

Memoriaren hirugarren bloke nagusiak hirigintzari buruzko informazioa jasotzen du, ondoko 

3 kapitulu hauetan bildua: 

- 4. kapituluan aztertzen dira Usansoloko lurralde-ezaugarriak, Galdakaorekin duen 

harremanari dagokionez. 

- 5. kapitulua: Usansoloren eta Galdakaoren lurralde-mugapeak ezartzen dira. 

- 6. kapitulua: gaurko egoeratik abiatuta, banaketaren eragina eta bideragarritasuna 

aztertzen dira, hirigintza-plangintzari eta lurraldearen antolamenduari dagokienez.  

 

4- Udal-ekipamenduak eta -zerbitzuak 
 

7. kapitulutik 9. kapitulura biltzen den informazioan Galdakaoko Udalaren ekipamendu eta 

zerbitzuen identifikazioa, deskribapena, espazioari dagozkion ezaugarriak, funtzionamendu-

gastuak, kudeaketa-moduak eta erabiltzaileen profila jasotzen dira, batik bat Usansolon 

kokatzen direnak eta eskaintzen direnak aztertuta.  

 

5- Zerbitzu publikoak emateko modua 
 

10. kapituluan jasotzen da udal berriaren funtzionamendurako behar diren langileen 

lanpostu, eginkizun eta profilen inguruko proposamena. Bere langileek kudeatuko dituzten 

zerbitzuez gain, aurreikusten dena da Usansoloko Udalak beste hainbat udal-zerbitzu 

kudeatzea, bai kanpoko enpresen azpikontratazioaren bidez, bai Galdakaoko Udalarekiko 

nahiz beste zenbait entitaterekiko lankidetza hitzarmenen bidez. 11. kapituluan zehazten da 

tokiko zerbitzu bakoitza eskaintzeko modua.  

 

6- Ondasunak, eskubideak, akzioak, obligazioak, zorrak eta kargak esleitzeko proposamena 
 

12. kapituluak jasotzen du txosten hau prestatu den unean Usansolori dagozkion eta 

Galdakaoko Udalean izapidetze-egoeran dauden espediente urbanistikoen zerrenda.  13. 

kapituluan ezartzen dira Galdakaoko Udalaren diruzaintzan dagoen dirua banatzeko eta 

Galdakaotik sortzen diren ondasunak, kargak, eskubideak eta obligazioak esleitzeko 

irizpideak. 2020ko ekitaldiaren amaieran hartutako zor edo kredituei buruzko informazioa eta 

bi udalerrien artean banatzeko proposamena ere aurkeztu dira. Ondoren, Usansolo udalerri 

independente gisa eratu ondoren etorkizunean sor daitezkeen arazoak konpontzeko oinarriak 

ezarri dira. Amaitzeko, Usansoloko Udalari esleitu beharreko ondasun higiezinen, errepideen 

eta bideen zerrendarekin eta  eskubide errealen zerrendarekin ixten da 13. kapitulua. 

 

 

 



 

 
 

- 7 - 

7- Jasangarritasun ekonomiko-finantzarioaren memoria (14. kapitulua):  

 

Egindako azterketa ekonomiko-finantzarioak hiru atal nagusi aztertzen ditu: 

- Lehenik eta behin, Galdakaoko Udalaren bilakaeraren eta egoera ekonomiko-

finantzarioaren azterketa konparatiboa egiten du, Bizkaiko beste udal batzuekin 

konparatuta. 

- Bigarrenik, Usansoloko etorkizuneko Udalaren bideragarritasun ekonomiko eta 

finantzarioari buruzko azterlana. 

- Eta hirugarrenik, Usansolo banantzeak Galdakaoko Udalaren etorkizuneko egoera 

ekonomiko-finantzarioan izango lukeen eragina.  

 

8- Azken atala, BLMFAk eskatzen dituen inguruabarrei buruzko ondorioekin. 

 

Memoriaren 15. kapituluak Usansolo udalerri independente gisa eratzea justifikatzen duten 

azken ondorioak biltzen ditu, eta agerian jartzen du betetzen direla Foru Arauak eskatzen 

dituen baldintzak.  Atal horretan, Batzorde Mistoak egindako memoriaren ondorioak eta 

emaitza argiak azaltzen dira, gai hauei buruz: 

- Galdakaoko udalerria ikuspegi soziologikotik aldatzeko arrazoiak 

- Hirigintzako ikuspuntutik aldatzeko arrazoiak 

- Lurralde banatuetan kokatutako populazio-guneen justifikazioa. 

- Usansoloko hiriburua izan behar duen herrigunea 

- Udalerri berriaren izena: Usansolo 

- Usansoloko egungo biztanleria 

- Eman beharreko udal-zerbitzu berrien plangintza 

- Udal-eskumenak betetzeko behar beste baliabide izatea 

- Foru-arauak eskatzen dituen inguruabarrei buruzko azken ondorioa 
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1.1 ARAU ESPARRUA 

 

Atal honetan jasotzen den edukia, batetik, BLMFAk Usansolo bereizteko ezartzen dituen baldintza 

nagusiak zehazten du, eta, bestetik, Batzorde Mistoak BLMFAren 41. artikuluan ezartzen denaren 

arabera egin beharko duen memoriaren edukia aurkezten du 

Arau-esparru nagusia:  

Usansoloko bereizketa-prozesuari aplikatu beharreko arau-esparru nagusia, baina ez bakarra, arau 

hauetan xedatuta dago:  

 
a) Bizkaiko Lurralde Mugapeei buruzko abenduaren 5eko 9/2012 Foru Arauaren (BLMFA) 27. 

artikulutik 30.era, 35 bis, 35 ter, 36. artikulutik 53.era (arau hori azaroaren 26ko 9/2013 Foru 
Arauak aldatu zuen); Bizkaiko Toki Erakundeen Arrazionalizazio eta Iraunkortasun Finantzarioari 
buruzko otsailaren 3ko 2/2015 Foru Araua; eta martxoaren 25eko 6/2015 Foru Araua.  
   

b) Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituena 
 

c) Epai hauek ere aipatu behar dira: 
 

- Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak 2007ko abenduaren 29an 

emandako epaiak, estatuko oinarrizko legeriaren eta foru-araubidearen arteko lotura 

aztertzen duenak, ondorio hau ateratzen baitu: toki-araubidearen oinarrizko legeria 

osagarri gisa baino ezin da aplikatu. 

- Auzitegi Gorenaren 2020ko uztailaren 16ko epaia, estatuko legeriaren lehentasunezko 

aplikazioa ondorioztatzen duena. 

Bi epai horiek eman ziren Gipuzkoako Foru Aldundiak, lurralde historiko horretako foru-araudia 

aplikatuz, onartutako abenduaren 20ko 27/2016 Foru Dekretuaren aurkako prozedura batean 

eman ziren. 

Hala ere, Bizkaiko Lurralde Mugapeei buruzko abenduaren 5eko 9/2012 Foru Arauak indarrean 

jarraitzen du eta ez da aldatu, ez indargabetu ere. 
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BLMFAk ezartzen dituen baldintzak:  

9/2012 Foru Arauak udal-mugarteak aldatzeko erregimena arautzen du IV. tituluan. Haren 27. 

artikuluak aldaketa horien hainbat kasu ezartzen ditu:  

“1.- Foru arau honetan ezarritakoaren ondorioetarako, udalerriak aldatzea prozedura bat 

da, kasu hauetako bat eragin dezakeena:  

a) Udalerri baten edo batzuen lurralde zati bat banantzea, udalerri mugakide 

bati edo batzuei eransteko.  

b) Bi udalerri mugakidek edo gehiagok bat egitea, beste udalerri bat eratzeko.  

c) Udalerri bat edo batzuk beste udalerri mugakide bati edo batzuei gehitzea edo 

eranstea, beste udalerririk eratu gabe.  

d) Udalerriaren eremua handitzea edo txikitzea, natu-raren dinamiken eraginez 

edo itsasoari lurra irabaziz.  

Sortutako handitzea edo txikitzea, aplikatu beharreko araudi zibila betetzeaz 

gainera, toki-erakundeen erregistro-tresnetan adierazi behar da, eta haren 

errepresentazio grafiko ofiziala egin behar da udal eta foru kartografietan. 

Horretarako, udalerrien mugak zedarritzeko ezarritako prozedura erabiliko da 

naturaren kausak direla-eta edo itsasoari lurra irabazita aldatu diren udalerrien 

mugak egiaztatzeko. 

e) Udalerri bateko lurralde zati bat banantzea udalerri independente bat 

eratzeko.  

Oraingo honetan, arau horretako azken kasua dugu aztergai: GALDAKAO udalerriaren zati bat 

banatzea, USANSOLO izango litzatekeen udalerri independente berri bat eratzeko. BLMFAren 35 ter 

artikuluak funtsezko baldintza batzuk ezartzen ditu:  

“1. Udalerri berrien sorrera bakar-bakarrik egin ahal izango da lurraldeari dagokionez 

bereizita dauden biztanleguneak oinarri izanda. 

2. Behin banantzea eginda, banandutako udalerriak zein jatorrikoak, biek, gutxienez ere 

2.500 laguneko zuzenbidezko biztanleria izan behar dute; biek izan behar dute iraunkorrak 

finantzaketari dagokionez, eta baliabide nahikoak izan behar dituzte udal eskumenak 

betetzeko.  
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3. Banantzearen bidez udalerriak aldatzen direnean, ukitutako ezein udalerri ez da 

geratuko legez ezarritako gutxieneko zerbitzuak emateko beharrezko baliabiderik gabe; 

ez dira murriztuko haren biztanleriaren arabera eman behar dituen zerbitzuak, eta, era 

berean, ez da murriztuko banandu aurretik ematen ziren zerbitzuen kalitatea.” 

 

9/2012 Foru Arauaren 35 ter artikuluaren 4. paragrafoarekin bat etorriz, banantzeak, lurraldea 

banatzeaz gain, ondasunak, eskubideak eta akzioak, zorrak eta kargak ere banantzea ekarriko du, eta 

udalean zerbitzua ematen duten langileak ere berriro esleitu behar dira, modu egokian. 

 

Batzorde Mistoak prestatu beharreko memoria eta gainerako dokumentazio osagarria:  

Batzorde Mistoak BLMFAren 41. artikuluan ezartzen den memoria eta gainerako dokumentazio 

osagarria prestatu edo formulatu behar du: 

 

“1. Honako lan hauek egin behar ditu Batzorde Mistoak: 

a) Azalpen arrazoitu eta zehatza jasotzen duen memoria bat; memoriak garbi utzi behar 

du foru arau honetan ezarritako inguruabarrak gertatzen direla.  

b) Egin nahi den aldaketa posible dela justifikatzen duen txosten ekonomikoa.  

c) Egin nahi den aldaketak ukitutako auzokideen kopuruari buruzko txostena.  

d) Hala behar denean, zerrenda bat espediente hauek jasotzeko: proposatutako aldaketak 

eragina izan eta izapidetzen ari direnak.  

e) Jatorriko udalerriaren edo udalerrien ondasunak, eskubideak, akzioak, betebeharrak, 

zorrak eta kargak esleitzeko proposamena, erabilera publikoen eta herri-

aprobetxamenduen araubidea, eta udalerrien artean etorkizunean sor daitekeen edozein 

arazo konpontzeko oinarriak.  

f) Aldaketak ukitutako lanpostuen zerrenda; lanpostu bakoitzaren egoera adieraziko da.  

g) Toki-zerbitzu publikoak nola emango diren zehazten duen txostena. Betiere, bermatuta 

geratu behar da egoki funtzionatuko dutela. 
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h) Udal bakoitzak dituen zor edo kredituen kuantifikazioa, eta, proposatzen den 

aldaketaren arabera, haiek banatzeko proposamena. 

i) Hala behar denean, udalerri berriaren izena jasotzen duen proposamena; udalburua 

hartuko duen herrigunea adierazi beharko da.  

Gainera, udalerriak banantzen direnean, jatorriko udalaren eta banandutako lurraldearen 

artean ondasunak, kredituak eta betebeharrak banatzeko proiektua eta langileen 

berresleipena.  

j) Ukitutako udalerriek beren betebehar, eskubide eta interesei dagokienez egokitzat 

jotzen duten beste edozein. 

 

2.- Horrez gainera, lan hauek ere egingo ditu: Bizkaiko Foru Aldundiaren kartografia 

ofiziala, ukitutako udalerriaren edo udalerrien gaur egungo mugak jasotzen dituena, eta, 

horrez gainera, lortu nahi den mugatzea adierazten duen kartografia. Biak ere euskarri 

digitalean eta eskala egokiko paperean aurkeztu beharko dira. 

Aurrekoekin batera, hauek aurkeztuko dira: aldaketen ondoriozko lerroen koordenatu-

zerrenda bat, erreferentzia-sistema ofizialaren arabera egina, eta gaur egungo mugen eta 

lortu nahi diren mugen hitzez hitzeko azalpen bat. Azalpen hori, kasu bietan, behar bezain 

zehatza izan beharko da, helburu hauetarako: muga horiek lurrean non dauden zalantza 

barik jakiteko, dagozkion bidarriak edo mugarriak seinalatu eta kokatu ahal izateko, eta 

mugarriak lerro zuzenen bidez lotzen ez diren guneetan udalerrien arteko muga-lerroa 

ezartzeko.  

Udalerrien azalera eta, behar denean, banandu nahi diren zatiarena edo zatiena 

adieraziko dira, kilometro koadroetan (dezimalak adierazita). 

Memoria onartzea:  

BLMFAren 46. artikuluaren arabera, Galdakaoko Udalaren Osoko Bilkurari dagokio memoria eta 

gainerako dokumentazioa onartzea:  

“Udalen osoko bilkurek, hiru hilabeteko epearen barnean, legezko zinegotzien gehiengo 

osoz onartuko dira memoria eta gainontzeko dokumentuak.” 
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1.2 AURREKARI HISTORIKOAK1 

Galdakao noiz agertu zen zehatz-mehatz ez badakigu ere, herri horren antzinatasuna argi dago. XIV. 

mendean dagoeneko, Bilbo sortu zen mende berean, bada dokumentu bat. Horren bidez jakina da 

erroldako nekazariak, Galdakaoko parrokiako baserri zaharretan bizi ziren biztanleak (beste eliza 

batzuekin batera: San Juan de Bedia, Arrigorriaga, Zaratamo eta San Miguel de Basauri) , Bizkaiko 

Jauna eta Gaztelako erregea izango zen Don Juan infanteari Bilboko auzoan sartzeko eskatu ziotela, 

Senide Zahar batzuengatik jasan zituzten gehiegikerietatik defendatzeko. 

Erdi Aroan dagoeneko Usansoloren aztarnak aurki ditzakegu, Nafarroako Erresumarekin eta 

burdinaren erauzketarekin loturik doan ibilbide historikoa. Usansolo leku estrategikoa izan zen 

Nafarroako erresumarentzat, Lekubasotik bide komertzial bat sortu zuelako, ohiko ibilbideetan 

Gaztelako Erregea saihesteko. Bide berri hau babesteko, Nafarroako jaunak iritsi ziren, eta hemen 

eraiki zituzten beren Dorretxeak. Jaun horietako batzuk Usunsolotarrak, Abendañotarrak, Oinkinako 

jaunak, Isasi Goikoa eta Lekue izan ziren. Denen artean  gaur egun Usansolo deitzen dena osatu zuten. 

Garai hartan, ekonomikoki, nekazaritzaz eta abeltzaintzaz gain, burdingintzan ere aritzen ziren. Beren 

lurretan burdin mineral ugari zegoen eta, orduan, mendiko edo Haizeolasko burdinoletatik ateratzen 

zuten. XIV. mendean, burdinola horiek Burdinola Hidraulikoetan bihurtzen joan ziren, eta burdinaren 

erauzketa eraginkorragoa bihurtu zuten. Garai hartan, Usansolok horrelako bost burdinola zituen, 

kopuru garrantzitsua zen bakoitzak zuen langile-kopuruagatik eta sektoreak Euskadi osoan zuen 

garrantziagatik. 

 

 

 
1 Informazio iturriak: 

- LEHOINABARRA; Usansolotarren jatorria. 
- “Usansolo a través de los tiempos”, dokumentala. 
- Blogspot “ Los zapatos de Ane” _ “ De barrio a barrio con sentido” 2015. 
- “Los pinos centenarios de Adán de Yarza” Alejandro Canteroren testua. Hazi Fundazioa. Sustrai aldizkaria 101. 
- “Hirilur II”. Pdf, 48.or. Errefer. Usansoloko meategiak. 
- Albizeko mapa. 
- “El negocio de las minas” artikulua, El correo de Bizkaia 2010/05/9. Burdinaren ustiapena Bizkaian. 
- "El Solar Vasco-Navarro".  García Carraffa anaiak. 
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Galdakaoko Elizateko lehen plano edo mapa inprimatu honetan, 1791 urtean datatua eta Bilboko 

Matematikako maisu hidrografoak eta haren Kontsulatua Ignacio de Albizek egina, Galdakaoko 

hirigintza-egitura zehatz eta mehatz islatzen da, bere zubiak, auzoak, herriguneak eta herria 

zeharkatzen zuten bideak deskribatuz, Mendebaldetik Ekialdera Elizate honek zeharkatzen zuen 

errege-bidea aipatzeari utzi gabe, Usansolo jada Usansoloko Dorrean adierazita agertzen da (gorriz 

inguratuta). 

XIX. mendean, burdinolak Labe Garaiak bihurtu ziren, eta Usansolon burdinola zaharrak erabili ziren 

San Juan Burdin-Fabrika sortzeko. 

Ia aldi berean, 1905 inguruan, Usansoloko meatze-Barrutiak 250 langile eta hainbat meatze zituen 

errendimendu betean, guztiak gaur egun Meatzeta deitzen den ingurunean. 

Era berean, XX. mendearen hasieran, paisaiaren aldaketa bat gertatu zen, eta, ondoren, aldaketa 

ekonomikoa garrantzitsua zonaldean, Lekubason Euskadiko lehen radiata motako pinuak landatu 

zirelako. 

Ekoizpen-gaitasun horrek trenbidea zuen oinarri, lehengaiak garraiatzeko funtsezkoa zelako. 1882 

urtez geroztik, Usansolok Tren-geltokia eta minerala kargatzeko tokiak ditu. 

Denborarekin, burdin mineralaren salmenta agortzen joan zen, eta San Juan Burdin-fabrikak “La 

Josefina” ekarri zuen, gerora Firestone erosi zuena. Fabrika horretan, 50eko eta 60ko hamarkadetan, 

Usansoloko pertsonak eta Arratia Haraneko jende asko egiten zuten lan, eta gehienak emakumeak 

ziren. 

Usansolo XX. mendearen erdialdean, lan bila emigratzen zuten pertsonak hartzeko lekuan bihurtu zen. 

Urte horietan, Usansoloko industria-sareari enpresak gehitu zitzaizkion; kate-lantegiak, isolamenduak, 

Nestlé… Lehen aipatutakoari gehituta, eskulan talde espezializatu handiak iritsi ziren; horien artean, 

adibidez 1950eko hamarkadan Liebanatik Lekubasora iritsi ziren pertsonak pinuak moztera, 60ko 

hamarkadan Badajozetik zetozen, eta 70eko hamarkadan Huelvatik etorritakoak lehergailuetan lan 

egitera. 

Iristen zihoan biztanleri guzti hori bertan geratzen joan zen, eta demografian aldaketa handia gertatu 

zen. Igoera horrek, besteak beste, etxe eta eskola berriak eraikitzera behartu zuen. 

1980 eta 2010 bitartean, industria hirigunetik desagertzen joan zen eta etxebizitza eraikinak eraikitzen 

joan ziren. Horren alde egin zuten zenbait faktorek, hala nola herria eta merkataritza-sarea 

zeharkatzen zituzten komunikazio-sare onak, erdigunean kokaturiko denda txikiak, bertako bizimodua 

errazten zuten. 
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Administrazioetako banaketei dagokienez, Usansolok ez zuen Elizateko aitorpenik, biztanleria bere 

eragin-eremuan bilduko zuen parrokia bat edukitzeko baldintzarik betetzen ez zuelako, baina 

bazegoen jarduera ekonomikoaren inguruko hainbat leinu biltzen zituen eremu geografikoa. XVIII. 

mendearen erdialdetik aurrera, Galdakaoko Udalaren aktetan administrazio-atal gisa agertzen da. 

Usansolo Auzo-Batzordeetan zegoen ordezkatuta eta Udalean zinegotziak zituen, hala ere, bere 

herriguneak planteatzen zituen arazoak konpontzeko ez zen nahikoa, hain garrantzitsua eta, aldi 

berean, Hiriburutik urrun zegoena. 

1849. urteaz geroztik agertzen diren arazoak, adibidez, 1910. urtean nabaritzen zuten osasun-

bazterketa, oraindik ere islatzen dira, eta gaur egun egiaztatzen dira. Usansoloko komunitatearen 

nortasuna eta desberdintasuna erabat ageri dira. Dagoeneko, aktetan Usansoloren eta Udalaren 

gunea den La Cruzen arteko distantzia geografikoa aldarrikatzen zuen eta zerbitzu publikoen banaketa 

egiteko ez litzatekela oztoporik izan behar, Usansolon bizi den mediku bat esaterako. Orduan, bi  herri 

guneen artean inolako loturarik ez zegoela aldarrikatzen zen, bakoitzak bere eliza, eskolak eta tren 

geltokiak zituela. 

1920. urte inguruan, Usansolok oinarrizko hiri-azpiegiturak jorratu zituen, eta saneamendu-, ur- eta 

telefoniako sarez hornitu zituen bere  zentralitaren bidez. 

1931ko hauteskundeetan azken udal ordezkaritza eduki zuen 2011 arte. 

80ko hamarkada honetan, ordura arte Elizak bakarrik antolatzen zituen jarduerei jarraipena eman 

ahal izateko pertsona talde antolatu bat sortu zen; txapelketak, udalekuak, zinema. Kultura-, kirol- eta 

aisialdi-taldeak sortzen ari dira, eta gaur egun ere talde horiek mantentzen dira, mende hasieratik 

lehendik zeuden talde politiko eta sindikalistekin batera. Hori da, hain zuzen ere, herritarren arteko 

lotura-sentimendua sortzen duen hazitegia, eta, aldi berean, gazteen artean integratzen den 

euskararen aldarrikapenarekin hasten da. Inguru horretan, 1988an, Galdakaoko banantze-

prozesuaren ideia garatu zen, herritarrek beste herri bat izateko zuten sentimenduagatik. Hemen 

hasten da Usansoloko banantze-prozesuaren lehenengo fasea. Orduan lehen Batzorde Kudeatzailea 

sortu zen, Galdakaoko udalarekin bananketa negoziatzeko. 1980ko hamarkadan indarrean zegoen 

foru-araudiak herriei banantze-prozesuarekin hasteko bidea erraztu zien, baldin eta beharrezko 

sinadurak biltzen bazituzten eta Udaleko osoko bilkura batean bozkatzen bazuten. 
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Laburpen gisa, Usansolo, Bizkaiko 113. Udalerria izan dadin egindako jardueren kronograma 

aurkezten da jarraian:  

- Usansolo Galdakaotik banantzeko eta Udalerri berri batean bihurtzeko prozedura, 

Galdakaoko Udalbatzak 1988ko azaroaren 14an hartutako ebazpenean hasi zen. Orduko 

Foru Arauen arabera, bananketa negoziatzeko lehen Kudeaketa Batzordea eratu zen, eta, 

ondoren, beste kudeatzaile batzuk eratu ziren, baina denboraren poderioz prozedura ez zen 

ondo gauzatu. 

- 2011ko maiatzaren 24ko Udal Hauteskundeen ondorioz, Usansoloko bizilagun talde handi 

batek, banantze prozedura bultzatzeko asmoz, Usansolo Herria izeneko hauteskunde 

elkartea eratu eta hauteskundeetara aurkeztu ziren. Usansoloko barrutian emandako 

baliozko 2.388 botoetatik, 1.494 hauteskunde-batasunaren aldekoak izan ziren (%62,56).  

- 2012ko abenduaren 5ean, Bizkaiko Batzar Nagusiek 9/2012 Foru Araua onartu zuten, 27. 

artikuluko 2. paragrafoan adierazitakoaren arabera, udalerri independente berriak sortzeko 

udalerrien bananketa debekatzen duena: “Inola ere ez da bidezkoa izango lurralde baten zati 

bat banantzea udalerri independente bat eratzeko”. (Abenduaren 18ko Bizkaiko Aldizkari 

Ofizialaren 241. zenbakian argitaratua, 241. zenbakian). 

- Debeku horren aurrean, eta Foru Arauan aldaketa bat lortzeko eta banantzeko eskubidea 

berreskuratzeko asmoz, Usansoloko herritarrek herri-kontsulta bat antolatu eta 2014ko 

azaroaren 23an ospatu zuten, banantzearen aldeko 1964 botoko emaitzarekin. Erabakitzeko 

eskubidea, publikoki bermatzen zuten ospe handiko behatzaileen bermearekin egin zen 

kontsulta2. Bestalde, esan beharra dago, botoa ematera joan ziren pertsona guztiek 

Galdakaoko Udaleko erroldatze-ziurtagiria eraman behar zutela eremu horretan bizi zirela 

frogatzeko. 

- 2015eko apirilaren 27an, herri-kontsulta horren emaitzaren ondoren, Galdakaoko 

Udalbatzak Usansoloko banantze-prozedurarekin jarraitzea erabaki zuen. Bizkaiko Batzar 

Nagusiek 9/2012 Foru Araua aldatu zuten, banantzea ahalbidetuz eta prozeduraren ekimena 

Udaletxeen esku utziz. (6/2015 Foru Araua, martxoaren 25ekoa, 2015eko apirilaren 1eko 

Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratua, 62. zn).  

 

 
2 Parte hartu zuten pertsona behatzaile batzuk hauek izan ziren: Saioa Elexabarrieta; Xabier Sainz de la 

Maza; Iñaki Lasagabaster; Iñigo Urrutia; Arantza Goikolea Uriarte; Yolanda Jubeto; Irune Soto; Izarra Begoña 

Gaminde; Juanjo Txurruka; Joxe Luis Aurrekoetxea Urkixo; Joxe Manuel Arana Orozko. 
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- 2015eko maiatzaren 24ko Udal-Hauteskundeetan, Usansolo Herria izeneko hauteskunde-

elkarteak bi zinegotzi lortu zituen Galdakaoko Udalean 1.581 botorekin (aurreko 

hauteskundeetan baino 87 boto gehiago). 

- 2017ko uztailaren 27an, Galdakaoko Udalak Usansoloko banantzea nola izapidetu argitzeko 

ibilbide-orria onartu zuen. Ibilbide-orri hori Udaleko gardentasun-webgunean ikus daiteke 

(https://www.galdakao.eus/usansoloko-segregazio). Ibilbide-orri hau zaharkituta geratu da 

eta ez da aplikatzen ari. 

- Ibilbide-Orri horren eta apirilaren 27ko Osoko Bilkuraren ebazpenaren arabera, 2016ko 

uztailaren 29an Galdakaoko Alkateak Dekretu bidez ezarrita, Batzorde Paritario bat eratu zen 

bananketa negoziatzeko. Batzorde horrek ez zuen bere helburua lortu. Eta ez zuen aurrera 

egin Usansolo Herriak banantze prozesuari ekiteko egindako irizpen-proposamenak ere. 

Foru Arauarekin bat, Batzorde Paritarioa Batzorde Misto bat izatera pasa zen, prozesua 

gidatzeko. 

- 2017ko urrian, Usansolo Herriak Usansoloko biztanleei bere kide izatearen sentimenduaz 

galdetu zien, sinadura-bilketa baten bidez, justifikatutako prozesuaren blokeoari erantzunez, 

Usansoloko herritarrak nor ziren eta mugak non zeuden argi ez zegoelako. Auzoz-auzo 

egindako sinaduren bilketan, pertsona bakoitzari nongoa zen galdetu zitzaion, helbidea 

zehaztuz eta sinadura jarriz. Usansoloko barruti guztien %75 baino gehiago Usansolokoak 

zirela baieztatu zuen. 

- 2018ko otsailaren 6ko osoko bilkuran, Estatuko Gobernuari erreferendum bat egiteko 

baimena eskatzea erabaki zen. 

- 2018ko uztailaren 20an, Ministroen Kontseiluak Galdakaoko Udalak Usansoloko galdeketa 

egiteko eskatutako baimena ezeztatu egin zuen, batez ere proposamena oso orokorra zelako 

eta ez zelako hain zehatza. Galdera hau zen: Nahi al duzu zure auzoa Usansolotik banantzeko 

irekitako prozesuan sartzea? 

- 2019an, udal-hauteskundeak egin baino lehentxeago, Galdakaoko Udalak  Arteta, Labeaga, 

Lekubaso, Lekue, Gorosibai, Ordañe eta Uraskako biztanleei kontsulta egitea erabaki zuen. 

Kontsultaren helburua, Galdakaoko auzo horien sentipena neurtzea zen, auzo horiek 

Usansolo hirigunekoak diren ala ez jakiteko. Zehazki, galdera hau egin zen: zure ustez, zure 

auzoak, Usansoloko banantze-prozesuaren testuinguruan, banandu beharreko lurraldearen 

zati izan behar du? Emaitza honakoa izan zen: jasotako 509 botoetatik, %75 BAI; %22 EZ.     

- 2019ko maiatzaren 26an egindako udal hauteskundeetan, Usansolo Herriak bi zinegotzi lortu 

zituen Galdakaoko Udalean eta Gobernu taldeko kide izatera iritsi zen. Zinegotzi horietako 

bat Usansoloko banantze prozesurako sortutako Lurraldetasunari buruzko Informazio 

Batzordearen buru da. 

 

 

https://www.galdakao.eus/usansoloko-segregazio
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- 2020ko otsailaren 11n, Galdakaoko Udalak Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administrazio eta 

Erakundeekiko Harremanetarako Sailari, udalerriaren aldaketa geografikoari ekiteko 

beharrezko dokumentazioa bidali zion. 

- Herri Administrazio eta Erakundeekiko Harremanetarako foru diputatuaren ekaineko 

5077/2020 Foru Aginduaren bidez, Galdakaoko udalerria aldatzeko Batzorde Mistoko 

ordezkariak izendatu ziren. 

Une horretatik aurrera, Usansoloko banantze-prozesua hasten da. 

Usansolo, Galdakaoko auzoa, Euskal Estatistika Erakundeak esanda, biztanle-entitate bakartzat 

katalogatuta dago gaur egun, hau da, udalerri bateko zati bizigarria da, kasu honetan Galdakaon bizi 

dena edo, salbuespen gisa, bizi ez dena, bertan argi eta garbi bereizia dagoena eta identifikatzen duen 

izen espezifiko batez ezagutzen dena, nahasteko aukerarik gabe.  

Usansolo, Usansolo, Arteta, Ordañe, Gorosibai, Labeaga, Lekue, Pertxin eta Uraska auzoek osatzen 

dute. 

Usansoloko lurraldea mugatzeari dagokionez, beste aurrekari batzuen artean, 1991. urtean, udal-

ordezkaritzak (Usansoloko Banantzeko Batzorde Kudeatzailean egindako lana kontuan hartuta) 

lurralde-mugaketa zehatz bat finkatu zuen, Bedia, Zeberio eta Zaratamo udalerriekin muga egiten 

duena, bai eta Galdakaorekin duen banaketa-lerroarekin ere, gune horretatik hiru kilometrora gutxi 

gorabehera. Banantze-lerro hori dokumentatuta eta identifikatuta dago, eta lurraren gainean finkatu 

ziren mugarri batzuk ditu.  

Galdakaorekiko distantzia geografikoa, Arratiako Haraneko beste udalerri batzuekiko hurbiltasun 

fisikoa, mantendu duten balio ekologiko, historiko eta kulturalak direla eta, herritar-sentimendua 

sortu da jaiotzezko eta adopziozko usansolotarren artean. Bere kokapen geografikoak denbora askoan 

Bilbo eta Arratiako Harana lotzeko balio izan zuen, eta haiekin ere tranbia bidez lotuta zegoen. 

Usansoloko biztanleak Usansolori lotuta sentitzen ziren, ez Galdakaori. Bertako bizilagunen bizitza 

soziala hainbat hamarkadatan garatu da Igorren, Lemoan eta Bedian.…. 

Laburpen honen bidez, bere industria-potentzial ekonomikoak Usansolori ematen dion sendotasun 

historikoa erakutsi nahi da, bai eta Galdakao herri independentearen dela sentitzea ere. Izan ere, 

Usansolok ez zuen ekonomikoki eta gizartearekiko inolako mendekotasunik, nahiz eta bizitza 

paraleloak eraman, inguruko eskualdeko gainerako udalerriek bezala. 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Usansolon bizi diren pertsonen 

biztanleria eta ezaugarri 

soziodemografikoak 
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Biztanleriaren tamaina eta biztanleen adinaren eta generoaren araberako ezaugarriak aztertzeaz gain, 

beste adierazle batzuek ,Galdakaon geratzen diren biztanleek eta Usansolokoak, banantzea gertatuz 

gero, gaur egun eta etorkizunean izan ditzaketen beharrak aztertzen lagunduko dute. Adierazleek, 

biek eduki dezaketen egungo egoera eta bilakaera soziala erakusten dituzte.  

Bere helburua, desberdintasun sozialak neurtzea eta biztanleri-talde ahulenak identifikatzea da, 

politika sozial fokalizatuak formulatzeko tresna izan daitezen. Hona hemen biztanleria bat osatzen 

duten kideen nortasunari forma ematen dioten parametro batzuk: 

- Biztanleriaren ikasketa-maila 
 

- Herritarrek euskarari buruz duten ezagutza 
 

- Herritarren jatorria, herritar atzerritarren azterketa barne. 
 

- Etxebizitzaren azterketa 
 

- Lan-merkatua eta biztanleriaren jarduera ekonomikoa 
 

- Jarduera ekonomikoa Galdakaon eta Usansolon 
 

- Biztanleriaren errenta pertsonala  
 

Parametro bakoitzerako informazio-iturriaren arabera, azterketa, kasu batzuetan, Galdakao gaur 

egun den bezala, Usansolo eta Galdakao eta Usansoloko biztanleriarik gabe konparatuz egingo da. 

Beste kasu batzuetan, asmoa, Galdakaoko ezaugarriak Usansolorik gabe eta Usansoloren ezaugarriak 

bakarrik nolakoak izango liratekeen ikustea da. 
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2.1 USANSOLOKO BIZTANLERIA. BIZTANLEEN UDAL ERROLDAREN DATUAK 

KALEKA 

 

Usansolon erroldatuta dauden biztanleen azterketa eta Galdakaon banantzea gertatuko balitz 

geratuko liratekeen biztanleen ezaugarriak funtsezkoak dira proiektuaren bideragarritasuna 

ezagutzeko; izan ere, demografiaren ezaugarrietatik eta legezko aginduetatik udalerri berrian beharko 

liratekeen zerbitzuak eta ekipamenduak zehaztuko dira. 

Azterketa egiteko, 2021/01/1ean Galdakaon bizi den biztanleria hartu da, 29.438 biztanle. Informazio-

iturria Galdakaoko Udalaren errolda da.  Horietatik 4.520 Usansolokoak dira, eta Usansolo banandu 

ondoren, Galdakaon 24.918 biztanle geratuko lirateke. Azterlan osoan zehar, Galdakaoko biztanleria 

osoa aipatuko da, Galdakaokoa Usansolo banandu ondoren, eta Usansoloko biztanleria, Usansolokoa 

banantzean lehenengoak izan dituen aldaketak ikusi ahal izateko. 

Usansoloko biztanleria udalerriko biztanleriaren %15,35ekoa da, eta honela banatzen da kaleetan: 
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1. taula  Usansolon erroldatutako pertsonak, entitatea osatzen duten kaleen arabera 

KALEAREN IZENA ATARI BAKOITIEN KOPURUA ATARI BIKOITIEN KOPURUA 
GUZTIRA  

erroldatzea 

ARTETA AUZOA 1,5 2 9 

GOROSIBAI AUZOA 3,5,7,9,11,15,17,33,35,37,39 
4,6,8,10,12,14,16,18,20,24,26,28,

30,32,34,36,44,52,60 
658 

LABEAGA AUZOA 
23,29,31,37,39,43,45,49,55,57,59,6

1,63, 
14,20,24,26,30,32,34,42 81 

LEKUE AUZOA 5,19,21,33 12,14,24,26, 30 

ORDAÑE AUZOA 1,11,17,23 4,8,12,14,20 24 

PERTXIN AUZOA 1 2 9 

URASKA AUZOA 1,3,5,19  22 

ANDER DEUNA KALEA 
1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2

7,29,31,33,35,37,39 
2,4,6,8,18,20,28 545 

 BAROJA KALEA 3,5 2,4,6 85 

BIDEZABAL KALEA 1,3,11,13  64 

IBAIONDO KALEA  2,4 104 

 ITURRITXU KALEA 1,3,5,7  149 

Mª NIEVES GALLASTEGUI KALEA 1,3,5,7,9, 2,4,6,8,10,12,14,16, 249 

OLETXE KALEA 
1,3,5,7,11,13,15,17,19,21,23,25,27,

29,33,35,37,43 
6,8,14,16,18,20,22,24,34,36,40 577 

TABERNA ZAHARRA KALEA 1,3,5,7  101 

TORREONDO KALEA 7,13,15,17,19,23 2,12,14,16,18,20,22 306 

ARTETA BIDEA 3,9,11,15,17,25,27 2,4,6,10, 33 

ASTUI BIDEA 5 8 27 

LAMINARRETA BIDEA 1,3,5,7,27,29,31,37 4,6,8,10,12,14,22 354 

LEKUBASO BIDEA 
1,3,7,15 2,6,20 

21 

MEATZETA BIDEA 
1,7,21 2 

17 

PERTXIN BIDEA 
1,3,5,7,9,11 

12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,

34,36,38,40 
689 

ARLO BALTZA PLAZA 
1,3,5 2,4 

165 

 BARATZEKO PLAZA 
1,3 2,4 

201 

GUZTIRA  
  

4520 

 Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/17/17an; Torrene Consulting-ek egina  
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Kale multzo guzti hori zortzi auzoren inguruan antolatzen da: Arteta, Ordañe, Gorosibai, Labeaga, 

Lekue, Pertxin, Uraska eta Unkina edo Usansolon, eta honako modu honetan banatzen dira: 

 

 

2. taula       Kaleak, dagozkien auzoen arabera 

KALEA AUZOA 

ARTETA AUZOA ARTETA AUZOA 

ORDAÑE AUZOA ORDAÑE AUZOA 

GOROSIBAI AUZOA 
GOROSIBAI AUZOA 

Mª NIEVES GALLASTEGI KALEA 

LABEAGA AUZOA LABEAGA AUZOA 

LEKUE AUZOA 

LEKUE AUZOA LEKUBASO BIDEA- Nº 6-21 

ARTETA BIDEA Nº 22-33 

PERTXIN AUZOA PERTXIN AUZOA 

URASKA AUZOA URASKA AUZOA 

ANDER DEUNA KALEA 

UNKINA/USANSOLO 

BAROJA KALEA 

BIDEZABAL KALEA 

ITURRITXU KALEA 

OLETXE KALEA 

TABERNA ZAHARRA KALEA 

TORREONDO KALEA 

ARTETA ABIDEA. Nº 2-19 

ASTUI BIDEA 

LAMINARRIETA KALEA 

LEKUBASO BIDEA, Nº 1-3 

MEATZETA BIDEA 

PERTXIN BIDEA 

ARLO BALTZA EMPARANTZA 

BARATZEKO PLAZA 

IBAIONDO KALEA 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 
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2.2 USANSOLON BIZI DIREN EGOILIARREN EZAUGARRI 

SOZIODEMOGRAFIKOAK 

 

2.2.1 USANSOLO ETA GALDAKAOKO GAINERAKO AUZOETAKO BIZTANLERIAREN 

BILAKAERA 

 

Biztanleriaren bilakaera Usansoloko auzoen arabera (2001-2021) 

 

3. taula   Biztanleriaren bilakaera Usansoloko auzoen arabera, 2001 -2021 

 

 

2021 

% 

ALDAKETA 

2016-2021 

2016 

% 

ALDAKETA 

2011-2016 

2011 

% 

ALDAKETA 

2006-2011 

2006 

% 

ALDAKETA 

2001-2006 

2001 

 

ARTETA AUZOA  9 %0,0 9 %-18,2 11 %-8,3 12 %33,3 9  

ORDAÑE AUZOA  24 %-4,0 25 %4,2 24 %-22,6 31 %-8,8 34  

GOROSIBAI AUZOA  907 %2,0 889 %45,0 613 %29,9 472 %-1,3 478  

LABEAGA AUZOA  81 %5,2 77 %-6,1 82 %-13,7 95 %1,1 94  

LEKUE AUZOA  49 %-3,9 51 %13,3 45 %-4,3 47 %-4,1 49  

PERTXIN AUZOA  9 %28,6 7 %-12,5 8 %-20,0 10 %11,1 9  

URASKA AUZOA  22 %-12,0 25 %4,2 24 %26,3 19 %-17,4 23  

USANSOLO AUZOA  3419 %2,4 3339 %1,4 3292 %10,4 2982 %0,5 2968  

GUZTIRA  4520 %2,2 4422 %7,9 4099 %11,8 3668 %0,1 3664  

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 

 
 

Jende gehien bizi diren auzoak Usansolo eta Gorosibai dira, gaur egun biztanleen %96a bertan biltzen 

delako. Biztanleriaren dentsitate handiena Usansolon dago, erreferentzia-eremuan erroldatutako 

pertsonen %75,64 direlako. 

Bien bilakaerak, azken 20 urteetako hazkunde tasa positiboa islatzen du.  

Gainerako auzoei dagokionez, gorabehera handiak izan arren, denbora horretan  biztanleria 

mantendu edo handitu egin dutela esan daiteke.  
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Galdakao eta Usansoloko biztanleria eta karakterizazioa eta haien 

bilakaera. 

 

Biztanleriaren bilakaera 1997-2021 

Ondorengo taulan, azken 24 urteetan biztanleriak izan duen bilakaera erakusten da, Galdakao osoa 

kontutan hartuta, Usansolo eta Galdakao, Usansolo banandu ondoren. 

 
                4. taula. Biztanleriaren bilakaera biztanleria-entitateen arabera, 1997-2021 

 1997 2001 2006 2011 2016 2021 

Usansolo 3.649 3.664 3.668 4.099 4.422 4.520 

Galdakao Usansolorik gabe 25.862 25.895 25.691 24.982 24.904 24.918 

Galdakao  29.511 29.559 29.359 29.081 29.326 29.438 

                    Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  

 

 

Ikus daitekenez, azken bi hamarkadetan, Galdakaoko biztanleriak ia ez du aldaketa nabarmenik izan. 

2011n beherakada nabarmenagoa izan zuen, baina berreskuratu egin da, eta, beraz, gaur egungo 

populazioa 1997koaren antzekoa da. 

Aitzitik, datuek, aldi berean Usansolok goranzko joera izan duela erakusten dute: 1997an 3.649 

biztanle zituen, hau da, Galdakaoko biztanleriaren %12,36-koa da, eta gaur egun 4.520 biztanle ditu, 

%15,35a. 

Hazkunde demografikoaren tasa aztertzeak, biztanleriaren hazkundeari edo beherakadari buruzko 

informazioa ematen digu. 
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1. Grafikoa        Hazkunde-tasa (%) 

   

 

   Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  

 

Grafikoan, 1997tik gaur egunera arte Usansoloko hazkunde-tasa positiboa izan dela adierazten da, 

Galdakaokoan ez bezala, Usansolorik gabe, tasa-aldiak negatiboak izan dituela ikusten da. Usansolon 

2006-2011 aldian biztanleria-hazkundea %11,75ekoa izan zela, eta aldi berean Galdakaon tasa 

negatiboa izan zela azpimarratzekoa da. Usansolo biztanleria hazten ari den lurralde-eremua da, eta 

Galdakao, berriz, atzeraldian dago. Usansoloko hazkunde-tasak gora egin du % 23,87ra, 1997an zuen 

biztanleriarekin alderatuta. 

 

          5. Taula. Hazkunde-tasa 

 1997-2021 

Usansolo %23,87 

Galdakao Usansolorik gabe %-3,65 

Galdakao %-0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,4% 0,1%

11,8%

7,9%

2,2%

0,1% -0,8%

-2,8%

-0,3%
0,1%0,2% -0,7%

-0,9%

0,8%

0,4%

1997-2001 2001-2006 2006-2011 2011-2016 2016-2021

Usansolo Galdakao sin Usansolo Galdakao
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Usansoloko biztanleriaren proiekzioa 

Usansoloko biztanleriak izan duen bilakaera kontuan hartuta, etorkizuneko biztanleriaren 

zenbatespena egin dezakegu, urteko hazkunde demografiko konposatuaren tasa erabiliz. Tasa hori 

kalkulatzeko urtetik urterako hazkunde-tasa erabiltzen da.3 

1997 eta 2021 bitartean Usansoloko urteko hazkunde konposatuaren edo urtetik urterako hazkunde-

tasa % 0,9koa dela hartzen dugu abiapuntutzat. 

 

 

 

Formula horrekin eta azken 24 urteetako biztanleriaren joera kontuan hartuta, 2033an Usansolon 

5.000 biztanle baino gehiago egongo daitezkeela esan dezakegu. 

Kalkulu hori, ezbairik gabe, gertatzen joan dena proiektatzean oinarritzen da soilik, aurrerapen 

horretan eragina izan dezaketen faktore ekonomikoak, sozialak, kulturalak edo bestelakoak kontuan 

hartu gabe.  

Hazkunde begetatiboaren ondorioz sor daitekeen biztanleria-hazkundeaz gain, badira hazkunde 

horretan zuzeneko eragina duten beste faktore batzuk ere. Hala, Usansolo bezalako udalerri batean 

etxebizitzak edukitzeko aukera, pandemiak bultzatutako paradigma aldatu ondoren, eskaera berriekin 

bat dator (hain hiritarrak ez diren eta naturatik gertuago dauden inguruneetan etxebizitzak bilatzea), 

eta aldagai horrek biztanleriaren hazkundean eragiten du, biztanle berriak erakartzeko duen 

indarragatik. 

Hurrengo taulan epe laburreko etxebizitza berrien eraikuntza islatu dugu. Biztanleria-gehikuntza 

zenbatesteko, egungo etxebizitzek okupatzen dutena baino okupazio/etxebizitza txikiagoa erabili da 

(2,97 pertsona etxebizitzako). Hala, hainbat azterlanetatik, etxebizitzaren okupazioa txikiagoa dela 

ondorioztatzen da, eta denboran zehar, bizikidetza-unitateak eraikitzearekin batera, unitate horiek 

handiagoak direla ondorioztatzen da. Beraz, 1,97 hartu da erreferentziatzat, gorantz biribilduz. 

 

 
3  Biztanleriaren proiekzioa kalkulatzeko formula hau erabiliko litzateke; 

 

           Biztanleriaren urteko aldaketa-tasa lortzeko, formula honetako HAen osagaia bakandu behar da  
Pt=P0 * (1+RP)t lortzen da: RP=(Pf/Pi)^(1/20)‐1 

2030erako populazioaren proiekzioa 

P2030=P2021(1+0,009)¹= 4900 biztanle 

2033erako populazioaren proiekzioa 

P2033=P2021(1+0,009)¹= 5033 biztanle 
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Etxebizitza kopurua Egoera 

Biztanleriaren 

kalkulua 

2022an4 

Biztanleriaren 

kalkulua 

2023 

Biztanleriaren 

kalkulua 

2024 

17 Etxebizitza 

(UEUS3) 

Entrega 2021-eko udaren 

ondoren 
35 pertsona 

  

20 Etxebizitza 

(UEUS2) 

Gauzatzen, entrega 

2022an 
 40 pertsona 

 

16 Etxebizitza 

(UEUS4) 

Gauzatzen 2022an 

entregatuko dira 
 32 pertsona 

 

55 Etxebizitza 

(UEUS10) 

Lizentziarekin, 2023an 

entregatuko dira 
  109 pertsona 

  35 pertsona 72 pertsona 109 pertsona 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

Datu horien arabera, 2022-2024 aldian etxebizitza berriaren erakarpenagatik biztanleriak 216 biztanle 

gehiago izango dituela ondorioztatzen da.  

Datu horri populazioaren hazkunde begetatiboa gehitu behar zaio; beraz, 2028an Usansolok 5.039 

biztanle izango dituela kalkulatzen da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Egindako biztanleriaren kalkulua, hasierako batez besteko okupazio-tamainarekin: 1,97. 



 

 
 

- 29 - 

2.2.2 USANSOLO ETA GALDAKAOKO BIZTANLEEN EGITURA, ADINAREN ETA SEXUAREN 

ARABERA 

 

Galdakao eta Usansoloko biztanleriaren egitura 

Lehenengo azterketa udalerriko biztanleria osoari buruz egiten da, hau da, gaur egun nolakoa den 

29.438 biztanlerekin. 

 

        2. Grafikoa.  Galdakaoko biztanleriaren piramidea (2021/1/1) 

 
Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1; Torrene Consulting-ek egina  
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GALDAKAO  

Galdakaoko biztanleriaren egiturak, oro har, etorkizuneko joera atzeragarria duen piramide bat 

islatzen du, non pertsonen %31, 60 urtetik gorakoak dira; oinarria, berriz, 20 urtetik beherakoak 

osatzen dutena, %17,1ekoa da. Biztanleen %31,4a, 40 eta 59 urte bitarteko adin-tartean dago. 

 

      6. taula.   Galdakaoko biztanleriaren egitura 

ADINA Emakumezko % Gizonezko % 
Guztira 

orokorrean 
Galdakao 

20 urtetik beherakoak 2.322 %15,5 2.705 %18,7 5.027 %17,1 

20-39 urte bitartekoak 2.954 %19,8 3.081 %21,2 6.035 %20,5 

40-59 urte bitartekoak 4.664 %31,2 4.565 %31,5 9.229 %31,4 

60-79 urte bitartekoak 3.851 %25,8 3.486 %24,0 7.337 %24,9 

79 urtetik gorakoak 1.144 %7,7 666 %4,6 1.810 %6,1 

Guztira 14.935 %100,0 14.503 %100,0 29.438 %100,0 

             Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

Gizonezkoen %49,3 eta emakumezkoen %50,7aren arteko proportzioa orekatua da 29.438 biztanle 

guztien artean; hala ere, 79 urtetik gorako pertsonen artean, emakumezkoen kopurua gizonezkoena 

baino bi aldiz handiagoa da. 

79 urtetik gorako biztanleak kopuru osoaren %6,1 dira, eta 60 urtetik gorakoak %31koa. 

Galdakaoko batez besteko adina 45,74 urtekoa da. Moda, hau da, gehien errepikatzen den adina 62 

urtekoa da. 
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USANSOLO     

Usansoloko biztanleriaren piramidearekin alderatzen dugu: 4.520 biztanle. 

 

            3. grafikoa.   Usansoloko biztanleriaren piramidea (2021/1/1) 

 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  

 

Usansoloko biztanleriaren datuen ondoriozko piramidea Galdakaoko piramidearen antzekoa da. 

Biztanleria egonkorragoa dela ikus daiteke, 60 urtetik gorakoak guztizkoaren %25,5ekoa dira, eta 20 

urtetik beherakoak %19,4. 

 

      7. taula. Usansoloko biztanleriaren egitura 

ADINA Emakumezko % Gizonezko % 
Guztira 

orokorrean 
Usansolo 

20 urtetik beherakoak 409 %18,0 467 %20,7 876 %19,4 

20-39 urte bitartekoak 478 %21,1 456 %20,2 934 %20,7 

40-59 urte bitartekoak 759 %33,5 798 %35,4 1.557 %34,4 

60-79 urte bitartekoak 462 %20,4 426 %18,9 888 %19,6 

79 urtetik gorakoak 159 %7,0 106 %4,7 265 %5,9 

Guztira 2.267 %100,0 2.253 %100,0 4.520 %100,0 

                  Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  
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Usansolon ere gizon ( % 49,8) eta emakumezkoen ( % 50,2) arteko proportzioa orekatua da 4.520 

pertsonen artean. Sexuaren araberako pertsonen ehunekoa adin-tarte guztietan antzekoa da, apur 

bat handiagoa 20 urtetik beherako gizonezkoen artean eta zertxobait handiagoa eta 79 urtetik gorako 

emakumezkoen artean. 

79 urtetik gorakoei dagokienez, Usansolon biztanleen %5,9 dira, Galdakaoko biztanleria osoaren 

azpitik. Ikus daitekenez, 20 urtetik beherakoen adin-tartea biztanleen %19,4koa da, Galdakaokoa 

baino bi puntu haundiagoa. 

Oro har, Usansoloko biztanleria Galdakao osokoa baino gazteagoa da. Usansoloko batez besteko adina 

43,49 urtekoa da, eta moda 43 urtean kokatzen da. 

Ikus dezagun zer ezaugarri izango lituzkeen Galdakaoko biztanleriak Usansoloko banantzearen 

ondorioz. 

 

           4. Grafikoa.   Galdakaoko biztanleriaren piramidea Usansolorik gabe (2021/1/1) 

 
  Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  
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GALDAKAO USANSOLOKO BANANKETAREN ONDOREN 

Galdakaoko biztanleriaren egitura, Usansoloko balizko banantze baten ondorioz, biztanleriaren 

%32,1ekin geratuko litzateke 60 urtetik gorako adin-tarte batean, gaur egun baino zerbait zaharragoa. 

 

       8. Taula. Galdakaoko biztanleriaren egitura Usansolo banandu ondoren 

ADINA Emakumezko % Gizonezko % 
Guztira 

orokorrean 
Usansolo 

20 urtetik beherakoak 1.913 %15,1 2.238 %18,3 4.151 %16,7 

20-39 urte bitartean 2.476 %19,5 2.625 %21,4 5.101 %20,5 

40 -59 urte bitartean 3.905 %30,8 3.767 %30,8 7.672 %30,8 

60 -79 urte bitartean 3.389 %26,8 3.060 %25,0 6.449 %25,9 

79 urtetik gorakoak 985 %,8 560 %4,6 1.545 %6,2 

Guztira 12.668 %100,0 12.250 %100,0 24.918 %100,0 

                  Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 

 
 

Oro har, ez legoke alde handirik egungo piramidearekin. Laburpen onena,  biztanleria-galera handiena 

20 urtetik beherako pertsonen eta 40 urtetik 59 urtera bitarteko adin-taldearen artean dagoela da. 

Galdakaon, Usansolorik gabe, batez besteko adina 46,14 urtekoa izango litzateke, eta ohikoena 62 

urtekoa, Galdakao osoan bezala. 

Gizonezko eta emakumezkoen arteko proportzioa orekatuta jarraituko luke, eta aldeak, aurrekoetan 

bezala, adineko pertsonen adin-tarteetan egongo lirateke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 34 - 

              5. Gafikoa. Biztanleen %, adin-tarteen arabera (2021/1/1) 

 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

 

Adin-tarteka, Usansolok adin-tarte gazteenetan Galdakaok baino biztanle kopuru handiagoa duela 

ikusten da, 60 urtetik gorakoen kopurua txikiagoa da. Usansolok Galdakaok baino biztanle gutxiago 

ditu zahartuta. 
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2.2.3 HAURREN BIZTANLERIARI ETA ZAHARTZE-MAILARI BURUZKO ADIERAZLEAK AUZOZ-AUZO 

 

Zahartzearen eta gazteriaren indizeak 

 

Zahartze-indizea. 64 urtetik gorako biztanleak 

65 urtetik gorako biztanleriaren eta 20 urtetik beherako biztanleriaren arteko zatidurak %16,1eko 

zahartze-indizea erakusten du Usansoloko biztanlerian, eta  Galdakaon berriz, %23,2koa geratuko 

litzateke entitate hori gabe. 

 

                  9. Taula.  Biztanleriaren zahartze-indizea 

  EMAKUMEZKO GIZONEZKO GUZTIRA INDIZEA 

ARTETA AUZOA 2 0 2 %22,2 

ORDAÑE AUZOA 2 1 3 %12,5 

GOROSIBAI AUZOA 67 64 131 %14,4 

LABEAGA AUZOA 12 8 20 %24,7 

LEKUE AUZOA 5 3 8 %16,3 

PERTXIN AUZOA 1 0 1 %11,1 

URASKA AUZOA 1 2 3 %13,6 

UNKINA/USANSOLO 394 312 706 %20,6 

USANSOLO 484 390 874 %16,1 

GALDAKAO 3709 2953 6662 %22,6 

GALDAKAO USANSOLORIK 

GABE 
3225 2563 5788 %23,2 

                           Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  

 

 

Usansolon, auzoen araberako indizeak oso egoera desberdinak islatzen ditu. Unkina/Usansolok, 

entitateko biztanle-gune nagusiak, %20,6ko zahartze-indizea du; Pertxin eta Ordañe auzoek, berriz, 

%11,1 eta %12,5 dituzte, hurrenez hurren. 

Auzo zaharrenak Labeaga eta Arteta dira, ordena horretan. 

64 urtetik gorako pertsonen generoari dagokionez, Unkina/Usansolon emakumeren bat gehiago 

dagoen arren, auzoen arteko desberdintasunak ez dira garrantzitsuak. 
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       Gazteriaren indizea. 0-15 urteko biztanleak 

16 urtetik behera erroldatuta dauden pertsonen proportzioak, Usansolon gazteen % 13,3 daudela 

erakusten du; Galdakaon, aldiz, Usansolorik gabe % 12,6an geratuko lirateke. 

Auzoz-auzo, Ordañe dugu % 4,2ekin eta Uraska  % 4,25ekin, indize oso baxuekin, adin horietako 

biztanle gutxi daudelako. 

Gazte-indize altuena duten auzoek Pertxin eta Gorosibai dira. 

 

                  10. Taula.   Biztanleriaren gazte-indizea 

  EMAKUMEZKO GIZONEZKO GUZTIRA INDIZEA 

 ARTETA AUZOA 1 0 1 %11,1 

 ORDAÑE AUZOA 0 1 1 %4,2 

 GOROSIBAI AUZOA 91 87 178 %19,6 

 LABEAGA AUZOA 4 7 11 %13,6 

 LEKUE AUZOA 4 4 8 %16,3 

 PERTXIN AUZOA 1 1 2 %22,2 

 URASKA AUZOA 0 1 1 %4,5% 

UNKINA/USANSOLO 242 279 521 %15,2 

USANSOLO 343 380 723 %13,3 

GALDAKAO 1.821 2.050 3.871 %13,1 

GALDAKAO USANSOLORIK 

GABE 
1.478 1.670 3.148 %12,6 

                            Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  
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2.2.4 BIZTANLE ATZERRITARRAK 

Jaioterria 

Lehenik eta behin, Galdakaon bizi diren pertsonak non jaio diren ikusiko dugu. 

 

                      11. Taula.   Galdakaon erroldatutako pertsonen jaioterria 

JAIOTERRIA EMAKUMEZKO GIZONEZKO GUZTIRA %GALDAKAO 

GALDAKAO 3895 4004 7899 %26,8 

RESTO BIZKAIA 6736 6871 13607 %46,2 

ARABA 114 71 185 %0,6 

GIPUZKOA 147 112 259 %0,9 

RESTO DEL ESTADO 3050 2572 5622 %19,1 

EXTRANJERO 993 873 1866 %6,3 

TOTAL 14935 14503 29438 %100,0 

                            Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

Galdakaoko biztanleriaren % 26,8a udalerrian bertan jaio da, eta % 46,2a Bizkaiko gainerako lekuetatik 

dator. Bi talde horietako gizonezkoen kopurua emakumezkoaren baino pixka bat handiagoa da. 

% 1,5 EAEko beste probintzia batzuetatik etorri da, eta % 19,1 estatuko gainerako probintzietatik. 

Atzerrian jaiotako biztanleria guztizkoaren % 6,3koa da, eta emakumezkoak gizonezkoak baino 

gehiago dira. 

 
 

                      12. Taula. Usansolon erroldatutako pertsonen jaioterria 

JAIOTERRIA EMAKUMEZKO GIZONEZKO GUZTIRA %GALDAKAO 

GALDAKAO 671 684 1355 %30,0 

RESTO BIZKAIA 1054 1103 2157 %47,7 

ARABA 13 13 26 %0,6 

GIPUZKOA 31 9 40 %0,9 

ESTATUKO GAINERAKO 

HERRIALDEAK 
344 308 652 %14,4 

ATZERRITIK 154 136 290 %6,4 

GUZTIRA 2267 2253 4520 %100,0 

                             Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  
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Usansoloko biztanleria bakarrik hartuz gero, %30,0a Galdakaon jaioa dela ikusten da, eta %47,7 

Bizkaiko lurraldeetatik dator. Araba eta Gipuzkoakoak diren pertsona kopurua berdina da: %1,5ekoa. 

Estatuko gainerako lekuetan jaiotako biztanleriari dagokionez, % 14,4 dira, eta atzerritik etorritako 

pertsonen ehunekoa, berriz, % 6,4koa da. 

 

                     13. Taula. Galdakaon erroldatutako pertsonen jaioterria, Usansolo kontuan hartu gabe 

JAIOTERRIA EMAKUMEZKO GIZONEZKO GUZTIRA %GALDAKAO 

GALDAKAO 3224 3320 6544 %26,3 

RESTO BIZKAIA 5680 5768 11448 %45,9 

ARABA 101 58 159 %0,6 

GIPUZKOA 116 103 219 %0,9 

RESTO DEL ESTADO 2708 2264 4972 %20,0 

EXTRANJERO 839 737 1576 %6,3 

GUZTIRA 12668 12250 24918 %100,0 

                            Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  

 

 

Usansolorik gabe Galdakaoko biztanleriaren jatorriak Galdakaoko biztanleria osoaren antzeko 

ezaugarriak ditu. 

 

                 6. Grafikoa. Jaioterria ( %) 

 

  Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  
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Aztertutako hiru esparruetan, biztanleria gehiena Galdakao eta Bizkaiko gainerako lurraldeetan 

jaiotzen dela ikus daiteke grafikoan. 

 

Atzerrian jaiotako biztanleen jatorria 

Atal honetan, atzerrian jaiotako pertsonak zein kontinentetatik datozen aztertzen da. 

 

                      14. Taula. Atzerrian jaiotako Galdakaoko biztanleriaren jatorria 

 EMAKUMEZKO % 
GIZONEZKO 

% 
GUZTIRA 

GALDAKAO 

EUROPA 238 %51,4 225 %48,6 463 %24,8 

ASIA 44 %39,3 68 %60,7 112 %6,0 

AFRIKA 137 %34,0 266 %66,0 403 %21,6 

AMERIKA 574 %64,6 314 %35,4 888 %47,6 

GUZTIRA 993 %53,2 873 %46,8 1866 %100,0 

                             Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

Galdakao osoan bizi diren eta atzerrian jaio diren pertsonen %6,33a Amerikatik dator, eta horietatik 

%64,4 emakumezkoak dira. 

Europatik datozen pertsona kopuru osotik Europatik datozen pertsonen %24,8koa da. Talde horren 

%51,4a emakumezkoak dira. 

Afrikan jaiotako pertsonen ehunekoa atzerritarren % 21,6koa da, eta horietatik % 66,0 gizonezkoak 

dira. 

Asian jaiotakoen ehunekoa % 6koa da, eta gehienak gizonezkoak dira. 

 

                      15. Taula.  Atzerrian jaiotako Usansoloko biztanleriaren jatorria 

 EMAKUMEZKO 
% GIZONEZKO 

% GUZTIRA USANSOLO 

EUROPA 29 %49,2 30 %50,8 59 %20,3 

ASIA 9 %50,0 9 %50,0 18 %6,2 

ÁFRIKA 15 %25,9 43 %74,1 58 %20,0 

AMERIKA 101 %65,2 54 %34,8 155 %53,4 

GUZTIRA 154 %53,1 136 %46,9 290 %100,0 

                            Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  
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Usansolokoak diren eta atzerrian jaio diren biztanleen %53,4 Amerikatik datoz eta %65,2 

emakumezkoak dira. 

Estatutik kanpo jaio diren gainerako biztanleen artean, Afrikatik etorritako pertsonen eta Europatik 

etorritako pertsonen proportzioa Usansolon oso antzekoa da. Hala ere, Afrikatik datozen 

pertsonetatik % 74,1 gizonezkoak direla adierazi behar da, eta Europatik datozen pertsonetatik, berriz, 

generoa antzekoa dela gizonezkoen eta emakumezkoen artean. 

 

                     16. Taula. Galdakaoko biztanleriaren jatorria, Usansolo kontuan hartu gabe eta atzerrian 
jaiotakoak 

 EMAKUMEZKO 

 

% 

 

GIZONEZKO % GUZTIRA 

GALDAKAO 

USANSOLORIK 

GABE 

EUROPA 208 %51,7 194 %48,3 402 %25,5 

ASIA 36 %37,5 60 %62,5 96 %6,1 

AFRIKA 101 %32,5 210 %67,5 311 %19,7 

AMERIKA 494 %64,4 273 %35,6 767 %48,7 

GUZTIRA 839 %53,2 737 %46,8 1576 %100,0 

                            Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 

Galdakaon, Usansolorik gabe, geratuko litzatekeen Estatutik kanpo jaiotako biztanleen ezaugarriak ez 

dira Galdakao osoan jaiotakoen antzekoak. 

 

               7. Grafikoa. Immigrazioaren jatorria ( %) 

 
 Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  

 
 

Oro har, atzerritarren kopuru nagusia Amerikatik datorrela esan dezakegu aztertutako hiru egoeratan, 
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2.2.5 DATU SOZIOLINGUISTIKOAK 

 

2 urteko edo gehiagoko biztanleria, euskara-mailaren eta sexuaren arabera. 2016 

Taula hauetan, alde batetik Galdakaon Usansolorik gabe, eta bestetik Usansolon bakarrik, 2 urtetik 

gorako biztanleen euskara-maila aztertzen da, sexuaren arabera.  

Hizkuntzaren ezagutzaren araberako banakapena euskaldunak diren, hau da, euskaraz dakiten, ia 

euskaldunak diren, hizkuntzaz zerbait dakitenek, eta erdaldunak, euskararik ez dakitenek, hartzen dira 

kontuan. 

 

         17. Taula. 2 urte baino gehiago biztanleak, Galdakaoko sexuaren eta euskara-mailaren arabera,   
Usansolorik gabe  

EUSKERA MAILA ALDIA BALIOA EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % 

Guztira, 2 urtetik gorako biztanleak 24.336 %100,0 12.382 %50,9 11.954 %49,1 

-Euskaldunak 10.180 %41,8 5.218 %51,3 4.962 %48,7 

-- Euskaldun alfabetatuak 8.924 %36,7 4.560 %51,1 4.364 %48,9 

-- Partzialki alfabetatutako euskaldunak 820 %3,4 430 %52,4 390 %47,6 

-- Alfabetatu gabeko euskaldunak 436 %1,8 228 %52,3 208 %47,7 

- Ia euskaldunak direnak 4.981 %20,5 2.430 %48,8 2.551 %51,2 

-- Ia euskaldunak alfabetatuta 3.487 %14,3 1.680 %48,2 1.807 %51,8 

-- Alfabetatu gabeko ia euskaldunak 689 %2,8 343 %49,8 346 %50,2 

-- Ia euskaldunak. Pasiboak 805 %3,3 407 %50,6 398 %49,4 

-Erdaldunak 9.175 %37,7 4.734 %51,6 4.441 %48,4 

            Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina  

 

 

Usansolorik gabeko Galdakaon geratuko litzatekeen biztanleriari dagokionez, %41,8 euskaldunak dira, 

gehienak alfabetatuak, emakumezkoak gizonezkoak baino zertxobait gehiago. 

% 37,7k ez daki euskaraz, eta horien artean % 51,6a emakumezkoak dira. 
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                                   8. Grafikoa. Galdakaoko euskararen maila, Usansolorik gabe ( %) 

 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

          18. Taula.  Usansoloko 2 urte eta gehiagoko biztanleria, sexuaren eta euskara-mailaren arabera 

EUSKARA MAILA ALDIA BALIOA EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % 

Guztira, 2 urtetik gorako biztanleak 4.299 %100,0 2.160 %50,2 2.139 %49,8 

-Euskaldunak 2.159 %50,2 1.114 %51,6 1.045 %48,4 

-- Euskaldun alfabetatuak 1.812 %42,1 941 %51,9 871 %48,1 

-- Partzialki alfabetatutako 

euskaldunak 
221 %5,1 112 %50,7 109 %49,3 

-- Alfabetatu gabeko euskaldunak 126 %2,9 61 %48,4 65 %51,6 

- Ia euskaldunak direnak 882 %20,5 409 %46,4 473 %53,6 

-- Ia euskaldunak alfabetatuta 633 %14,7 281 %44,4 352 %55,6 

-- Alfabetatu gabeko ia euskaldunak 129 %3,0 68 %52,7 61 %47,3 

-- Ia euskaldunak. Pasiboak 120 %2,8 60 %50,0 60 %50,0 

-Erdaldunak 1.258 %29,3 637 %50,6 621 %49,4 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

Usansolotarren artean, bere biztanleriaren % 50,2 euskaldunak dira, emakumezkoak gizonezkoak 

baino apur bat gehiago. 

Hizkuntza ezagutzen ez duten pertsonak biztanleen %29,3koa da. 
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9 Grafikoa. Usansoloko euskararen maila ( %) 

 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

Laburbilduz, Usansoloko biztanleriak, Usansolorik gabeko Galdakaok baino euskaldun gehiago dituela 

esan dezakegu. Ia-euskaldunen kopurua antzekoa da bi lurraldeetan. 

 
Biztanleria, ama-hizkuntzaren eta sexuaren arabera. 2016 

2016ko biztanleria osoa hartuta, hurrengo tauletan pertsonen proportzioa ageri da, ama-hizkuntzaren 

arabera. 

               19. Taula. Galdakaoko biztanleria sexuaren eta ama-hizkuntzaren arabera, Usansolorik gabe 

 

GUZTIRA 

% Galdakao 

Usansolorik 

gabe 

EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % 

Guztira 24.880 %100,0 12.644 %50,8 12.236 %49,2 

Euskara 3.801 %15,3 1.949 %51,3 1.852 %48,7 

Gaztelera 18.423 %74,0 9.374 %50,9 9.049 %49,1 

Biak 2.028 %8,2 1.002 %49,4 1.026 %50,6 

Beste bat 628 %2,5 319 %50,8 309 %49,2 

 Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

Galdakaon, biztanleen %74rentzako gaztelania da ama-hizkuntza, eta zertxobait gehiago 

emakumezkoen kasuan. 

Ama-hizkuntzatzat euskara eta gaztelania duten pertsonak guztizkoaren %8,2koa da. Eta ama-

hizkuntza euskara dutenak, berriz, pertsonen %15,3koa da, emakumezkoen %51,3koa. 

Esan beharra dago Galdakaon bizi diren pertsonen %2,5ek ez dutela ama-hizkuntza bezala ez euskara 

ezta gaztelania ere. 
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                20. Taula.  Usansoloko biztanleria sexuaren eta ama-hizkuntzaren arabera 

 

GUZTIRA 

% Galdakao 

Usansolorik 

gabe 

EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % 

Guztira 4.466 %100,0 2.241 %50,2 2.225 %49,8 

Euskara 995 %22,3 526 %52,9 469 %47,1 

Gaztelera 2.843 %63,7 1.409 %49,6 1.434 %50,4 

Biak 552 %12,4 264 %47,8 288 %52,2 

Beste bat 76 %1,7 42 %55,3 34 %44,7 

         Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

Usansolon, biztanleen %22,3k euskara ama-hizkuntzatzat edukiko luke , emakumezkoek gizonezkoek 

baino zertxobait gehiago. Eta %12,4 elebiduna zen etxean; horietatik %52,2 gizonezkoak ziren. 

Usansolon bizi diren pertsonen % 1,7k gaztelania eta euskara ez diren beste ama-hizkuntza bat dute. 

 

                  10. Grafikoa. Ama-hizkuntza ( %) 

 
      Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

Esparru guztien konparazioa irudikatzen da grafikoan. Usansolon, euskara eta amaren elebitasuna 

Galdakaon baino altuagoa da, Usansolorik gabe. 
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2.2.6 PRESTAKUNTZA MAILA 

Atal honetan, biztanleriaren ikasketa-maila aztertuko dugu, Galdakao osoarena, Usansolorena eta 

Usansolorik gabeko Galdakaorena. 

 

   21. Taula. Galdakaoko biztanleriaren prestakuntza-maila 

 EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % GUZTIRA GALDAKAO 

16 urtetik beherako biztanleak 1.959 %46,5 2.258 %53,5 4.217 %14,3 

Ikasketarik gabe, lehen mailako 

ikasketak amaitu gabe 
552 %52,7 495 %47,3 1.047 %3,6 

Lehen mailako ikasketak osatuta, 

OHO, DBH 
5.699 %53,7 4.914 %46,3 10.613 %36,1 

Bigarren mailakoak eta Lanbide 

Heziketa 
3.686 %44,1 4.674 %55,9 8.360 %28,4 

Unibertsitateko ikasketak 3.039 %58,4 2.162 %41,6 5.201 %17,7 

Guztira 14.935 %50,7 14.503 %49,3 29.438 %100,0 

   Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 

 

Galdakaon, biztanleen % 14,3 16 urtetik beherakoak dira; beraz, oraindik ez dute derrigorrezko 
hezkuntza amaituta.  

Derrigorrezko hezkuntza gauzatzeko adinean dauden biztanleen %3,6ek bakarrik ez ditu lehen 
mailako ikasketak amaitu; horietatik %52,7 emakumezkoak direlarik. 

Biztanleria-talde handiena lehen mailako ikasketak, OHO edo DBH egin dituztenak dira, hau da, % 
36,1ek. Talde horretan, biztanleen %53,7 emakumezkoak dira. 

Galdakaon bigarren mailako ikasketak eta lanbide-heziketa dituzten biztanleak guztizkoaren % 
28,4koa da, eta kasu honetan, % 55,9 gizonezkoak dira. 

Unibertsitateko diplomadunen eta lizentziadunen artean, galdakaotarren %17,7a, %58,4 
emakumezkoak dira. 

 
   22. Taula. Usansoloko biztanleriaren prestakuntza-maila 

 EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % GUZTIRA GALDAKAO 

16 urtetik beherako biztanleak 352 %46,1 412 %53,9 764 %16,9 

Ikasketarik gabe, lehen mailako 

ikasketak amaitu gabe 
62 %49, 63 %50,4 125 %2,8 

Lehen mailako ikasketak osatuta, 

OHO, DBH 
820 %52,1 754 %47,9 1.574 %34,8 

Bigarren mailakoak eta Lanbide 

Heziketa 
588 %43,6 761 %56,4 1.349 %29,8 

Unibertsitateko ikasketak 445 %62,9 263 %37,1 708 %15,7 

Guztira 2.267 %50,2 2.253 %49,8 4.520 %100,0 

   Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 
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Usansoloko biztanleriaren %16,9a oraindik ez du derrigorrezko irakaskuntza amaitu. Lehen mailako 

ikasketak bukatu ez dituzten pertsonak biztanleriaren %2,8koa da, gehienak gizonezkoak. 

Lehen mailako ikasketak dituen taldea ugariena da, biztanleen %34,8koa, eta horien artean %52,1 

emakumezkoak dira.  

Bigarren mailako edo lanbide-heziketako ikasketak dituen biztanleria guztizkoaren %29,8koa da, eta, 

Galdakao osoan bezala, gehienak gizonezkoak dira (%56,4). 

Usansoloko unibertsitate-pertsonak biztanleriaren %15,7 dira, emakumezkoak %62,9koa. 

 

   23. Taula. Galdakaoko biztanleriaren prestakuntza-maila, Usansolorik gabe 

 EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % GUZTIRA GALDAKAO 

16 urtetik beherako biztanleak 1.607 %46,5 1.846 %53,5 3.453 %13,9 

Ikasketarik gabe, lehen mailako 

ikasketak amaitu gabe 
490 %53,1 432 %46,9 922 %3,7 

Lehen mailako ikasketak osatuta, 

OHO, DBH 
4.879 %54,0 4.160 %46,0 9.039 %36,3 

Bigarren mailakoak eta Lanbide 

Heziketa 
3.098 %44,2 3913 %55,8 7.011 %28,1 

Unibertsitateko ikasketak 2.594 %57,7 1.899 %42,3 4.493 %18,0 

Guztira 12.668 %50,8 12.250 %49,2 24.918 %100,0 

    Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina  

 

 

Galdakaok, Usansoloko biztanleriaren zatirik gabe, 16 urtetik beherako biztanleen %3,9a izango luke. 

% 3,7k bakarrik ez luke lehen hezkuntza amaituko. 

Biztanleen %36,3k, talde nagusienak, lehen mailako ikasketak izango lituzke, horietako %54,0 

emakumezkoak. Profesionalak %28,1koa izango lirateke, gehienak gizonezkoak. 

Unibertsitarioen taldea % 18,0koa izango litzateke. 
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          11. Grafikoa. Prestakuntza-maila ( %) 

 
   Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 

 

Konparaziozko grafikoan, biztanleria bakoitzak izango lukeen ikasketa-mailaren laburpena erakusten 

da. 

Orokorrean, derrigorrezko hezkuntza amaitu ez duen gazte gehiago izango lituzke Usansolok. 

16 urtetik gorakoen artean, Usansolok bigarren mailako ikasketak dituen biztanle gehiago izango 

lituzke, Galdakaok Usansolorik gabe baino. 

Unibertsitate-ikasketak amaituta dituzten biztanleak zertxobait gehiago izango lirateke Galdakaon 

Usansolorik gabe. 
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2.2.7 LANA DUEN BIZTANLERIA SEKTOREKA 

 

Atal honetan, Galdakaon, Usansolorik gabe, eta Usansolon erroldatuta dauden pertsonen jardueraren 

alderdiak aztertuko dira, 

• Lanbidea 

• 16 urte eta 16 baino gehiago duen eta lana duen biztanleria, jarduera-adarraren arabera 

• 16 urte eta 16 baino gehiago duena, lanbidearen arabera 

• 16 urte eta 16 baino gehiago duena, lanbide-egoeraren arabera 

Bi herriguneetako pertsonen lanbideari buruzko datuak agertzen dira: lanean daudenak, langabezian 

eta ez-aktiboak, sexuaren arabera. Gainera, 2011 eta 2016 urtea artean alderatzen da. 

 
24. Taula. Galdakaoko pertsonen lanbidea Usansolorik gabe 

 

2011 2016 

GUZTIRA % EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % GUZTIRA % EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % 

Guztira 25.022 100,0% 12.707 50,8% 12.315 49,2% 24.880 100,0% 12.644 50,8% 12.236 49,2% 

Lanean 10.778 43,1% 4.951 45,9% 5.827 54,1% 10.933 43,9% 5.124 46,9% 5.809 53,1% 

Lehen 

enpleguaren 

bila ari diren 

langabeak 

145 0,6% 79 54,5% 66 45,5% 129 0,5% 65 50,4% 64 49,6% 

Lan egin 

duten 

langabeak 

1.575 6,3% 788 50,0% 787 50,0% 1.583 6,4% 880 55,6% 703 44,4% 

Ez-aktiboak 12.524 50,1% 6.889 55,0% 5.635 45,0% 12.235 49,2% 6.575 53,7% 5.660 46,3% 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

Galdakaon definizio bakoitzaren barruko mailen mantentzea azpimarratzekoa da 2011 eta 2016 

urteen arteko alderaketan. 

Orokorrean, 2016ko biztanleriaren %49,2a ez-aktiboa zen, eta horien artean %53,7 emakumezkoak 

ziren. Proportzio hori jaitsi egin da 2011 urtearekiko. Lanean ari den biztanleriari dagokionez, 

%43,9koa da, eta langileen % 53,1 gizonezkoak dira. 

Langabetuen artean, berriz, hauek bereizten ditugu: lehenengo lana bilatzen dutenak, gehienak 

emakumezkoak direla (inoiz ez da %1era iristen), eta aurretik lan egin duten langabeak (%6,3 eta 

%6,4ko balioak izan dituzte bilakaeran), eta emakume gehiago dituztenak, zehazki, 2016. urtea), 

kolektibo horren %55,6. 
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25. Taula. Usansoloko pertsonen lanbidea 

 

2011 2016 

GUZTIRA % EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % GUZTIRA % EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % 

Guztira 4.108 %100,0 2.061 %50,2 2.047 %49,8 4.466 %100,0 2.241 %50,2 2.225 %49,8 

Lanean 1.924 %46,8 892 %46,4 1.032 %53,6 2.027 %45,4 944 %46,6 1.083 %53,4 

Lehenengo 

enpleguaren 

bila ari diren 

langabeak 

15 %0,4 10 %66,7 5 %33,3 18 %0,4 7 %38,9 11 %61,1 

Lan egin 

duten 

langabeak 

208 %5,1 96 %46,2 112 %53,8 251 %5,6 141 %56,2 110 %43,8 

Ez-aktiboak 1.961 %47,7 1.063 %54,2 898 %45,8 2.170 %48,6 1.149 %52,9 1.021 %47,1 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

Usansoloko biztanlerian parametro horiek behatzean, eremuko biztanleria ez-aktiboak hazkunde txiki 

bat izan duela ikusten da 2011 eta 2016 artean: %47,7tik %48,6ra igo da 2016. urtean. Kasu honetan, 

Galdakaon ez bezala,  2016. urtean gizonezko ez-aktibo gehiago dago emakumezko baino. 

Lanean dagoen biztanleriari dagokionez, 2016an biztanleriaren % 45,4koa zen, horien artean % 53,4 

gizonezkoak ziren. 

Lehenengo lanaren bila dabiltzan langabetuak ez dira %1era ere iristen. Aurretik egin duten langabeei 

dagokienez, 2016. urtean hamarren batzuk jaitsi ziren 2011. urtearekin alderatzen badugu, eta 

biztanleriaren %5,6ra iritsi zen, eta batez ere emakumeei eragiten die. 

 

12. Grafikoa.   Lanean (%) 

 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 
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Bi herriguneen arteko ezaugarriak alderatuz gero, laburbilduz, Galdakaoko biztanleriak Usansolokoak 

baino  pertsonen ehuneko txikitxoagoa du lanean dagoena, eta, aldi berean, jarduerarik gabeko 

pertsonen ehuneko handitxoagoa da. Aurretik lan egin duten langabetuen kasuan ere kopuru 

handiagoa dago Galdakaon. 

 

 

16 urte eta 16 urtetik gora lana duen biztanleria, jarduera-adarraren arabera 
 

Lana duen biztanleriaren jarduera-adarraren arabera, honako datu hauek aurkituko ditugu,  

 

         26. Taula. Lana duen Galdakaoko biztanleria jarduera-adarraren arabera, Usansolorik gabe 

SEKTORE EKONOMIKOA GUZTIRA % EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % 

Guztira 10.933 %100,0 5.124 %46,9 5.809 %53,1 

Nekazaritza 46 %0,4 15 %32,6 31 %67,4 

Industria 2.097 %19,2 383 %18,3 1.714 %81,7 

Eraikuntza 594 %5,4 82 %13,8 512 %86,2 

Zerbitzuak 8.196 %75,0 4.644 %56,7 3.552 %43,3 

  Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

Galdakaon, lanean dagoen biztanleriaren % 75,0-ek zerbitzuen sektorean egiten du lan, eta % 56,7 

emakumezkoak dira.  

Industrian lan egiten duten pertsonen % 19,2koa da, eta sektore horretan gizonezkoak dira nagusi: % 

91,7koa. 

Eraikuntzak eta nekazaritzak pisu txikiagoa dute, % 5,4 eta % 0,4, hurrenez-hurren, eta gehienak 

gizonezkoak dira.  

 

             27. Taula. Lana duen Usansoloko biztanleria jarduera-adarraren arabera 

SEKTORE EKONOMIKOA GUZTIRA % EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % 

Guztira 2.027 %100,0 944 %46,6 1.083 %53,4 

Nekazaritza 9 %0,4 3 %33,3 6 %66,7 

Industria 499 %24,6 84 %16,8 415 %83,2 

Eraikuntza 104 %5,1 14 %13,5 90 %86,5 

Zerbitzuak 1.415 %69,8 843 %59,6 572 %40,4 

     Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 
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Usansolon erelana egiten duen biztanleriaren gehiengoa zerbitzuen sektorean egiten du, baina 

Galdakaon baino neurri txikiagoan. Hemen % 69,8koa da, eta horien artean % 59,6 emakumezkoak 

dira. 

Industrian langileen % 24,6k lan egiten dute eta gehienak gizonezkoak dira, % 83,2koa, hain zuzen ere. 

Eraikuntzak eta nekazaritzak Galdakaok zituen okupazio-balioen antzekoak dituzte, eta gehienak 

gizonezkoak dira. 

 

16 urte eta 16 urtetik gorako biztanleria, lanbidearen arabera. 2016 

Taula hauetan pertsona gehien okupatzen dituzten lanbideak zeintzuk diren ikusiko dugu, sexuen 

arabera bereizita, 2016. urtean adierazle horiei buruz egindako azken estatistika. 

 

            28. Taula. Galdakaoko 16 urtetik gorako biztanleak, Usansolorik gabe 

SEKTORE EKONOMIKOA GUZTIRA % EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % 

Guztira 10.933 %100,0 5.124 % 5.809 %53,1 

Zuzendari kudeatzailea 235 %2,1 64 %27,2 171 %72,8 

Profesional teknikoa 1.941 %17,8 1.155 %59,5 786 %40,5 

Laguntza-teknikaria 1.462 %13,4 544 %37,2 918 %62,8 

Enplegatua, 

administraria 
1.288 %11,8 799 %62,0 489 %38,0 

Merkataria, zerbitzaria 2.283 %20,9 1.555 %68,1 728 %31,9 

Nekazaria, arrantzalea 45 %0,4 7 %15,6 38 %84,4 

Langile kualifikatua 1.110 %10,2 108 %9,7 1.002 %90,3 

Makineriako 

operadorea 
866 %7,9 88 %10,2 778 %89,8 

Kualifikatu gabeko 

langilea 
1.693 %15,5 800 %47,3 893 %52,7 

Indar armatuak 10 %0,1 4 %40,0 6 %60,0 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

Galdakaon geratuko litzatekeen biztanleriaren %20,9a, balio altuena, merkataritza edo ostalaritzaren 

sektorean ari da. Horien artean %59,5 emakumezkoak dira. Bolumenari dagokionez, hurrengo balioa 

langile teknikariena da, lana egiten duen biztanleriaren %17,8 hartzen baitu, eta hemen ere %59,5 

emakumezkoak dira. Beste lan garrantzitsu batzuk kualifikaziorik gabeko langileak, laguntzarako 

teknikariak dira.  
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Biztanleriaren generoaren ikuspegitik aztertuz gero, emakumezkoen okupazio-ehunekorik handienak 

merkataritzan eta ostalaritzan aurkitzen ditugu, ondoren enplegatuak eta administrariak, eta azkenik, 

profesional teknikoak. 

Gizonezkoen artean, langile kualifikatuen artean dago presentzia handiena, eta, ondoren, makina-

operadoreak eta nekazaritza. 

          Aipatzekoa da langileen %2,1 zuzendari kudeatzailea dela, eta horietatik %72,8 gizonezkoak direla. 

 

           29. taula.   16 urteko eta 16 urtetik gorako biztanleak, Usansoloren lanbidearen arabera 

SEKTORE EKONOMIKOA GUZTIRA % EMAKUMEZKO % GIZONEZKO % 

Guztira 2.027 %100,0 944 %46,6 1.083 %53,4 

Zuzendari kudeatzailea 41 %2,0 7 %17,1 34 %82,9 

Profesional teknikoa 310 %15,3 186 %60,0 124 %40,0 

Laguntza-teknikaria 296 %14,6 124 %41,9 172 %58,1 

Enplegatua, 

administraria 
235 %11,6 157 %66,8 78 %33,2 

Merkataria, zerbitzaria 370 %18,3 271 %73,2 99 %26,8 

Nekazaria, arrantzalea 6 %0,3 - %0,0 5 %83,3 

Langile kualifikatua 240 %11,8 20 %8,3 220 %91,7 

Makineriako 

operadorea 
187 %9,2 22 %11,8 165 %88,2 

Kualifikatu gabeko 

langilea 
340 %16,8 155 %45,6 185 %54,4 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

Usansolon ere, lanean dagoen biztanleria gehiena merkataritzarekin eta ostalaritzarekin lotutako 

lanbideetan dago; horien artean %73,2 emakumezkoak dira. Kualifikazio gabeko langileek, profesional 

teknikoek eta teknikari laguntzaileek profesional kopuruaren arabera jarraituko lukete. 

Generoaren ikuspegitik, emakumezkoen gehiengoa lanbide hauek betetzen dituzte: dendariak eta 

ostalaritza (guztizkoaren % 73,2), enplegatuak, administrariak ( % 66,8) eta profesional teknikoak ( % 

60,0). 

Gizonezkoak lanbide hauetan dira gehiengoak: langile kualifikatuak (% 91,7), makinetako operadoreak 

( % 88,2) edo nekazaritza ( % 83,3). 

Biztanleriaren % 2a zuzendaria edo kudeatzailea da, eta horietatik % 82,9 gizonezkoak dira. 
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16 urte eta 16 urtetik gora lana duen biztanleria, egoera profesionalaren arabera. 

2016 
 

Langileen egoera profesionalari dagokionez: 

 

            30. Taula.    Galdakaoko lana duten biztanleen lanbide-egoera, Usansolorik gabe 

LANBIDE-EGOERA BALIOA  EMAKUMEZKO  GIZONEZKO  

Guztira 10.933 %100,0 5.124 %46,9 5.809 %53,1 

Enpresaburua 506 %4,6 195 %38,5 311 %61,5 

Autonomoa 1.079 %9,9 375 %34,8 704 %65,2 

Kooperatibista 260 %2,4 141 %54,2 119 %45,8 

Soldatapekoa 6.095 %55,7 2.784 %45,7 3.311 %54,3 

Behin-behinekoa 2.863 %26,2 1.559 %54,5 1.304 %45,5 

Familia laguntza 130 %1,2 70 %53,8 60 %46,2 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

Galdakaon, biztanleen % 55,7a soldatapeko finkoak dira, eta horietatik % 54,3 gizonezkoak dira. Behin-

behineko soldatapekoak, gainera, % 26,2koa da, eta horien artean % 54,5 emakumezkoak dira.  

Lanean dagoen biztanleriaren  % 9,9k autonomo bezala egiten du lan, eta gehienak gizonezkoak dira 

( % 65,2). 

% 4,6 enpresaburuak dira, eta horietatik % 61,5 gizonezkoak dira. 

 

            31. Taula.   Lana egiten duen Usansoloko biztanleriaren lanbide-egoera 

LANBIDE-EGOERA BALIOA  EMAKUMEZKO  GIZONEZKO  

Guztira 2.027 %100,0 944 %46,6 1.083 %53,4 

Enpresaburua 75 %3,7 24 %32,0 51 %68,0 

Autonomoa 179 %8,8 66 %36,9 113 %63,1 

Kooperatibista 62 %3,1 21 %33,9 41 %66,1 

Soldatapekoa 1.175 %58,0 543 %46,2 632 %53,8 

Behin-behinekoa 521 %25,7 284 %54,5 237 %45,5 

Familia laguntza 15 %0,7 6 %40,0 9 %60,0 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

Usansolon, langileen % 58,0 soldatapeko finkoa da. Horietatik % 53,8 gizonezkoak dira.  

Behin-behineko soldatapeko langileen % 25,7 emakumezkoak dira. 

Usansoloko autonomoak, langileen % 8,8koa da, gehienak gizonezkoak. 
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2.2.8 LAN-MERKATUKO ADIERAZLEAK 

 

Atal honetan Galdakaon garatzen diren jarduera ekonomikoei buruzko alderdiak landuko dira, 

• Langabezia-tasa 

• Saltoki-kopuruaren bilakaera  

• Biztanle-gune bakoitzeko saltoki-kopurua 

• EJSN bakoitzeko saltoki-kopurua 

 

 

Langabezia-tasa  

Usansoloko biztanlerik gabeko Galdakaoko langabezia-tasak 2019an, bi esparruen arteko 

errealitateak erakusten ditu. 

 

                            32. Taula. Langabezia-tasa 

 
GUZTIRA EMAKUMEZKO GIZONEZKO 

Galdakao Usansolorik 

gabe 
%9,96 %11,41 %8,61 

Usansolo %8,27 %9,88 %6,76 

                 Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

Galdakaoko zatian, guztizko tasa %9,96koa izango litzateke, eta emakumezkoen artean adierazlea  

%11,41era igo da. 

Usansolon, berriz, % 8,27koa izango litzateke, eta hemen emakumeak % 9,88koa izango lirateke. 
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2.2.9 TURISMO- ETA MERKATARITZA-BIZITASUNAREN ADIERAZLEAK 

Agertzen diren lehen tauletan saltoki kopuruaren bilakaera jaso da, bai Galdakaokoa Usansolorik gabe, 

bai Usansolokoa ere. 

 

Saltokietako kopuruaren bilakaera 

 

                                        33. Taula. Galdakaoko saltokiak Usansolorik gabe 

URTEA SALTOKI KOPURUA LANGILEAK 

2020 1.841 8.180 

2019 1.895 8.243 

2018 1.938 8.410 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

Usansolo kontuan hartu gabe, 2020an Galdakaon 1.841 saltoki zeudela ikusten da, eta 8.180 

pertsonari ematen zieten lana. 2018 urtez geroztik izan den bilakaera ikusita, pixkanaka saltoki-

kopurua jaisten ari dela ikusten da, baita langileen kopurua ere. 

 

                                         34. Taula. Usansoloko saltokiak 

URTEA SALTOKI KOPURUA LANGILEAK 

2020 222 3.130 

2019 224 3.011 

2018 226 3.019 

   Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

Usansolon, 2020an, 222 saltoki zenbatu ziren guztira, eta bertan 3.130 pertsona zeuden lanean. 

Erakunde honetan ere saltokien kopuruak behera egin du, 2018 urtez geroztik. Hala ere, kasu 

honetan, langile-kopurua handituz doala ikusten da. 
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Saltoki-kopurua EJSN bakoitzeko 

Hona hemen 2020an zeuden saltokien kopurua, jarduera ekonomikoen kode nazionalaren arabera. 

Informazioa Lurdatatik lortu da, eta bertan esaten digu “Datuak ezabatu dira informazioaren 

konfidentzialtasunagatik”; beraz, EJSN-aren arabera egindako jardueren banakapenak ez du ematen 

dauden jardueren multzoa, jarduera bakarra dutenak konfidentzialtasunagatik ezabatzen direlako. 

 

                     35. Taula. Usansolorik gabeko Galdakaoko EJSN bakoitzeko saltoki-kopurua 

EJSN 
Establezimendu 

kopurua 

0130 landareen hedapena 3 

1812 inprimaketako eta arte grafikoetako beste jarduera batzuk 5 

1813 aurre inprimaketako eta euskarrien prestakuntzako zerbitzuak 5 

2229 plastikozko beste produktu batzuk egitea 3 

2511 Metalezko egituren eta horien osagaien fabrikazioa 5 

2512 Arotzeria metalikoaren fabrikazioa 7 

2550 metalak forjatzea, estanpatzea eta enbutitzea; hautsen metalurgia 3 

2561 Metalen tratamendua eta estaldura 4 

2562 Ingeniaritza mekanikoa hirugarrenen kontura 12 

2573 Tresnen fabrikazioa 5 

3109 Beste altzari batzuen fabrikazioa 4 

3312 Makinak konpontzea 15 

4110 Higiezinen sustapena 32 

4121 bizitegi-eraikinak eraikitzea 26 

4321 instalazio elektrikoak 25 

4322 iturgintza, berokuntza eta aire girotuko sistemen instalazioak 24 

4329 Eraikuntza-obretan dauden beste instalazio batzuk 10 

4331 emokatzea 13 

4332 zurgintza instalatzea 23 

4333 zoru eta hormen estaldura 14 

4334 margotzea eta beirak jartzea 22 

4339 eraikinentzako beste akabera bat 16 

4399 Eraikuntza espezializatuko beste jarduera batzuk b.i.s.g. 24 

4511 Automobilen eta ibilgailu motordun arinen salmenta 19 

4520 Ibilgailu motordunak mantentzea eta konpontzea 35 

4531 ibilgailu motordunentzako ordezko piezen eta osagarrien 

handizkako merkataritza 
3 

4532 Ibilgailu motordunentzako ordezko piezen eta osagarrien txikizkako 

merkataritza 
4 

4617 elikagaien, edarien eta tabakoaren merkataritzako bitartekariak 3 

4618 beste produktu espezifiko batzuen salmentan espezializatutako 

merkataritzako bitartekariak 
7 

4619 askotariko produktuen merkataritzako bitartekariak 43 

4631 fruta eta barazkien handizkako merkataritza 4 

4634 edarien handizkako merkataritza 6 

4638 arrainen, itsaskien eta beste elikagai batzuen handizkako 

merkataritza 
5 

4639 elikagaien, edarien eta tabakoaren handizkako merkataritza, 

espezializatu gabea 
11 

4645 lurringintzako eta kosmetikako produktuen handizkako merkataritza 4 
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EJSN Saltoki kopurua 

4646 farmazia-produktuen handizkako merkataritza 6 

4649 etxeko bestelako gaien handizkako merkataritza 5 

4663 meatzaritzarako, eraikuntzarako eta ingeniaritza zibilerako 

makineriaren handizkako merkataritza 
3 

4669 beste makina eta ekipamendu batzuen handizkako merkataritza 12 

4672 metal eta mineral metalikoen handizkako merkataritza 5 

4673 Zura, eraikuntza-materialen eta aparatu sanitarioen handizkako 

merkataritza 
7 

4677 txatarraren eta hondakin-produktuen handizkako merkataritza 6 

4711 Espezializatu gabeko saltokietako txikizkako merkataritza, nagusiki 

elikagaiak, edariak eta tabakoa 
7 

4719 Bestelako txikizkako merkataritza, espezializatu gabeko saltokietan 6 

4721 Fruta eta barazkien txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 9 

4722 Haragiaren eta haragi-produktuen txikizkako merkataritza saltoki 

espezializatuetan 
12 

4723 Arrainen eta itsaskien txikizkako merkataritza saltoki 

espezializatuetan 
9 

4724 Ogiaren eta okintzako, gozogintzako eta gozogintzako produktuen 

txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 
13 

4726 Tabako-produktuen txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 5 

4729 elikagaien bestelako txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 10 

4730 Automobilgintzarako erregaiaren txikizkako merkataritza saltoki 

espezializatuetan 
4 

4751 Ehunen txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 9 

4752 burdindegi, pintura eta beiraren txikizkako merkataritza saltoki 

espezializatuetan 
6 

4754 etxetresna elektrikoen txikizkako merkataritza saltoki 

espezializatuetan 
4 

4759 altzari, argiztatze aparatu eta etxean erabiltzeko bestelako gaien 

txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 
15 

4761 liburuen txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 3 

4764 kirol-gaien txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 3 

4771 Jantzien txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 27 

4772 oinetakoen eta larruzko gaien txikizkako merkataritza saltoki 

espezializatuetan 
11 

4773 farmazia-produktuen txikizkako merkataritza saltoki 

espezializatuetan 
6 

4775 Produktu kosmetikoen eta higienikoen txikizkako merkataritza saltoki 

espezializatuetan 
4 

4776 Espezializatutako saltokietan loreen, landareen, hazien, ongarrien, 

konpainiako animalien eta horientzako elikagaien txikizkako merkataritza 
8 

4777 Erlojugintzako eta bitxigintzako artikuluen txikizkako merkataritza 

saltoki espezializatuetan 
4 

4782 Ehungintzako produktuen, jantzien eta oinetakoen txikizkako 

merkataritza salmenta-postuetan eta azoka txikietan 
6 

4789 Beste produktu batzuen txikizkako merkataritza salmenta-postuetan 

eta azoka txikietan 
8 

4799 ez establezimenduetan, ez saltokietan, ez merkatu txikietan egiten 

ez den bestelako txikizkako merkataritza 
5 

4932 garraioa taxiz 28 

4941 Errepide bidezko salgaien garraioa 93 

5320 postako eta postako beste jarduera batzuk 7 

5610 Jatetxeak eta janari-postuak 23 

5630 edaritegiak 108 
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EJSN Saltoki kopurua 

6201 programazio informatikoko jarduerak 3 

6202 aholkularitza informatikoko jarduerak 5 

6209 Informazioaren eta informatikaren teknologiekin lotutako beste 

zerbitzu batzuk 
4 

6622 aseguru-agenteen eta -artekarien jarduerak 25 

6820 ondasun higiezinak norberaren kontura alokatzea 16 

6831 higiezinen jabetzako agenteak 13 

6832 higiezinen jabetzaren kudeaketa eta administrazioa 6 

6910 jarduera juridikoak 24 

6920 Kontabilitateko, liburu-edukitzailetzako, auditoretzako eta zerga-

aholkularitzako jarduerak 
18 

7022 enpresak kudeatzeko aholkularitzako beste jarduera batzuk 15 

7111 arkitekturako zerbitzu teknikoak 32 

7112 ingeniaritzako zerbitzu teknikoak eta aholkularitza teknikoarekin 

zerikusia duten bestelako jarduerak 
18 

7311 publizitate-agentziak 5 

7410 diseinu espezializatuko jarduerak 7 

7420 argazki-jarduerak 7 

7500 albaitaritzako jarduerak 4 

7732 eraikuntza eta ingeniaritza zibilerako makineria eta ekipoa 

alokatzea 
4 

7911 bidaia-agentzien jarduerak 9 

8121 eraikinen garbiketa orokorra 15 

8122 garbiketa industrialeko eta eraikinetako beste jarduera batzuk 4 

8129 bestelako garbiketa-jarduerak 6 

8299 b.i.s.g enpresei laguntzeko beste jarduera batzuk 6 

8551 Kirol- eta jolas-hezkuntza 3 

8552 Kultura-hezkuntza 5 

8559 Beste b.s.g. hezkuntza. 32 

8621 Medikuntza orokorreko jarduerak 6 

8622 Medikuntza espezializatuko jarduerak 13 

8623 Jarduera odontologiakoak 22 

8690 Beste osasun-jarduera batzuk 43 

8731 Adinekoentzako egoitza-establezimenduetan laguntza 4 

8899 b.s.g. ostaturik gabeko gizarte-zerbitzuetako beste jarduera batzuk 4 

9003 Arte- eta literatura-sorkuntza 8 
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                  36. Taula. Usansoloko saltokien kopurua EJSN bakoitzeko 

EJSN Saltoki kopurua 

2562 Ingeniaritza mekanikoa hirugarrenen kontura 4 

4321 instalazio elektrikoak 8 

4322 Iturgintza, berokuntzako eta aire girotuko sistemen instalazioak 4 

4333 Zoruen eta hormen estaldura 3 

4339 Eraikinentzako beste akabera bat 5 

4619 Askotariko produktuen merkataritzako bitartekariak 4 

4711 Espezializatu gabeko saltokietako txikizkako merkataritza, nagusiki 

elikagaiak, edariak eta tabakoa. 
5 

4721 Fruta eta barazkien txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 4 

4722 Haragiaren eta haragi-produktuen txikizkako merkataritza saltoki 

espezializatuetan 
3 

4724 Ogiaren eta okintzako, gozogintzako eta gozogintzako produktuen 

txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 
4 

4759 Altzarien, argiztapen-gailuen eta etxean erabiltzeko beste artikulu 

batzuen txikizkako merkataritza saltoki espezializatuetan 
3 

4932 Taxi bidezko garraioa 4 

4941 Errepide bidezko salgaien garraioa 24 

5610 Jatetxeak eta janari-postuak 6 

5630 edaritegiak 15 

6419 Beste diru-bitartekaritza bat 3 

6820 Ondasun higiezinak norberaren kontura alokatzea 3 

7111 Arkitekturako zerbitzu teknikoak 3 

8559 Beste hezkuntza bat b.i.s.g. 7 

8623 Jarduera odontologiakoak 3 

8690 Beste osasun-jarduera batzuk 3 

9601 Ehunezko eta larruzko jantzien garbiketa 4 

9602 Ile-apainketa eta beste edertasun-tratamendu batzuk 9 

 

Bai Galdakaon baita Usansolon ere, salgaien garraioan aritzen diren saltokien kopurua nabarmentzen 

da. Galdakaon, gainera, edariak saltzen dituzten saltokien kopurua da ugariena. 
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2.2.10 DEMOGRAFIAREN ETA ETXEBIZITZAREN ADIERAZLEAK 

Erroldako datuetatik, etxebizitzen okupazio-indizea azter daiteke, baita etxebizitza bakoitzeko batez 

besteko biztanle-kopurua, eta zenbat pertsona bizi diren bakarrik, eta bakarrik bizi diren pertsonen 

batez besteko adina azter daitezke. 

 

         37. Taula.   Etxebizitzen okupazio-indizea 

 

GALDAKAO USANSOLORIK 

GABE 
USANSOLO 

Beteta dauden etxebizitzak 10252 1822 

Pertsona kopurua etxebizitza bakoitzeko 2,43 2,97 

Pertsona bakarreko etxebizitzak 2574 447 

Bakarrik bizi diren pertsonen batez besteko adina 60,71 59,41 

Bakarrik bizi diren 65 urtetik gorako pertsonak 1148 182 

            Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 
 

Galdakaon, Usansoloko zatia kontuan hartu gabe, 10.252 etxebizitza zenbatu dira. Bertan bizi diren 

pertsonen batez bestekoa 2,43koa da. Usansolon 1.822 etxebizitza daude, hau da, 2,97 pertsona 

etxebizitza bakoitzeko. 

Galdakaon 2.574 etxebizitza beteta daude, eta bakoitzean pertsona bakarra dago erroldatuta. Hori 

etxebizitza guztien % 25,1 da. Bakarrik bizi diren pertsonen batez besteko adina 60,71 urtekoa da.  

Usansolon, egoiliar bakarreko 447 etxebizitza daude, hau da, betetako etxebizitzen % 24,5. Usansolon 

bakarrik bizi diren pertsonen batez besteko adina 59,41 urtekoa da. 
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Etxebizitzetako instalazio eta zerbitzuak. 2019 

Etxebizitzetako instalazioak ezagutzea adierazle garrantzitsua da eremu jakin batean gaur egungo eta 

etorkizuneko beharrak ikusteko. Hirigintzako azterlanetan erabiltzen diren estandarretako batzuk 

hautatu dira, horien ekipamendu maila ezagutzeko. Biltzen ditugun datuak 2019 urtekoak dira. 

 

           38. Taula.  Etxebizitzetako instalazioak eta zerbitzuak 

INSTALAZIOAK ETA ZERBITZUAK Galdakao Usansolorik gabe Usansolo 

Guztira 10.129  1.809  

Bainuarekin 10.112 %99,8 1.798 %99,4 

Bainurik gabe 17 %0,2 11 %0,6 

Berokuntza zentrala 2.097 %20,7 92 %5,1 

Banakako berokuntza 6.542 %64,6 1.374 %76,0 

Aldizkako berokuntza 1.402 %13,8 330 %18,2 

Berokuntzarik gabe 88 %0,9 13 %0,7 

Telefono-linearekin 10.094 %99,7 1.788 %98,8 

Telefono-linearik gabe 35 %0,3 21 %1,2 

Hodi bidezko gasa eraikinean 8.837 %87,2 1.617 %89,4 

Hodi bidezko gasik gabe eraikinean 1.292 %12,8 192 %10,6 

Hodi bidezko gasarekin etxebizitzan 6.692 %66,1 1.218 %67,3 

Hodi bidezko gasik gabe etxebizitzan 3.437 %33,9 591 %32,7 

Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

Zenbait adierazlek, hala nola etxebizitzek bainua eduki ala ez, edo telefono-lineak eduki ala ez, ez dute 

desberdintasunik erakusten Usansolorik gabeko Galdakao eta Usansoloren artean. 

Hala ere, berokuntza bezalako gaietan aldea nabari da. Galdakaon etxebizitzen %20,7k berokuntza 

zentrala dute, eta Usansolon, berriz,  etxebizitzen %5,1ek baino ez. Banakako berokuntza dutenak % 

64,6koa da Galdakaon, eta Usansolon % 76,0koa. Eta aldizkako berokuntza Galdakaon % 13,8koa da  

eta Usansolon % 18,2koa. Bi mugaketetako bakar batean ere ez da iristen % 1era berokuntzarik ez 

duten etxebizitzen kopurua. 

Usansolon telefonorik gabeko etxebizitzen ehuneko handiagoa dagoela azpimarratu behar da. Gaur 

egun telefono-linea edukitzea zerbitzu-sorta zabala duen hari bat edukitzea esan nahi du, eta kanpo-

munduarekin komunikatu gaitezkela esan nahi du. 

Eraikinetan eta etxebizitzetan gasa kanalizatzeari dagokionez, ez dago alde nabarmenik bi 

herriguneen artean. 
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2.2.11 ERRENTA PERTSONALA 

Errenta pertsonalari buruzko estatistika udalerrietako biztanleria osoaren gainean egiten da; beraz, 

agertzen diren datuak Galdakao osokoak dira. 

Lehenik eta behin, EAEko pertsonen errentak  2016tik 2018ra izan duen bilakaera jasotzen da. Azken 

urte honetan, erkidegoko pertsonen batezbestekoa 17.860 €-koa da. 

 

                       39. Taula.   EAEko batez besteko errenta pertsonalaren bilakaera 2016-2018. 

 
2016 2017 2018 

ERRENTA OSOA 20.295 21.083 21.458 

ERRENTA ERABILGARRIA 17.000 17.615 17.860 

 Iturria: Lurdata, Eustat; Torrene Consulting-ek egina 

 

Eustaten arabera, Galdakaoko 18 urtetik gorako pertsonen errenta pertsonala 17.642 €-koa da urte 

berean; beraz, Euskadiko batez bestekoan dagoela esan dezakegu. 

 

         40. Taula. Errentaren bilakaera eurotan, Galdakaon. 

 2001 2006 2011 2016 2018 

ERRENTA PERTSONALA GUZTIRA 12.776 17.588 19.830 20.225 21.150 

ERRENTA PERTSONAL 

ERABILGARRIA 
10.850 14.712 16.722 16.935 17.642 

Iturria: UDALMAP; Torrene Consulting-ek egina 

 

Taulan Galdakaoko pertsonen errentaren bilakaera adierazten da. Errenta pertsonal osoa jaso da, eta 

errenta eskuragarria, hau da, sarrera guztiei zergak eta karguak kendu ondoren geratzen dena. 

Pertsona bakoitzari aurrezteko edo kontsumitzeko geratzen zaion errenta. Urteetan zehar errenta 

handitu egin da. 

 

              41. Taula.   Galdakaoko errentaren bilakaera, sexuaren arabera.  

 2001 2006 2011 2016 2018 

EMAKUMEEN ERRENTA 

PERTSONALA 
7.313 11.272 13.868 14.852 15.582 

GIZONEN ERRENTA 

PERTSONALA 
18.464 24.237 26.132 25.886 27.048 

EMAKUMEEN ERRENTA 

ERABILGARRIA 
6.357 9.634 11.939 12.683 13.212 

GIZONEN ERRENTA 

ERABILGARRIA 
15.529 20.058 21.779 21.416 22.333 

Iturria: UDALMAP; Torrene Consulting-ek egina 



 

 
 

- 63 - 

Galdakaoko errenta erabilgarriaren bilakaera aztertzen denean, errenta jasotzen duenaren 

generoaren arabera, biak proportzio berean igo direla ikusten da, baina gizonezkoena 7.000 €urotik 

gorakoa da. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Erasandako biztanleen iritzia.  

Udal zerbitzuen gaineko 

abantailak eta hobekuntzak 
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3.1 25 URTETAN ZEHAR HERRITARREN EKIMENEZ EGINDAKO LANA, USANSOLOREN  

BANANTZEA SUSTATZEKO 

 

Pertsonen iritzia edo sentipena 

hainbat bideren bidez adieraz 

daiteke, horietako bat desioen 

adierazpen askea da, Usansolon bizi 

diren pertsonek egin duten bezala.  

25 urte baino gehiago daramate 

lanean Bizkaiko probintzian herri bat 

gehiago edukitzeko. Usansolo 

izeneko lurralde-eremuan bizi diren 

pertsonek lurralde-eremu 

horretakoa izatearen sentimendua 

adierazi dute urteetan zehar. 5. 

Kide izatearen sentimendua data 

batekin datatzea oso zaila den arren,  

1988an hasi zela esan dezakegu, 

administrazioaren aldetik 

Usansoloko banantze-prozesua hasi 

zenean. Denbora tarte horretan, 

prozesuak hainbat aldi, eskakizun eta 

garapen izan ditu. Galdakaoko 

Udalarekin banantzea negoziatzeko helburuarekin, lehen kudeatzailea sortu zenean agertu zen kide 

izatearen sentimendua. 80ko hamarkadan indarrean zegoen foru-araudiak herriei banantze-

prozesuarekin hasteko  aukera ematen zien, betiere prozesu horrek beharrezko sinadurak biltzen 

bazituen eta udaleko osoko bilkura batean bozkatzen bazen. Une horretan, sinadurak biltzen hasi 

ziren, eta udaleko oposizioarekin egin zuten topo. 

Lau urte geroago, udal-hauteskundeak egin ondoren, beste kudeatzaile bat sortu zen, eta, azkenean, 

desegin egin zen, babesik ez zegoelako.  

 
5 Kide izatearen sentimendua honela definitzen da: «gizabanako bat talde edo giro jakin batekin errotzeko eta 
identifikatzeko sentimendua». Maslowek (1954), Giza Beharren Piramidearen Teoria planteatu zuen psikologo 
humanistak, talde bateko kide izateko beharra bigarren giza premia garrantzitsuentzat jarri zuen, beharrizan 
fisiologikoen ondoren. 
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15 urtez geldirik egon ondoren, Usansoloko banantze-prozesua 2011n berriro hasi zen, auzokide talde 

batek biztanle askoren nahiaren aurrean berriro ekin zionean. Urte horretan sortu zen Usansolo 

Herria, bananketaren aldeko hauteskunde elkartea eta udal hauteskundeetara lehen aldiz aurkeztu 

zen, Udala ordezkatzeko eta independentzia-prozesuarekin jarraitzeko botoak lortzeko asmoz. 

Emaitza, 1494 boto lortu izana, hau da, Usansoloko botoen %62,56; 2 zinegotzi lortu ziren Udalean. 

2012an, Bizkaiko Foru Aldundiak, indarrean dagoen foru-araudia aldatu zuen, eta beste bat proposatu 

zuen, auzoen bananketak debekatzeko. Usansolo Herria elkartekoek eta elkarteko kideek, 

Aldundiaren proposamenarekin ados ez zeudenek, epaia errekurritzea erabaki zuten; izan ere, 

aurreko araudietan, herriek banantze-prozesuak irekita zituzten bananketa jarraitu ahal izateko. Une 

horretan Usansolok inork itxi ez zuen prozesu bat zuen irekita.  

2014ko azaroaren 23an, 2.187 pertsonak eman zuten botoa, botoa emateko biztanleen % 70ek, gutxi 

gorabehera. Usansoloko herritarren % 90ek (1964 botoek % 89,93 adierazten dute) bozkatu zuten 

udalerri independente berri bat sortzearen alde. Aurkako botoak 196 izan ziren eta 27 boto 

baliogabeak izan ziren. 

Bozketa horrek ez zuen legezko baliorik izan, baina berariaz udalerriko kide izatearen sentimendua 

adierazten du. Herri-kontsulta hori protokolo sendo batekin egin zen, era guztietako bermeak 

eskaintzeko; laguntza teknikoa, informatikoa, kontu-hartzaileen eta behatzaileen laguntza egon zen. 

2014ko azaroaren 15a baino lehen Usansolon erroldatutako 16 urtetik gorako pertsona guztiek izan 

zuten botoa emateko eskubidea, eta, horretarako, 1991n onartutako udalerriaren mugak hartu ziren 

kontuan. Galdera hau erabili zen: 

 

 

 

Udal Batzarrean kontsulta egin ondoren, bananketaren aldeko botoa ematen da. 

2015eko martxoan, Usansolotarrek etengabe lan egin ondoren, Bizkaiko Foru Aldundiak araua aldatu 

zuen, eta banantzeak baimendu zituen, betiere herriek baldintza egokiak bazituzten eta ekonomikoki 

jasangarriak baziren.  

Urte horretan bertan, apirilean, araudiaren aldaketarekin eta inkestaren aldeko emaitzarekin, udalerri 

berri bat sortzeko banantze-debekua gainditzeko prozesuarekin jarraitzea erabaki zen. Maiatzeko 

udal hauteskundeetan Usansolo Herriak 2 zinegotzi gehiago lortu zituen 1581 botorekin. 

¿QUIERES QUE USANSOLO SEA MUNICIPIO? SI - NO 
USANSOLO UDALERRIA IZATEA NAHI DUZU? BAI - EZ 
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Auzoaren independentzia bilatzen ari den hauteskunde elkarteak bananketarako ibilbide-orria 

argitaratu du, eta Udalbatzak dokumentu hori berretsi du osoko bilkuran. Testuak egutegi bat 

ezartzen zion prozesu sezesionistari, eta, batez ere, hemendik aurrera jarraitu beharreko oinarriak 

ezartzen ditu, lurralde-mugapeen foru-arauak udalerri berriak sortzeko aukera ematen duenean.  

2016ko uztailaren 27an, Udaleko Bozeramaileen Batzordeak oinarriak ezarri eta Ibilbide-orria onartu 

zuen, NFBTB1 arauaren aurreikuspenen arabera, Usansoloko banantze-prozesua behin-betiko 

sustatzeko eta ebaluazio-batzorde misto bat sortu zuen. 

2017an, Batzorde Paritarioak, Usansolori udalerri berri gisa legozkioken lurralde-mugei buruzko 

informazioa eskatu zuen auzoen koordenatuak mugatuz. Erregistro publikoei kartografia ofizialari 

buruzko informazioa eskatzen zaie, eta biztanleria-entitate bakun gisa ageri dela berresten da. 

Galdakaoko udalerriaren barruan identifikatzen da, baina  udalerritik argi eta garbi bereizten da, eta 

bere izenean onartzen da, nahasteko aukerarik gabe. Aldi berean, Usansolo Herria taldeak beste 

kontsulta bat egiten die usansolotarrei; oraingoan, auzoz-auzoko sinadura-bilduma bat egiten du, eta 

emaitza hauxe izan da: sinatzaileen % 75ek Usansolokoak sentitzen direla adierazten dute. Sinadura-

bilketa horri ez zitzaion baliorik eman, eta 2019ko otsailean Arartekoari instantzia bat helarazi zitzaion, 

Usansoloko bizilagunek erabaki ahal izateko udal-blokeoaren aurkako neurriak har zitzala eskatzeko. 

Igaro diren hiru urte horietan, udal konpromiso hori hartu zenetik eta auzokoen kontsultak egin 

zirenetik, guztiek Usansoloko bananketaren aldeko emaitza argia eman dute. Horri buruzko azken 

puntua 2019ko apirilean Alkatetzak Usansoloko udalerriaren lurralde-mugei buruz sustatutako 

kontsultan dago. Kontsulta horrek, kontsultatutako auzoetan bizi diren pertsona gehienek Usansoloko 

udalerriaren parte direla erakutsi zuen. Gainera, 2019ko maiatzean egindako udal-hauteskundeen 

emaitzak, Usansolo Herria hauteskunde-elkarteko bizilagunen babesa islatzen du; izan ere, bi 

zinegotzi lortu ditu guztira Galdakaoko Udalean. 

2020ko urtarrilean, Galdakaoko udalerria aldatzeko prozedura abiarazi zen, Usansolo auzoa 

banantzeko eta herri independente bat sortzeko. Horretarako, Batzorde Mistoaren ordezkariak 

izendatu ziren. 

2020ko urtarrilaren 29ko osoko bilkuran  banantzearen legezko arrazoia edo justifikazioa ezarri zen, 

abenduaren 5eko 9/2012 Foru Arauaren 29. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, hain zuzen ere, 

hori eskatzen duten "demografia-, geografia-, ekonomia- edo administrazio-baldintzak" betetzen 

direla. 

 

 



 

 
 

- 68 - 

Bizkaiko Lurralde Mugapeei buruzko Foru Arauaren oinarria, udalerrien lurralde-dimentsioa bertako 

zerbitzu publikoen arrazionaltasun-, eraginkortasun- eta efizientzia-eskakizunetara egokitzeko aukera 

ematean oinarritzen da, eta Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legeak ere 

horri jarraitzen dio; izan ere, lege horrek herritarren arreta, gertutasunetik ematea eskatzen du, Gai 

publikoetan parte hartzeari eta zerbitzu publikoak jasotzeari dagokionez, hori guztia 1985eko urriaren 

15ean Estrasburgon egindako Tokiko Autonomiaren Europako Gutunaren ondoriozko 

subsidiariotasun-printzipioaren zati gisa. Gutun hori 1988ko urtarrilaren 20an berretsi zen (BOE, 

1988ko otsailaren 24koa). Prozesu honen sustapena  interes publikoaren eta Bizkaiko Lurralde 

Historikoari dagozkion eskuduntzen ikuspuntutik justifikatuta dago. 
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3.2 USANSOLOKO ELKARTEEI EGINDAKO INKESTAREN EMAITZAK 

 

Aurreko testuetatik ondorioztatzen den bezala, Usansolon bizi diren pertsonek udal independente 

bihurtzeko nahia adierazi dute askotan. Beste behin ere, Usansoloren banantzeari buruzko 

sentimendua eta iritzia islatzeko asmoz, galdetegi6 bat zabaldu zitzaien auzoko elkarteei. Gaur egun, 

2.904 bazkide dituzten 25 elkarte daude auzoan, Usansoloko biztanleen % 64 inguru ( pertsona batzuk 

elkarte batean baino gehiagotan kide dira). 2.632 pertsona ordezkatzen dituzten 19 elkarteren iritzia 

jaso ahal izan da. Elkarte horien helburuak mota askotakoak eta askotarikoak dira, eta kirolarekin, 

irabazizko jarduerekin, generoarekin edo Usansoloren bananketa sustatzen duten elkarteekin lotuta 

daude.  

Usansoloko elkarte gehienak emakumez osatuta daude; elkartekideen % 52 inguru ( % 51,76) 

emakumezkoak dira, eta % 90 baino gehiago Usansolon bizi dira. 

Nabarmentzekoa da Usansolon elkarte batean kide diren pertsona kopuru altua dagoela ikustea. 

Pertsona horiek diotenez, biztanle kopuru handia izan arren, auzoko tratua mantentzen  dute. 

Haien iritziz, Usansolo Galdakaotik bananduz gero, honakoa ekarriko luke: 

- Herritarrentzat, hurbiltasun handiagoa, Udalarekin zuzeneko komunikazioa duen kanal bat 

edukiko lukete, haien beharrei hobeto erantzuteko. Administrazioarekin harremana erraztuko 

litzatekela ulertzen da, eta hainbeste oztoporik ez litzatekela egongo. Iritzi horiek Galdakaoko 

Udalaren aurrean duten arretarik ezaren sentimenduan oinarritzen dira. 

- Elkarteen ikuspegitik, bananketak, hurbiltasun handiagoa emateaz gain, elkarteen jarduerarako 

lokal premiei erantzuteko aukera egongo litzateke. Beren ustez, udal berri bat sortzeak arreta 

handiagoarekin eta erraztasun handiagoarekin erantzungo liokela bere eskaerei, eta, horrez gain, 

diru-laguntzak modu bidezkoagoan banatuko lirateke. 

Zerbitzuei dagokienez, ordutegi zabalagoa eskatzen da liburutegian orokorrean, eta bereziki 

azterketak egoten diren garaian. Lanaldi osoa eta asteko egun guztiak hartzen dituen pediatriako 

zerbitzu zabalagoa ere eskatzen da, Aperribairainoko joan-etorriak saihesteko. Anbulatorioan adineko 

pertsonek gehien erabiltzen duten espezialitateetako bat ezartzeko eskatzen da. 

 

Egindako kontsultan, elkarte batek ere ez du bananketari buruzko kontrako iritzirik azaldu. 

 

 

 

6 2I eranskina: Galdetegia gaztelania-euskara 
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3.3 BANANTZEKO ARRAZOIAK 

Egindako elkarrizketen eta informazioa biltzearen artean bananketa egiteko motibazio ezberdinak 

ezar daitezke, besteak beste, arrazoi historikoak, geografikoak, administratiboak, ekonomikoak eta 

soziologikoak. 

⎯ Arrazoi historikoak: Erdi Arotik, lurrari eta haren laborantzari lotutako biztanleria bat du 

Usansolok. Azken berrogei urteotan herritarren mugimenduan oinarrituta dagoen banantze 

prozesu bati ekin dio. 

⎯ Arrazoi geografikoak: Galdakao eta Usansoloren artean hiru kilometro inguru daude, eta 

distantzia geografikoa izateaz gain, usansolotarren irudimenean eraikitako distantzia 

soziologikoa ere bada. Lurralde-eremu horretan bizi diren pertsonak Galdakaoko herriguneari 

bizkarra emanda bizi dira. 

⎯ Arrazoi administratiboak: Usansolok hainbat zerbitzu ditu: udal-bulegoa, anbulatorioa, 

kiroldegia, lehen hezkuntzako eskola, liburutegia, kultura-etxea, haurtzaindegia, adineko 

pertsonentzako egoitzak... Horiei esker, usansolotarrek bizimodu independentea dute. Horri, 

funtsezko zenbait saltoki daudela gehitu behar zaio. 

⎯ Arrazoi soziokulturalak: Usansolotarrek berezko dinamika soziokulturala dute (festak, kultur-

dinamika, auzolana, etab.), bai eta elkartez osaturiko sare emankorra eta askotarikoa ere. 

⎯ Arrazoi ekonomikoak: Bananketari esker, inbertsioak egiteko eta administrazio-kudeaketa 

Usansoloko biztanleen interes eta beharrei erantzuteko ahalmen handiagoa lortuko da.  

⎯ Arrazoi soziologikoak: Bada identitate-sentimendu sendo bat 1988az geroztik izan duten 

borrokan islatzen dena, inguru horretako pertsonek independentzia lortzeko eta Galdakaotik 

banantzeko. 

 

Usansolok hainbat zerbitzu ditu Galdakaok eskaintzen dituen zerbitzuen mende ez egoteko. Beharrak 

honako hauek dira: administrazio zerbitzu orokorrak garatzea, idazkaritza eta bulego teknikoko 

zerbitzu batean zehaztuz eta dauden zerbitzuak zabaltzea eta hobetzea. 
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3.4 BANANTZEAREN ONURAK ETA KALTEAK 

 

Usansoloren ikuspuntutik, onurak eta kalteak jaso dira. 

Bananketaren onuren artean honako hauek daude: 

 Usansolotarrek duten herri nortasuna agerian uztea. 

 Aldarrikapen historiko bati erantzutea. 

 Udaleko zerbitzuak hurbilagoak, erosoagoak eta eraginkorragoak izatea.  

 Zerbitzu horiek Usansolotarrek kudeatzea 

 Erabakitzeko gaitasun handiagoa edukitzea aurrekontu publikoen kudeaketan.  

 Beharren eta ezaugarrien araberako jarduerak sustatzea, eta norberaren izaera eusteari 

garrantzia emanez (kultura-jarduerak, gizarte-jarduerak...). 

 Diru-laguntzen banaketa hobea. 

 

Kalteren artean: 

 Erabakitzeko ahalmena galtzea, biztanleria-bolumen txikiagoa duelako. 

 Gastuei aurre egiteko zailtasunak. 

 Behar den biztanleria-bolumenagatik zerbitzu-eskaintza txikiagoa edukitzea. 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Usansolok Galdakaorekin duen 

harremanaren lurralde-

ezaugarriak 
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4.1 OROGRAFIA ETA IBAI-ESPARRUA 

Galdakao Ibarzabal beheko bailaran dago kokaturik, Ganguren mendilerroaren oinean.Erdialdean izan 

ezik, erliebea gorabeheratsua da. Egitura aldetik, iparraldean, Arrezurriagako, Txispamendiko (221 m.) 

eta Santa Marinako (476 m.) gailurrak (329 m) nabarmentzen dira. Hegoaldetik, lurra berriro igotzen 

da, eta Upo mendian (556 m) eta Mandoiaren hegaletan (640 m) goia jotzen du. 

Ibaizabal ibaiak, Urgoitin, Aretxabalagana ibaiaren urak jasotzen ditu, eta Usansolon, Lekubaso 

errekaren urak. 

 

4.2 BIZTANLEGUNEAK: GALDAKAOKO EREMUAK EDO AUZOAK 

 

Iparraldetik, Zamudio, Lezama eta Larrabetzuko udalerriekin egiten du muga; hegoaldetik, Zaratamo 

eta Zeberioko udalerriekin; ekialdetik, Zornotza, Lemoa eta Bediako udalerriekin; eta mendebaldetik, 

Bilbo, Etxebarri eta Basauriko udalerriekin. 

Gaur egun, 23 auzok osatzen dute udalerria: 

Aperribai, Agirre, Arteta, Artola, Azkarri, Bekea, Bengoetxe, Elexalde, Erletxe, Gorosibai, Labeaga, 

Katalangane, Kortederra, Kurtzea, Olabarri, Olabarrieta, Urreta, Usansolo, Torrezabal, Tximelarre, 

Zabale, Zabalgane, Zuatzaurre. 

Gaur egun dituen 23 auzoetako bat Usansolo da, Arratia haranaren ondoan dagoen herrigunea, 

Galdakaoko (Kurtzia) herrigune nagusitik 3 kilometrora. 

Usansoloren kasuan, kanpoaldeko auzoak Gorosibai, Puentelatorre, Uraska eta Labeaga dira, baita 

Arteta ere Ordeñe, Lekue eta Lekubaso barne. 

Estatistikarako, 6 barrutitan banatzen da: Agirre-Aperribai, Bekea, Kurtzea, Elexalde, Gumuzio eta 

Usansolo. 

Biztanle gehien dituzten guneak Kurtzea eta Usansolo dira. 
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4.3 GALDAKAO ETA USANSOLO, LURRALDEZ BEREIZITAKO BI 

BIZTANLEGUNE 
 

4.3.1 GALDAKAOKO HAPOREN ERREFERENTZIAK USANSOLOREN BEREIZKETARI BURUZ 

 

Galdakaoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO) 1984ko martxoaren 26an onartu zen behin 

betiko, eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (BAO) argitaratu zen 1984ko maiatzaren 17an.  

Ondoren, dokumentu hori berrikusi zen, eta behin betiko onartu zen 1995eko uztailaren 27an. 

Ondoren, BAOn argitaratu zen, 1995eko irailaren 18an. 

Azkenik, hirigintza-araudia 1998ko azaroaren 24ko 225. BAOn argitaratu zen. 

HAPOren dokumentuan, hasierako premisetan zein dokumentuan zehar, Usansolon udalerri berri bat 

eratzeko aukera kontuan hartzen da une oro. 

Jarraian, HAPOren memorian Usansolori (Usansolo, Lekue, Gorosibai, Labeaga eta Bekelarre 

herriguneak) eta azpiegitura-sareei buruz azaldutakoa transkribatzen da hitzez hitz: 

“Galdakaoko Udal Plan Orokor honek metropoli-helburu gisa hartu du, halaber, Bilboko ingurunearen 

ingurumena lehengoratzen laguntzeko ahalegin berezia, eta, besteak beste, kezka berezia ekarri du 

kalitatezko bizitegi-, industria- eta hirugarren sektore-eremuak diseinatu eta eskaintzeko, metropoli-

eremu osoa horren faltan baitago. 

BIDE-AZPIEGITURA ETA GARRAIOA. 

Ideia, jakina, ez da berria:indarrean dagoen HAPOk kezka bera du, baina hiri-garapenaren energiak ez 

dira modu erabakigarrian jarri helburu horren esku, baizik eta historikoki lehentasunezkotzat jo ziren 

beste ibilbide batzuetara bideratu dira. Udalerriak, gainera, elkarrengandik urrun dauden bi 

biztanlegune ditu: Galdakao eta Usansolo. 

Udalerria bitan banantzeko aukera alde batera utzita, bada logika indartsu bat, zeina hurbileko 

herriguneen artean lankidetza handia eskatzen duen haran batean zehar hiri-kokalekuaren ereduari 

lotuta baitago:haran bat, kolektibitate bat kokatuta dagoen esparru-inguru gisa, korridore bat da, eta 

horretan zehar, norabide nagusian, interes, pertsona eta merkantzia ugari bideratzen dira. 
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Korridore-posizio hori da, hain zuzen ere, lotura historikoekiko bereizketa handiagoa egitera behartzen 

duena, lotura horiek, bestela, distantzia luzeen korrontean desegiteko arriskua baitute. Galdakaok eta 

Usansolok ez badute harremanetarako sistema propiorik, eta, beren lotura historikoak sendotzeko 

(udalerri berekoak izan edo ez), ibilbide luzerako diseinatutako zirkulazio azkarreko autobia baten 

mende ez badaude, bi hiribildu horiek galdu egingo dituzte elkarrengandik hurbil egotearen onurak. 

Zorionez, udalerriari lehen aipatutako egituraketa logikoa emateko aukera zegoen oraindik, eta horren 

helburua izan behar da udal bide-sistemak autobidea eta N-634 errepidea alde batera utzita 

funtzionatzea, horrekin hirira sartzeko puntu argiak antolatu behar dituztelarik.” 

 

 

 

4.3.2 GALDAKAOKO HAPOKO LURRALDE-UNITATEETARAKO PROPOSAMENAK 

 

Plan Orokorraren memorian, Usansolori dagokionez, honako hau jasotzen da: 

 USANSOLO. 

Usansolok, Gorosibaik eta Lekuek osatzen duten kokaguneak ezaugarri bereziak ditu udalerriaren 

gainerakoarekin duen harremanari dagokionez. Hori bi arrazoirengatik gertatzen da: lehena da multzo 

horrek berez osatzen duela biztanle- eta industria-kokaleku bat, udalerriko gainerako biztanle-

guneekiko fisikoki etena dena (La Cruz aldea Aperribairaino, eta haren industria-ertzak), eta, beraz, 

beste herri bat dela esan daiteke. Bigarrena, nolabait, lehenengoaren ondorioa da: Usansoloko 

biztanleriaren zati batek desanexioa nahi du Galdakaotik bereizitako udalerri bat eratzeko, eta norabide 

horretan urratsak eman dira. Horregatik, udalerri osorako HAPO bat bada ere, ekimen hori aurrera 

eginez gero ez oztopatzeko moduan idatzi da. 

Baina horrek ez du esan nahi HAPOk gertaera bikoitz hori lurraldea egituratzeko datu gisa ulertu behar 

duenik: lehen, ordea, eta askotan errepikatu den bezala, badirudi eremuaren logika geografikoak 

gomendatu egiten duela kokaguneen tratamendua lurralde-eraginkortasunaren ikuspuntutik, eta, 

horregatik, Plan Orokorrak ez du proposatu hirigintza-egitura batzuk besteengandik bananduta egotea 

bi biztanleguneetan. Etorkizunean udalerri desberdinak izan ahalko dira, baina desanexio horrek ez du 

lurraldean lehendik dituenak baino arazo gehiago sortu behar. 

Horren arabera, proposamenetan jarraitutasuna dago, eta, funtsean, sailkapenetan islatzen da; izan 

ere, Plan Orokorrak proposatzen du Labeaga eta Bekelarre eremuak lurzoru urbanizagarri bihurtzea, 

eta horrek esan nahi du dentsitate txikiko hiri-jarraitua sortzea La Cruz eta Usansoloren artean. 

Loturetan, etorkizunean sarbide berriak diseinatzen direlako (aurreko Planean horrela definituta 

zegoenarekin bat etorriz, nahiz eta trazadura batzuen aldaketekin), eta udalerriaren gainerakoarekin 

duten lotura geografikoa indartzen delako, haien balizko desanexioa oztopatu gabe, Plan honetako 

zehaztapenekin bateragarria den izaera politiko-administratiboko gertaera bat baita. 
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Hori esan ondoren, Usansoloko eremurako proposamenen deskribapena egin daiteke. 

 

Usansoloko herrigunea. 

Herrigune honen egitura eraikin zaharrak masiboki berritzetik dator, aurreko plangintzak eraginda, eta 

alboko lurzoru urbanizagarriak ez dira garatu. Plan honek eraispenetik erreskatatu nahi izan ditu 

gainerako etxe tradizional urriak (ez babestuz, baizik eta, ezinbesteko kasuetan izan ezik, antolamenduz 

kanpoko aurreko egoerak saihestuz), eta eraikitako etxe jarraituan txertatu. Gainera, osatutzat jo da, 

barruan espazio libreak dituela, dentsitate handiko etxadi itxi edo erdi-itxiaren tipologiaren araberako 

hazkunde-zikloa, tipologia bakarrekoa baita, eta proposatzen da eraikuntza mota berriak sartzea 

lorategi gaineko etxebizitza kolektiboetan oinarrituta (kondominioan), espazio libreen lagapenak 

espazio pribatutik kanpo zentrifugatzeko aukera ematen baitu. 

Espazio horiek jendearentzat irisgarriagoak diren parkeetan kontzentratzeak oso eragin nabarmena du: 

badirudi orain berdegune gehiago dagoela planeatuta. Neurri batean egia da, baina neurri batean 

aipatutako metaketaren ondorioa ere bada, espazio nominalki publikoak, baina izatez erdi pribatuak, 

sakabanatzearen ordezko orban handi gisa ikusten baita. 

Adierazitako espazio librearen erabilgarritasunari esker, ertzeko parkea osatu ahal izan da, Ibaizabalen 

eta herrigunearen artean, Bekelarretik Gorosibairanzko lotura berrirako ibaiertzeko korridore berde bat 

eratuz; lurzoru horren zati bat plangintza partzialeko lagapenetatik dator (ibaiertzaren gainean egin 

behar dira nahitaez), zati bat egikaritze-unitateen lagapenetatik dator, egikaritze-unitateen teknika 

berriari esker, eta gainerakoak Sistema Orokor kategoria du. 

Usansoloko herriak ez du erraz identifika daitekeen herrigunerik, bertako biztanleek, zalantzarik gabe 

existitzen den gune zentrala, kolektiboena, “sentitzen” duten modua alde batera utzita. Ez du 

zentralitate-ezaugarririk, ez eta herrigune baten berezko parametroen arabera fisikoki ezagut daitekeen 

leku bat birsortzeko behar den konfiguraziorik ere. 

Plan honek herrigunea mugiarazten du identifikazio hori epe luzera gerta daitekeen lekura, gaur egun 

kanpoaldekoak diren baina etorkizunean jarduera mendebaldera eramango duten lurzoru 

urbanizagarriak garatu ondoren. Errepideak bere ezaugarriak galduko ditu, eta Usansoloko iparraldea 

eta geltokia lotzen dituen kale bihurtuko da. 

Zail samar diseinatu da egungo errepidearen eta sarbide berriaren arteko bidegurutzea, geltokitik 

hurbilen dagoen tokian. Horrela, mendebaldetik hiri-fatxada berri bat lortu da, ez hain trinkoa, eta 

ekialdeko fatxadako eraikuntza berrantolatu da. Plaza moduko gune trapezoidal bat sortu da, non 

Usansolotik eta Usansoloranzko ibilbide nagusiak elkartzen diren. 
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Bizitegi-eremu berriak iparraldean (herrigunearen eta ibaiaren artean) eta mendebaldean daude, 

lehendik urbanizagarri gisa sailkatuta zeuden guneen gainean. Ertzeko kale batekin lotzen dira. 

Dentsitate txikiko eremuak dira, erreferentziazko tipologia gisa kondominioan oinarritzen direnak, eta 

dauden sistemak biltzen dituzte (kirolguneak, berdeguneak). Laburbilduz, multzoak herrigune trinko bat 

bezala funtzionatu ahal izango du –jada eraikia dagoen zatia da–, iparraldetik eta ekialdetik berdegunez 

inguratua, ibairaino, eta mendebaldetik hedadura malguarekin, horretara Bekeatik etorrita iristen 

delarik. Horrela, geltokiko eremua biziberritu egiten da eta erdigunea horretara hurbiltzen da. 

Elementu horiez gain, etxebizitzen eta trenbidearen artean dagoen industrialde txikia dago. Plan 

Orokorrak eremu hori berretsi eta nabarmen handitu du, Umaran eta ibaiaren artean proposatutako 

industria-sektore berri baterako lurzorua sailkatuz. Sektore horrek iparraldera metatuko ditu nahitaez 

lagapenak, jendea bizi den eremuari ere zerbitzua emateko eta industriarako erabilera-aldaketa arindu 

dezaten. Industria-tipologia berriek osatzen dute jarduera-sektore honen eskaintza, dentsitate txiki 

erlatiboko baldintzetan. 

 

Lekue eta trenbidearen hegoaldea. 

Hegoalderago, Usansolok hesi nabarmen bat du trenbidean. Planaren arabera, ez da beharrezkoa edo 

desiragarria jarduera hegoalderantz zabaltzea, dagoen zubiak ahalmen txikia baitu, eta handitzea oso 

garestia eta zaila baita. Hori dela eta, Lekueko industria-eremuaren zati baterako Aurrerakinean jada 

proposatutako desklasifikazio partziala berresten da. Baina orain lurzoru urbanizaezinean dauden 

erabilera mistoen (bizitegiak, industria) poltsa bat sailkatzen du. Horrela, izatezko egoera bat jaso eta 

berrantolatu da, eta lehendik daudenek hartutako lurzoruko etxebizitzen kopurua oso modu selektiboan 

handitzea bultzatu da; beraz, ez da oso erabilgarria nekazaritza-erabileretarako. 

 

Gorosibai. 

Auzo hori udalerriko desegituratuenen artean dago, eta bertan landa-guneak eta hiri-lurzoruak daude, 

baita errepidearen gaineko industria-instalazioak ere. Plan Orokorrak eremua berraztertu nahi izan du, 

hiri-lurzoru gehiago sailkatuz (baina orain dentsitate txikiagokoa), sakabanatutako eraikinekin lotzeko. 

Horrela, kale berri bat sortzen da, bihurgunetsua (haren zati bat aurreko planak trazatua, zati berria), 

eta hiri-lurzorua osatzen da eremuaren egituraren azterketan (geografikoa, hirigintzakoa, katastrala) 

oinarrituta. 

Egikaritze-unitateen lagapenak zentralizatzen dira, eta multzo osoa Usansolorekin lotzen da, 

planteamenduan ere berria ez den zubi berri baten bidez. Hala, Gorosibai udalerrian gehien hazten den 

guneetako bat da, biztanleriaren proportzioan, eta ez kasualitatez: mendi-hegal bikainetan kokatuta 

dago, eta Usansolo-Gorosibai multzoaren eskaintza osatzen du bizitzeko oso erakargarriak diren eta 
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ondo komunikatuak dauden lekuekin, eta, aldi berean, bere zerbitzu-defizita konpontzen du eta gaur 

egun duen hiri-inguruko antolaketa nahasia berregituratzen du. 

Bediako errepidearen gainean dagoen industria oro har berresten da, baina aldaketa txiki bat izango du 

lurzatiaren nahitaezko atzeraemanguneak direla eta: egungo egoera mantendu egin daiteke dauden 

eraikinek irauten duten bitartean, baina ez da finkatu behar, bai segurtasunagatik, bai bere 

zentralitatearekin arreta handiagoz jokatu behar duen hiri-fatxada eskaintzen ari delako: Usansoloren 

eta Gorosibairen artean dago, ez kanpoaldean. 

Azkenik, Gorosibai ekialdean dagoen Basañez zur-enpresa aipatu behar da. Plan Orokorrak birsailkatu 

egiten du bere lurzorua, hirikotzat jotzeko, baina industria estentsiboan. Gako aplikagarriak arrazoizko 

handitzeak ahalbidetuko ditu, jarduera itoko ez dutenak, baina industria-instalazio honen erdi-landatar 

izaerari eutsiko diotenak. 

Labeaga. 

Eremu berri bat da, lehen lurzoru urbanizaezina, osasun-egoitzaren aurrean dagoena, eta Puente 

Latorre auzoko landa-gune txikia hartzen du. Galdakao-Usansoloko ospitalearen aurrean dagoenez, 

beste landa-guneekin zerikusirik ez duten tentsioak sortuko lituzke; beraz, birsailkatu egin behar da 

dentsitate txikiko hiri-lurzoru izateko, eta, definitu beharreko erabilerak izan behar ditu, batez ere 

bizitegikoak eta erabilera horrekin bateragarriak. Egikaritze-unitate baten bidez garatu behar da. 

Mendebaldeko muga kontu handiz mugatu behar da, katastroko kokapenaren eta Puente Latorre 

auzoaren eta Usansoloko zubiaren artean proposatutako loturaren arabera. 

 

Labeaga mendebaldea. 

Eremu hori lehen aipatutakoaren eta Ibaizabalen artean dago. Lehenago, erabilera alternatiboak zituen 

industriarako-bizitegitarako lurzoru urbanizaezina, osasun-egoitzari lotutako eremu bat garatu ahal 

izateko: bai ospitalearen inertzia baliatzen duen industria/hirugarren sektoreko gunea, bere jarduera 

espezializatua sortzeko, bai osasun-langileentzako egoitza-eremu gisa, bai Galdakao-Usansolo 

ospitaleko zuzkidura-zerbitzu osagarrietarako (errehabilitazio-zentroak, hirugarren adinekoen egoitzak, 

espezialitate-eskolak, osasun-eskolak, etab.), edo adierazitako jardueren nahasketa bateragarri bat. 

Osasun-egoitzak eragindako jardueretarako hedapen-eremu naturala denez, sektore publikotik garatu 

behar da, edo bestela Hitzarmenean (zati pribatua dentsitate txikiko etxebizitzetarako edo lurzoruaren 

lagapen baten aldaketa deskribatutako gainerako erabileretarako, adibidez). Bai eremu honek, bai 

aurrekoak, osasun-egoitzarako sarbidearen korapiloa birdiseinatzearen onurak jasotzen dituzte; izan 

ere, birdiseinu hori beharrezkoa da ekipamendurako irisgarritasun ona ziurtatzeko (Aurrerakin honetan 

sartu da). 

Bekelarre. 
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Azalera handiko eremua, lurzoru urbanizaezina zena eta bi landa-gune dituena: Bekea Auzoa eta 

Bekelarre Auzoa. Galdakaoko bizitegi-higiezinen eskaintzaren egitura nabarmen aldatzeko aukera 

ematen du, sakabanatuta dauden ohiko kokaleku-ereduekin bat datozen etxebizitza-motetara 

hurbilduz, nahiz eta kasu honetan “sakabanatze kontrolatua” izango litzatekeen. 

Eremu osoa lurzoru urbanizagarri eta programatu gabe gisa birsailkatzen da. Proposatutako erabilera 

bizitegi-erabilera da, oso dentsitate txikikoa,  ezarpen-baldintza erdilandatarrak betez, baina hiri-

zerbitzu guztiekin, eta baldintzak ezarriz Plangintza Partziala idazteko, lehendik dagoen eraikuntza 

integratzeko eta errespetatzeko moduan. Plana jarraibide tradizionalak berez finkatzeko prozesu baten 

“azeleragailu” gisa ulertzen da, lehendik dagoen landa-gune baten dentsifikazioan oinarrituta.” 

 

 

4.3.3 USANSOLOKO LANDA-GUNEEN MUGAKETA GALDAKAOKO HAPOREN ARABERA 

 

 

Lurzoru urbanizagarrietan finkatuta dauden guneak kendu dira: Bekea, Bekelarre, Labeaga eta 

Gorosibai (gaur egun hiri-lurzorua). 

HAPOren ondorengo aldaketa baten ondoren, 3 berri sartu dira: Azkarri, Olabarri eta Trokarro. 

Ez dira aipatzen Ordañe, Gorosibai Uraska eta Urgoiti. 

Hori guztia I. eranskinean deskribatzen da. 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Eragindako udalerrien lurralde- 

mugaketa 
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5.1.  GALDAKAOKO EGUNGO LURRALDE-MUGAKETA 

 

Udalerriaren mugaketa honako hau da:  

— Iparraldea: Zamudio, Lezama, Larrabetzu. 

— Ekialdea: Zornotza, Bedia. 

— Hegoaldea: Zeberio. 

— Mendebaldea: Zaratamo, Basauri, Etxebarri. 

Galdakaoko mugaketa, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren kartografiaren arabera, ez dator bat 

Bizkaiko Foru Aldundiak aurkeztutako mugaketarekin. (Ikus 1., 2. eta 3. planoak) 

Galdakaoko HAPOren arabera: 3.147, 12 ha. (31.471.248 m2) 

 

1. planoa: Galdakaoko mugaketa HAPOren arabera 
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Bizkaiko Foru Aldundiaren kartografiaren arabera: (31.275.091 m2) 

2. planoa: Galdakaoko mugaketa, Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera 
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Udalerriaren mugaketari dagokionez, Foru eta Udal kartografien gainjartzea ez dator bat, 196.156,53 

m2-ko (19,61 ha) diferentzia baitago. 

3. planoa: Galdakaoko mugaketaren Foru eta Udal kartografiak gainjartzea 
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5.2. GALDAKAOKO ETA USANSOLOKO LURRALDE-BANALERROA 

Espediente hau garatzeko, foru-erakundeak ezarritako azalera eta mugaketa hartuko dira kontuan. 

Era berean, Bizkaiko Foru Aldundiko Zerbitzu Teknikoek emandako Usansoloren mugaketa teorikoa 

gehitu da. 

4. planoa: Galdakao eta Usansoloko mugaketa, Bizkaiko Foru Aldundiaren arabera 
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Lekuaren errealitate fisikora eta Bizkaiko Foru Aldundiak erabili ohi dituen irizpideetara egokitzearen 

emaitzatik, mugaketen kasuan, honako mugaketa hau proposatzen da aztergai dugun kasurako: 

5. planoa: Galdakao eta Usansoloko mugaketa, lekuaren errealitate fisikora eta Bizkaiko Foru 

Aldundiaren irizpideetara egokitzearen ondorioz  
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5.3. GALDAKAOKO ETA USANSOLOKO LURRALDE-MUGAKETAREN 

ETORKIZUNEKO PROPOSAMENA 

 
 

5.3.1. GALDAKAOKO ETORKIZUNEKO LURRALDE-MUGAKETA 

Behin bereizketa eginda Galdakao behin betiko udalerri gisa identifikatzea honela proposatzen da 

24.004.903,79 m2-ko azalerarako. 

6. planoa: Galdakaoko mugaketa, bereizi ondoren  

 

 

 

Hemen azaldutako banantze-prozesuaren ondoriozko udalerrien mugaketa honako hau izango 

litzateke: 

 

 

42. taula Galdakaoren eta Usansoloren azalera 

 Azalera (Has) 

Galdakao (bereizketaren aurretik) 3.127,50 

Galdakao (bereizketaren ondoren) 2.400,49 

Usansolo 727,01 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia 
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5.3.2. HIRI LURREK PROPOSATUTAKO USANSOLOKO MUGEN MUGAKETA 

 

Ekialde-mendebaldeko norabideari jarraituz, erloju-orratzen kontrako noranzkoan, proposatutako 

mugaketa 285 kotatik abiatzen da Galdakao eta Bedia udalerrien mugan. Puntu horretatik aurrera, 

eta landa-katastroko 16. industrialdeko 165. lurzatiaren ekialdeko mugatik, mugak ipar-

mendebalderantz jarraitzen du, GOROSIBAI  baserria (60. zk.) inguratuz, bere atzealdetik: 16. 

industrialdeko 167. eta 165. lurzatiak, baserriari atxikiak, Usansolon daude, beraz. 

Baserri horretatik aurrera, mugak mendebalderako norabidea hartzen du, baserriaren iparraldeko 

fatxadatik 50 metrora; eta 250. mailako bihurgunetik igarotzen da, Usansolora jaisten den baserriaren 

bide zaharrarekin bat egiten duen tokiraino. Mugak aipatutako bidearen trazadurari jarraitzen dio, 16. 

industrialdeko 123. lurzatiraino; Amarika eta Meñika baserriak Usansolon daude. 

Behin 123. lurzatian, mugak iparralderantz hartzen du autobidearekin bat egiten duen tokiraino, 

Usansolon dauden 16. industrialdeko 123. eta 172. lurzatien ekialdeko mugei jarraituz. 

Mugak autobidearen bazterrari jarraitzen dio, ardatzarekiko paraleloan, ekialdetik mendebaldera, 

landa-katastroko 4. industrialdeko 56. lurzatiaren mendebaldeko mugara arte. 

Hortik aurrera, muga hegoalderantz garatzen da, Usansolon dauden 4. industrialdeko 56., 36., 37., 

38., 39. eta 40. lurzatien mendebaldeko mugetatik. Ondoren, industrialde bereko 65. lurzatiaren 

iparraldeko mugatik jarraitzen du, Bekelarreko bideraino, eta lursail hori Usansolo barruan geratzen 

da. 

Puntu horretatik, proposatutako mugaketa bat dator Basazobal auzoko asfaltatutako bidearen 

trazadurarekin, 150 kotan katastroko industrialdearen iparraldeko mugara iritsi arte. 

Usansoloko meategi zaharren muinoa, Bekelara Goikoa, Mina eta Basozabal baserriak, Usansoloko 

isurialdean geratzen direnak, mugaketaren barruan daude. (Kontsultak egin ziren kaltetuekin). 

150 kotatik aurrera, bideak 4. industrialderako muga gisa balio du. Proposatutako mugaketak 3., 4. 

eta 5. industrialdeek bat egiten duten tokiraino doan bidearen ibilbideari jarraitzen dio. Puntu 

horretatik aurrera, mugaketa hego-mendebalderantz igotzen da, 3. eta 5. industrialdeen banaketa-

lerroari jarraituz, 260 kotaraino. Hortik aurrera, mendebaldeko norabidea hartzen du, 275 kotara iritsi 

arte, eta haren sestra-kurbara doitzen da, 289 kotan, Zaramo eta Galdakao arteko mugan, 

mendebaldeko noranzkoari jarraituz beti. 
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Deskribatutako azken zatian, proposatutako mugaketak distantzia nahikora inguratzen du E.R.T.ren 

ekoizpen-unitatea dagoen ingurua, landa-lurzoruaren kalifikazioaren barruan, mugarik gabe. 

Behin bereizketa eginda Usansolo behin betiko udalerri gisa identifikatzea honela proposatzen da,  

7.270.187,52 m2-ko azalerarako. 

 

7. planoa: Usansoloko mugaketa, bereizi ondoren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 89 - 

5.3.3. ETRS89 KOORDENATUEN ARABERA MUGAK MUGATZEA (U.T.M. Huso 30 N 

proiekzioa) 

 

Hiri Lurrek egindako deskribapena, nagusiki, industrialde fiskalei eta ondasunen partzelarioari buruzko 

katastroko erreferentzietan oinarritzen da; horiek denboran aldakorrak, hau da, elementu 

mugikorrak, izan daitezke eta horrela, argitasun gutxi ematen diote mugaketari. 

Planteatzen den proposamena da beti oinarritzat hartzea, ahal den neurrian, zenbait elementu fisiko, 

hala nola bide publikoak, zubiak, ibaiak, ibai-arroak eta isurketa-errekak, mugarriak mugatuz 

ardatzetan, ertzetan eta bideekiko bidegurutzeetan, trazadura-lerro zuzenen bidez definitzea 

aukeratzen den zatietan, azken batean, elementu mugiezinetan. 

Ekialde-mendebalde norabide berari eusteko, honako mugaketa hau proposatzen da, aurreko 

deskribapenaren ulermenari eta egiaztapenari dagokienez: 

M-1 mugarritik abiatzen da, Bedia, (M3T), Bedia udalerriarekiko muga, X 516083,59 Y 4785980,75 

koordenatuak dituena, bide publikora arteko tarte zuzenean, M2n, X 516043,21; Y 4786013,97. 

M2 eta M3 artean (X 515551,80; Y 4786200,63), Burutoetxaga tontorrean bide publikoaren iparraldeko 

ertzetik, baso-pistarekiko erpineraino. 

M3 eta M4 artean  (X 515421,74; Y 4786197,63), bide publikoaren iparraldeko ertzean, horiek lotzen dituen 

zuzengunetik, Otatzaberde basoan. 

M4 eta M5 artean  (X 515107,44; Y 4786260,75) bide publikoaren iparraldeko ertzetik, Allumeaga Basoan. 

M5 eta M6 artean (X 514786,47; Y 4786359,95) Erletxeta errekaren ardatzeraino, horiek lotzen dituen 

zuzengunetik. 

M6 eta M7 artean (X 514661,80; Y 4786302,06) Ibaizabal ibaiaren ardatza. 

M7 eta M8 artean (X 514573,70 ; Y 4786021,90)  Ibaizabal ibaiaren ardatza A-8 autobidera lotzen den 

errepidearen mendebaldeko kanpoko ertzeraino. 

M8 eta M9 artean (X 514525,04 ; Y 4786167,79) A-8 autopistara lotzeko errepidearen mendebaldetik 

kanpoko ertzetik AHTaren trazaduraren proeiekzio bertikaleraino, hegoaldeko ertzean. 

M9 eta M10 artean (X 514412,37 ; Y 4786139,97)  A-8ra lotzen den errepidearen mendebaldeko kanpoko 

ertza, hegoaldeko ertzean AHTaren trazaduraren proiekzio bertikala eta hortik luzatzearekin, Bekelarre 

auzoak bide publikoarekin bat egiten duen arte, ezkerraldean edo mendebaldean. 
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M10 eta M11 artean (X 514488,81; Y4786014,77) Bekelarre auzoa bide publikotik, ezkerraldean edo 

mendebaldean, Puentelatorre zubi erromatarraren ardatzarekiko elkarguneraino. 

M11 eta M12 artean (X 514275,93; Y 4785250,72) Puentelatorre zubi erromatarraren ardatzarekiko 

elkargunetik, Bekelarre auzoa bide publikoarekin elkartzen den unetik, ezkerraldean edo mendebaldeko 

ertzean Osinoagan zehar. 

M12 eta M13 artean (X 514284,79; Y 4785196,81), Meatze Bidearekin lotzeko lehendik dagoen bidetik 

ezkerraldetik edo mendebaldetik. 

M13 eta M14 artean (X 514156,91; Y 4785129,87), Meatze Bidetik, ezkerraldean edo iparraldean, amaitu 

arte. 

M14 eta M15 artean (X 514052,73; Y 4785093,89) +80 m kota topografikotik, horiek lotzen dituen 

zuzengunetik. 

M15 eta M16 artean (X 514078,84; Y 4784984,31), Arteta Arroa errekaren ardatzarekin bat egin arte, 

horiek lotzen dituen zuzenetik. 

M16 eta M17 artean (X 513655,00; Y 4784996,90), barruti-lerroa, Arteta Arroa errekaren ardatza, 

lehenengo efluentearekin bat egiten duen tokiraino (ekialde-mendebalde norabidea). 

M17 eta M18 artean (X 513436,75; Y 4784934,02), barruti-lerroa, Arteta Arroa errekaren ardatza, bigarren 

efluentearekin bat egiten duen tokiraino (ekialde-mendebalde norabidea). 

M18 eta M19 artean (X 513314,98; Y 4784856,44), barruti-lerroa, Arteta Arroa errekaren ardatza, 

hirugarren efluentearekin bat egiten duen tokiraino (ekialde-mendebalde norabidea). 

M19 eta M20 artean (X 512909,20; Y 4784776,15), barruti-lerroa, Arteta Arroa errekaren ardatza, bide 

publikoarekin bat egiten duen tokiraino ezkerraldean edo mendebaldean. 

M20 eta M21 artean (X 512295,61; Y 4784561,55), barruti-lerroa, Arteta Arroa errekaren ardatza, bide 

publikoarekin bat egiten duen tokiraino ezkerraldean edo mendebaldean. 

M21 eta M22 artean (X 512171,61; Y 4784440,22), bide publikoarekin bat egiten duen tokiraino, 

ezkerraldean edo mendebaldean, horiek lotzen dituen zuzengunetik, Sanantontxikerra tontorra gainean. 

M22 eta M23 artean, Zaratamo (M3T) (X 512121,46; Y 4784391,14) Zaratamoko udalerriarekin bat egiten 

duen tokiraino, horiek lotzen dituen zuzengunetik. 
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6. Hirigintza-plangintza eta lurralde-

antolamendua. Bereizketaren 

inpaktuak 
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6.1. HIRIGINTZA ETA LURRALDE-ANTOLAMENDUA 

Hiru kontzeptu horiek argi eta garbi bereiztea komeni da. 

Lurralde-antolamendua funtzio publiko edo prozesu bat da, haren erabilera arautzera bideratua, eta 

erabilera posibleak definitzen ditu zatitu den eremuetarako. Eremu horiek herrialde batetik bere 

edozein administrazio-barrutira heda daitezke, baita nazioarteko eskala batera ere, aurrerago 

egiaztatuko den bezala. 

Lurraldearen antolamenduak osagai politikoa du, sektore sozialak, ekonomikoak, politikoak eta 

teknikoak inplikatzen dituen heinean lurraldearen erabilera ordenaturako eta jasangarrirako 

hitzartutako erabakietan. Era berean, prozesu tekniko-administratiboa da, giza kokaguneen, jarduera 

ekonomiko eta sozialen, ekipamenduen eta azpiegituren kokalekuaren eta garapenaren eta garapen 

fisiko espazialaren erregulazioa eta sustapena bideratzen dituelako. 

Hirigintza ere funtzio publikoa da, eta lurralde-antolamendua du helburu, baina eremu urbanizatu 

batera edo urbanizazio-prozesuan dagoen eremu batera bideratuta. Lurralde-antolamenduaren 

funtzioez gain, beste funtzio batzuk ere baditu, hala nola lurzoruaren erabilera programatzea, 

zuzentzea, gainbegiratzea, kontrolatzea eta, hala badagokio, gauzatzea, eraldatzea, eraikitzea eta 

instalazio eta eraikinak erabiltzea, kontserbatzea eta birgaitzea. 

Hirigintzak, bere ekintzarako, zenbait ahal bereganatzen ditu, hala nola lurzoruaren eta etxebizitzaren 

merkatuan arautzea eta esku hartzea, legezkotasuna babestea, herritarren parte-hartzea sustatzea 

eta lurzoruaren erabilerari eta eraikuntzari buruzko jabari-ahalmenetan esku hartzea. 

Funtzio publikoari dagokionez, administrazioaren esparrua bi kontzeptuak aplikatzeko lurralde-

esparrua da, eta, bere izaeraren arabera desberdina denez, ez du zertan udalerriarekin bat etorri. 

Esate baterako, komunikazio-azpiegiturek (errepideak, trenbideak) hainbat udalerri zeharkatzen 

dituzte, Bilbo metropolitarreko ezarritako jarduera ekonomikoek hainbat udalerri ere hartzen dituzte, 

eta Galdakao-Usansolo ospitaleak berak eskualde-eremu bat hartzen du. 

Alderantzizkoa ere gertatzen da; izan ere, hirigintzak batzuetan ez du udalerri osoa antolatzen, haren 

zati bat baizik, antolamendu xehatua udalerri jakin bateko eremu edo sektoreei esleitzen zaien 

kasuetan gertatzen den bezala. 

“Pentsatu globalki eta jardun tokian-tokian” leloak zuzen laburbiltzen du Lurralde Antolamenduaren 

eta Hirigintzaren arteko harremana. Kezka orokorreko gai nagusiek udalerri baten administrazio-

esparrua gainditzen dute, baina hirigintzaren ahalak egikaritzeko, herritarrak tokian-tokian inplikatu 

behar dira, eta informazio praktikoa eman behar zaie, bizi diren ingurunearen alde zer egin dezaketen 

jakiteko. 
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6.2. LURRALDE-ANTOLAMENDUA. BILBO METROPOLITARREKO EREMU 

FUNTZIONALAREN LURRALDE-PLAN PARTZIALA 

 

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-banaketa ezartzen 

dute, eremu funtzionaletan, eta horiek funtsezkoak dira Euskal Autonomia Erkidegoko eskualde 

historikoetan. Era berean, hierarkia-maila desberdinak ezartzen dituzte hiri-eremuen 

kateamenduaren integrazioari dagokionez. Zehazki, honela definitzen dira: EAEko hiri-hierarkiaren 

mailak. 

LAGak aztertzeko eta diagnostikatzeko fasean, “Hiri Eremu Integratua“ kontzeptua definitu zen, izaera 

instrumental hutsez, hainbat udalerritako hiri-kokaleku trinko samarrei erreferentzia egiteko. Beren 

tamaina funtzionalari eta hiri-hierarkian duten eginkizunari dagokienez hiri bakar bat balira bezala 

Euskal Autonomia Erkidegoko hirien sisteman jarduten duten kokalekuak dira. Eranskin honetan 

aipatzen den Hiri Eremu Integratuaren kontzeptuak ez du proposamen-inplikaziorik LAGetan. 
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43. taula Usansolo Bilbo Handiko eremu funtzionalean sartzeko 
proposamena 

GAUR EGUN PROPOSAMENA 

Alonsotegui. 

Arrankudiaga 

Arrigorriaga 

Barakaldo 

Barrika 

Berango  

Bilbao 

Derio 

Erandio 

Etxebarri 

Galdakao. 

Getxo. 

Gorliz 

Larrabetzu. 

Leioa 

Lemoiz 

Lezama 

Loiu. 

Muskiz 

Ortuella 

Plentzia 

Portugalete. 

Santurtzi. 

Sestao. 

Sondika. 

Sopelana 

Ugao-Miraballes. 

Urduliz-Trapagarán 

Zamudio. 

Zaratamo 

Zeberio  

Zierbana 

 

Alonsotegui. 

Arrankudiaga 

Arrigorriaga 

Barakaldo 

Barrika 

Berango  

Bilbao 

Derio 

Erandio 

Etxebarri 

Galdakao. 

Getxo. 

Gorliz 

Larrabetzu. 

Leioa 

Lemoiz 

Lezama 

Loiu. 

Muskiz 

Ortuella 

Plentzia 

Portugalete. 

Santurtzi. 

Sestao. 

Sondika. 

Sopelana 

Ugao-Miraballes. 

Urduliz-Trapagarán 

Zamudio. 

Zaratamo 

Zeberio  

Zierbana 

Usansolo 

 

 

 

Aztertzen ari garen eremuan, Usansoloko udalerri berria gehituko litzateke, eta horrek ez lioke 

eragingo eremu funtzionalaren antolamenduari. 
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6.3. USANSOLOKO UDAL-SISTEMAK (OROKORRAK), GALDAKAOKO 

HAPOREN ARABERA 

LABURPEN-TAULA. 

44. taula Usansoloko Espazio Libreko Sistema Orokorraren eta Bide 
Sistema Orokorraren laburpen-taula 

 

 S.G.E.L.(m2) S.G.VI.(m2) 

US-1 13.600 2.085 

US-2 1.400 5.758(2) 

US-3 11.030(1) 2.580 

US-4 10.880 (3) --- 

LA-1 16.053 3.887 

GO-1 -- 1.042 

GO-2 -- 303 

GUZTIRA 52.963* 15.655 

Iturria: HAPO- Galdakaoko Udala. Sabai Arkitektoak SLk egina 

 

S.G.E.L.   Espazio Libreko Sistema Orokorra. 

S.G.VI. Bide Sistema Orokorra. 

(1) Aire zabaleko kirol-instalazioak. 

(2) Partzialki gauzatua. 

(3) Aparkaleku publikoa. 

*  Galdakaoko HAPOren araberako estandarra: 

52.963 m2 

                     = 10.592 biztanle 

5m2/bizt 

Aparkalekuen zuzkidura eta Kirol Ekipamenduko Sistema Orokorra, futbol-zelaia, kontuan hartzen ez 

baditugu, eta espazio libreak berdeguneak soilik kontuan hartuta: 

 

31.053 m2 

                     = 6.210 biztanle 

5m2/bizt 

 

 

Laburbilduz, Usansolok berdeguneen espazio libreen ratioa betetzen du, egungo biztanleria-agertoki 

baterako. 

Datu horiek ateratzen diren Galdakaoko HAPOren fitxa partikularrak II. eranskinean jaso dira. 
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6.4. AZPIEGITURA-SAREAK. ZERBITZUAK GALDAKAOKO HAPOREN ARABERA 
 

6.4.1.UR-HORNIDURAKO SAREA, SANEAMENDU-SAREA, ENERGIA ELEKTRIKOKO SAREA, 

ARGITERIA PUBLIKOKO SAREA ETA TELEFONOAK 

 

Plan Orokorraren memorian, honako hau jasotzen da:  

“Proposatutako konponbidean eragina duten azpiegituren sareen egoera aipatu behar da orain. Plan 

Orokor honen Hirigintza Informazioko fasean aztertutako datuetatik abiatu da, eta behar adinako 

garapen-maila zuten; datu horiek Bilbo Handiko Ur Hornidura eta Saneamendu Partzuergoaren 

dokumentazioarekin eta, sare elektrikorako, Iberduerorenarekin  egin ziren. Horietan oinarrituta, 

garapen berriek zerbitzu-sareetan izan dezaketen eragina aztertu da, eta sareen eskemak osatzea 

proposatu da, aurreikuspenek ezarpen berriko eremuak hornitzera iristen ez ziren lekuetan. 

UR-HORNIDURAKO SAREA. 

Bere garaian aztertu zenez, Galdakaoko banaketa-sarea tokiko lehen mailako sare batek antolatzen du. 

Sare horrek gune garrantzitsu guztiak hornitzen ditu, eta bi aduktore garrantzitsurekin lotzen da. 

Horietako bat Partzuergoaren ur-banaketako sare orokorretik dator, eta Villarrealgo urtegitik dator, 75 

eta 100 litro/segundoko emariarekin. Beste aduktorea Lekubasoko urtegitik dator, Galdakaoko 

udalerrian jada. Gainera, oso edukiera erlatiboa eta erabilera problematikoa duten tokiko hartune 

batzuk daude, eremu berrietako edateko uraren hornidurarako kontuan hartu ez direnak. 

Egungo kontsumoa 320 litro biztanle eta eguneko ingurukoa da, eta Partzuergoaren uretatik datorren 

horniduraren bidez egiten da gehienbat; 1981n, ehuneko hori % 97tik gorakoa zen. Eguneko kontsumoa 

9.000 m3 eguneko eta 105 litro segundoko ingurukoa da. 

Galdakaoko populazioa 28.264 biztanlekoa zen 1990ean, eta, HAPO honen proiekzioen arabera, 29.471 

biztanlera igo da urte honetan (1992). Kalkulu berberen arabera, mende amaierarako, 32.564 biztanle 

aurreikusten dira. Hala ere, HAPOk proposatutako gehieneko etxebizitza-kopurua atxikitzea komeni da, 

lasaiera-koefizientea barne, 14.224 etxebizitzakoa, horietatik 9.553 lehendik zeudenak, eta 4.671 

eraikitzekoak direlarik (lurzoru-mota desberdinen artean).  Horrek esan nahi du hazkunde 

demografikoak eragindako biztanleria-hazkundea neurrizkoa dela, eta erabat xurgatuko dela 

proiektuan dauden handitzeen bidez; beraz, gaur egun zerbitzatuta dauden guneek arazorik gabe 

handitu dezakete biztanleria, sarea aldatu beharrik gabe. 
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Gaur egun urbanizaezina den lurzoruan proposatutako gainerako etxebizitzek, jakina, sarea handitu 

beharko dute, baina, gero ikusiko den bezala, horrek ez du jarduketa handirik planteatu behar; izan ere, 

Plan Orokor honetako zehaztapenak betez hartu behar diren eremu berriak aduktore handietatik hurbil 

daude, eta, beraz, adar berriak eraikitzea ekonomikoa izango da. 

Partzuergoaren saretik datozen aduktoreek lehen mailako sarea hornitzen dute; bata Arkotxako 

balbulen etxolatik, Beteluritik datorrena, eta San Bizenten aurreikusitako biltegitik jaitsi ondoren, bi 

hoditan banatzen da: bata, 450 mm-koa E.R.T.rentzat, eta bestea, 400 mm-koa, lehen mailako udal 

sarearekin lotzen dena, eta Elexaldeko biltegiraino jarraitzen duena. Beste aduktorea, 400 mm-koa, 

Urlondo haranetik dator Lekubasoko presaraino, eta larrialdietan bakarrik funtzionatzen du. Presa 

horretatik 300 eta 6000 mm-ko bi hodi abiatzen dira, hurrenez hurren, Usursoloko Lekue biltegi 

erregulatzailearekin lotzen direnak, herri horretara banatuz eta, ondoren, mendi-mazelaren erdian 

jarraituz Elexaldeko Aldatxe biltegiraino, Ibaizabal zeharkatu ondoren. Lekuen segundoko 150 

litrotarako edukiera duen araztegi bat dago martxan, eta bigarren fase bat aurreikusten da edukiera 

segundoko 300 litro arte handitzeko.  Sare hori nahikoa da hazkunde demografikoak edo dagoeneko 

urbanizatuta dauden eremuetan ezartzen diren etxebizitza berriek eragindako eskaria xurgatzeko; 

horietan, Bengoetxe eta Urretakoak sartu beharko lirateke, Elexaldeko biltegia Aperribairekin lotzen 

duen lehen mailako sareak behar bezala zerbitzatzen dituenak. Sare hori jarraian definituko da, tokiko 

sare horren ezaugarriak adieraztean. 

Tokiko lehen mailako sarearen egitura Iberluze eta Bizkai kaleetatik igarotzen den eraztun baten bidez 

antolatzen da. Eraztun hori Juan Bautista Uriarte kaletik igarotzen den beste sare batek zeharkatzen du 

erdialdean. Sare horiek Elexaldeko Aldatxe biltegian elkartzen dira, 1.600 m3-ko edukierarekin, eta 

horrek, aldi berean, 81 m3-ko edukiera duen Elexaldeko presaren ondoko biltegi erregulatzailera 

ponpatzen du. 

Eraztun hau, mendebaldetik, Olabarrieta eta Aperribai auzoetara luzatzen da, eta hauek, aldi berean, 

Arkotxako aduktorearekin zuzenean lotzen dira, Ibaizabal zeharkatu eta Merkadillo kaletik igotzen den 

250 mm-ko hodi baten bidez. Arteria hori Olabarrietako biltegi erregulatzailearekin lotzen da lehenik 

(250 m3-ko edukiera du), eta, ondoren, Aperribaikoarekin (150 m3-koa). Bi kasuetan ponpaketa behar 

da, eta aurrekoen gainetik beste biltegi bat eraikitzea aurreikusten da 175 kotan, gune horien 

hornikuntzaren erregulartasun-maila hobetzeko. Biltegi hori eraikitzeko, kontuan hartu beharko da 

Bengoetxen biztanle-kopuruak gora egingo duela, eta, ondorioz, HAPOren denbora-mugan 794 

etxebizitza berri eraikiko direla. 

Arkotxatik E.R.T.rako adarrak 300 mm-ko luzapena aurreikusita du Anberiarekin, enpresa horren 

instalazioetatik Ibaizabal bailan zehar Gizarte Segurantzako egoitzaraino, eta sekzio berarekin 

Larrabetzuko udalerriraino, Erletxetatik igarota. Urgoiti eta egoitzaren arteko zatia eginda dago, eta 

laster hasiko dira Urgoiti eta Guturribai arteko lanak. Baina Erletxetarako zatiari dagokionez, Asuako 

haranera lotzeko lotunean Herri Lan eta Garraio Ministerioaren elkargunera egokitu behar da bere 

proiektua. Hor 200 mm-ko adar bat proiektatuta dago, 100 m3-ko bultzada-depositu baterako sarbidea 
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duena, eta 500 m3-ko beste depositu erregulatzaile bat, zeinak, 200 kotan kokatua, Erletxetako 

industrialdea hornitu ahal izango baitu 300 mm-ko hodi baten bidez. 

Hodi horien eraikuntzak zerbitzuaren kalitatea eta bermea hobetuko ditu zalantzarik gabe, Galdakaoko 

hiri-sarearen eta bi aduktore nagusien arteko loturaren bikoizketa gisa funtzionatuko baitu. 

Plan Orokorrak planteatzen dituen garapen berriko eremuak Lekubasotik datozen aduktore nagusien 

eta ERTko aduktorearen eta Erletxetako hodiaren arteko itxieraren artean daude. Horregatik, ez da 

inolako arazorik egongo Labeaga, Bekea eta Bekelarre eremuek beren sarea eraiki dezaten aipatutako 

aduktoreetatik abiatuta, erantsitako eskeman grafiatutakoaren arabera. Bulkada dago Bekean, eta 

hodia Bekelarreraino. 

Usansolon ere sareak eraztun-egitura du, 200 mm-ko hodiarekin, Gasteizko errepide orokorretik hurbil. 

Hiri-sarekoa 175 mm-koa da. Osasun-egoitzak (Galdakao-Usansolo Ospitalea) zuzeneko hartunea du 

sare nagusietatik, eta bere egoera hobetu egin da lehen aipatutako proiektatutako sarearen 

eraikuntzarekin. Gorosibaiko guneak bere etxebizitzak handitzen ditu toki altuenetan, baina 

aurreikusitako etxebizitza berriak zerbitzatzeko presio nahikoa dago, eta, beraz, ez da beharrezkoa 

biltegi osagarririk eraikitzea: nahikoa izango da 150 mm-ko eraztun bat, Gorosibaiko exekuzio-

unitateak urbanizatzeko proiektuen bidez eraiki beharrekoa. 

Sare jarraitu nagusi horretaz gain, badira 1980ko hamarkadara arte Galdakaorako hornikuntzaren 

zatirik handiena segurtatu zuten hartune propio batzuk, eta, hainbat arrazoirengatik, zaharkituta 

geratu dira gaur egun: Elexaldeko presa, etxekoak ez diren erabileretarako ura hornitzen duena; 

Basabeko presa, Errekaldeko landa-eremua hornitzen duena; Arantzelaiko presa, 100.000 m3-ko 

edukiera handia duena, baina itxita dagoena erabilera industrialeko uren hornidurarako proiektu baten 

zain. Azkarriko eta Altamirako presak ez daude martxan. Gainerakoan, Etxebarriko biltegi 

erregulatzailetik Artxandako errepidearen gaineko Eperlumoako biltegira ponpaketa bat luzatzeko 

proiektua dago, Arantzelaiko biltegiarekin lotuz, Ganguren mendilerroko baserrien goialde osoa 

zerbitzatzeko. HAPOk mendilerro horren hegalak babestea planteatzen duenez, aipatutako proiektua 

nahikoa izango da arazoari irtenbidea emateko. 

Gaur egun, urtegi eta hartune propio horien guztien egoerak segundoko 40 litro inguruko baliabide-

iturri baten erabilera galtzea dakar da, ez baitira erabiltzen tratamendu faltagatik. 

Sarearen egoerak ez du berehalako konponbidea behar duen arazo larririk sortzen. Hala ere, 

beharrezkoa izango da fibrozementuzko hodiak aldatzea material mota hori duten lehen mailako sareko 

zati guztietan.  Sarean % 25 inguruko galerak daude, eta, neurri batean, egoera txarrean dauden sareko 

zatiak hobetuz murriztu ahal izango da. 
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Bestalde, udalak udalerriari baliabide propioen ordezko ur-hornidura emateko asmoa du, Beteluriko 

hoditik eratorritako emariak mugatuz (segundoko 50 litroko emakida oso gaindituta dago), eta, 

Lemoatik, Zadorratik Undurragako hodiraino ura hornituz. Baina, oraingoz, jarduera hori Plan 

Orokorraren programazio-mugatik kanpo dagoela dirudi. 

 

Galdakaoko HAPOren Berrikuspenaren Aurrerakinaren (2012) memorian honako hau jasotzen da: 

Hornidura. 

1993eko Galdakaoko HAPOren garapenean Bekeako gunean egikaritze-sektoreak zeuden, beharrezko 

hedapen urbanistikoaz gain, udal zerbitzuetako eguneraketak eta ibilbideetan aldaketak sortzen 

zituztenak. Inportanteenetako bat zen sistemaren bi erreguladore garrantzitsu elkartzen dituen 

hornikuntzako sarea berritzea eta gaurkotzea: Lekueko edateko uren araztegia eta Elexaldeko biltegia. 

Komunikazio-azpiegitura handiko ezarpenaren (AHT, Hego Sahiesbidea) aurreikuspenaren aurrean, 

hasierako planteamenduak eta sektore urbanizagarria bera aldatu egin dira, eta hornidura-azpiegitura 

berriak egiteko lanak etenda geratu dira. 

Ildo horretan, Udala Lekue-Lekubaso edateko uren araztegia mantentzea eta hornidura-sarean 

azpiegitura gisa ustiatzea birplanteatzen ari da.  

Udal hornidura-sarearen hedadura eta aldameneko udalerrien (Bedia, Lemoa, Zornotza, Larrabetzu,…) 

eskariak direla eta, udalaz gaindiko irtenbide orokorrak aurreikusi behar dira, udalerri horietako guneak 

urez hornitzeko eta mugakide diren eremu horietan gaur egun dituzten eta etorkizunean izango dituzten 

beharrak asetzeko. 

Eremu lokalizatuagoetan, gainerako azpiegituretako jabari publikoko guneekin eta sektore eta 

egikaritze-unitateen jarduketa koordinatuko guneekin (S-US-3, COUS-2,…) dauden arazoek 

konplexutasuna sortzen dute udal-sareak gauzatzean, hala nola saneamendua eta hornidura. 

Hori bera gertatzen da beste azpiegitura batzuk gauzatzean ere: energia elektrikoa (SBE-1etik S-BE-

5era). 

Hirigintza-hazkunde berriek kontuan hartu beharko dute azpiegitura guztiek hiri-bilbearekin behar 

duten lotura, nahiz eta sektoreek eta unitateek mugatutako eremuetatik kanpoko jarduketak izan. 

Hazkunde berriek bermatuta izan behar dituzte oinarrizko zuzkidurak eta zerbitzuak. 
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Galdakaoko Plan Orokorraren memorian, honako hau jasotzen da: 

SANEAMENDU-SAREA.   

Galdakaoko udalerrian, saneamendu-sareek akats komun bat dute: auzoetan tarte banatzaileak 

badaude ere, horiek nahastu egiten dira Ibaizabali eman aurretik sare unitarioetan, zeinak errekastoen 

ibilguak eta hiri-kolektore estaliak erabiltzen baitituzte, Ibaizabal ibaira isurtzen direlarik aldez aurretik 

inolako arazketarik egin gabe. Horrek eta kolektoreak ixten dituzten eurite ekaiztsuen ondorioz maiz 

gertatzen den arazoak sarearen funtzionamendu txarra eragiten du ingurumen-baldintza txarrekin, bai 

hiri-lurzoruan, bai Ibaizabal ibai kutsatuan zehar. 

Horri ibai horren uholde-arriskua gehitu behar zaio, horrek behin baino gehiagotan arazo larriak eragin 

baititu etxabeetan eta industrietan. 

Saneamendu-sarea Ibaizabal ibaira zuzenean isuriko diren hainbat zati independentek osatzen dute, 

eta Ur Partzuergoak Usansolon hodi biltzaile-intertzeptore bat eraikitzea aurreikusten da. Hodi-biltzaile 

horrek herri horretako isurketak eta osasun-egoitzakoak (Galdakao-Usansolo Ospitalea) hartuko ditu, 

eta Urgoitin Aretxabalganeko adarrarekin lotuko da, N-634 errepidearekin paraleloan Erletxeta 

zeharkatu eta industrialdeko hondakinak biltzeko. Hodi-biltzaile handi hori Ibaizabalen eskuinaldean 

dago, Zuhatzuraino. Hortik aurrera, Basauriko errepidea hartu eta Etxebarriraino iristen da. 

Kurtzea inguruan zenbait hodi-biltzaile daude: nagusiena Juan Bautista Uriarte kaletik igarotzen da, eta 

Errekalde errekaren antzinako trazadurari jarraitzen dio. Beste zati batek Arantzelai eta Mina 

erreketako urak jasotzen ditu, eta ondoren Urrreta kaletik igarotzen da. Kurtzearen hegoaldean ere 

badira hainbat zati, Iberluze kaletik, edo Juan Bautista Uriarte kalerantz isurtzen dutenak. 

Bengotxe inguruan Trokako hodi-biltzailea dago, eta hari beste adar bat lotzen zaio ezkerretik. Aperribai 

eta Olabarrietako guneek hodi-biltzaile independente bana dute, zuzenean isurtzen dutenak; 

Usansolon, berriz, bi hodi-biltzaile daude, intertzeptore nagusiarekin lotuko direnak. 

Ur Partzuergoak hodi biltzaile-intertzeptorearen bidez industria-isuri isolatu gehienak eta hiri-hodi 

biltzaile guztiak bideratzea aurreikusi du, aurreikusitako araztegietan arazteko. Horretarako, 

intertzeptorea Ibaizabal ibaiaren ertzetatik joango da. Irtenbide horren errendimendu osoak sare 

banatzaileak eraikitzea eskatzen du, eta hori Galdakaon garrantzi handiko obra da. Intertzeptorean 

sartu aurretik hodi biltzaile-adarren amaieran gainezkabideak eraikitzeko aukera aztertu behar da. Juan 

Bautista Uriarte kalearen kasuan, Errekalde erreka Ibaizabal ibaira desbideratu beharko litzateke, 

egungo hodi biltzaile komuna erabili eta zerbitzu-galeria gisa egokitzeko. 
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Bengoetxeko Sixta Barrenetxeako eta Urretako hodi biltzaileen ingurua eta Plazakoetxeko Kutzeako 

hodi biltzaile nagusiaren behealdea dira gainezka etengabe egiten duten eremuak, sarea nahikoa ez 

delako. Beharrezkoa da hodi biltzaileak handitzea Aperribai, Olabarrieta, Urreta kalean, Tximilarren eta 

Bizkai kalean.  Era berean, beharrezkoa da sistema banatzailea egitea eremu guztietan, oro har euri-

uretarako hodi biltzaile berri bat eraikiz. 

Zenbait gunetan, hala nola Aperribai, Tximelarre, Zuatzaurre eta Usansolon, sarea errepasatu edo 

zuzendu beharko da: egoera txarrean dago eta ez du behar den sekzioa. 

Hori da egoera, baina Plan Orokorraren aurreikuspenekin kateatu behar da: Saneamendu Plan 

Integralak ez du oraindik proiektu exekutiborik, eta 1997ra arte ez da prest egongo kasurik onenean. 

Une horretarako, Galdakaok prest izan beharko ditu bere sare unitarioko tarteak bikoizteko azterlanak, 

bestela ezingo baitu intertzeptorera lotu, Partzuergoaren kalkuluen gainetik ur-emaria handitzen ari 

baita. Beraz, euri-urak bereizi eta gainezkabideak jarri beharko ditu, eta lan horiek ez dira hasiko 

programaren bigarren laurtekoa baino lehen, intertzeptorea eraikitzeko epeekin bat etorriz. 

Baina udalaren jarduketarik beharrezkoena Usansolo-Gorosibain egin behar da, industrialdea barne. 

Eremu horretarako hodi biltzaile bat programatzen da, intertzeptorearen azkenarekin lotzeko. 
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Galdakaoko HAPOren Berrikuspenaren Aurrerakinaren (2012) memorian honako hau jasotzen da: 

2001. urtean Nerbioi-Ibaizabal intertzeptorearen lanak hasi ziren, Urbi-Plazakoetxe tartea, gero 2006. 

urtean Plazakoetxe-Usansolo tarteko lanak hasi ziren. 

Behin Galdakaoko biztanleria gehienaren isuriak intertzeptorean hartuta, zenbait ekintza egitea 

beharrezkoa da  -horietako asko  puntualak dira-, hainbat arrazoirengatik hiri-bilbera lotu ezin izan gune 

eta parajeak konpontzeko. 

Isurketa horietako batzuk Ibaizabal ibaiaren ertzetan daude, eta beharrezkoa da, aldez aurretik, 

bideratze-lanak egitea eta hainbat administrazio koordinatzea. 

Hiri-bilbetik urrun dauden sistemetan (Erletxetako industrialdea), komenigarria da trazadurak garatzea, 

BBUPko (Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa) hodi-biltzailearekin ponpaketen bidez lotzeko eta dauden HUAk 

(Hondakin Uren Araztegia) baliogabetzeko. 

Aldi berean, isolatutako guneen saneamendu-sistema txikiei buruzko azterketa garatu behar da, eta, 

ezaugarrien arabera, hiru irtenbide alternatibo mota ezarri behar dira: 

1.- Sistema orokorrei gehitu. 

2.- Isolatutako saneamendu-sistema kolektiboa ezarri. 

3.- Saneamendu-sistema indibiduala mantendu. 

Honako hauek dira jarduketa horiek garatzeko eremu esanguratsuenetako batzuk, dagoeneko garatuta 

dauden eremuak eta gauzatzen ari diren azpiegiturak kontuan hartuta: 

Trokako gunea. 

Usargoiti-Belategiko gunea. 

Elexalde. 

Lekueko guneak. 

Bekeako gunea. 
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C- ENERGIA ELEKTRIKOAREN SAREA. 

Gaur egun, Eperlandon, Olabarrieta auzoaren ondoan dagoen Galdakaoko azpiestazioaren (BTA) bidez 

funtzionatzen du energia elektrikoaren zerbitzuak. Bertatik 13 kv-ko aireko lineak abiatzen dira hiri-

transformadoreetara eta industria-eremuetara. 

Gainera, Urretan (Arantzelai kalean) eta Bedian (udalerri horretan) izeneko bi transformazio-estazio 

(BTE) daude, azpiestazioarekin lotzen direnak eta Galdakaoko udalerri osoa elikatzen dutenak. Azken 

horrek larrialdietarako instalazio gisa balio du; oraingoz, ez dago edukiera-arazorik estazio horietan. 

Ia ez dago lurpeko trazadurarik, eta, beraz, egungo aireko trazadurak lehenbailehen bihurtu beharko 

lirateke, batez ere dentsitate handieneko eremuetan. 

Bestalde, Urretako BTE eta BTA artean aireko linea berriak eraikitzea aurreikusten da, Explosivos Río 

Tintorako zerbitzu-sarearekin konektatu arte. 

Ez dirudi, beraz, elektrizitate-banaketaren egoerak Plan Orokor hau programatzerakoan kontuan 

hartzeko moduko arazo nabarmenak dituenik; izan ere, garapen-eremu berrietarako (bereziki, 

Bekelarre eta Labeaga) hornidura zuzenean ordainduko dituzte plangintza-sektoreek beren urbanizazio-

proiektuen bidez. 

 

Galdakaoko HAPOren Berrikuspenaren Aurrerakinaren (2012) memorian honako hau jasotzen da: 

HIRI-HONDAKIN SOLIDOAK. 

Hiri-hondakinen bilketa automatizatua zerbitzu gisa integratzen da (hornidura, saneamendua, 

hornidura elektrikoa, gasa, etab.). 

Bilketa pneumatiko-automatikoko sistemaren bidez, hondakinak, jatorrizko lekutik, xurgatze bidez 

garraiatzen dira 500 mm-ko diametro nominala duten lurpeko hodien barruan, bilketa-zentralera, non 

edukiontzi handietan sartzen baitira. 

3 frakzio biltzen dira (errefusa, ontziak eta papera). 

Galdakaoko hiriguneak C motako hondakinen bilketa pneumatikoko sistema bat du, eta gaur egun 

martxan dago. 

Gune batzuetan instalazioa guztiz edo partzialki eginda dago, baina oraindik ez du funtzionatzen, eta, 

azkenik, etorkizunerako diseinatutako sare bat dago. 
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Hondakinen bilketa pneumatikoa 2011ko maiatzean jarri zen martxan, Kurtzea Hegoako, Tximelarre 

Goikoko eta Urretako 3.315 etxebizitza baliokideri zerbitzua emanez. Jarduketa horiei zerbitzua eman 

ahal izateko, 3 frakzio (errefusa, ontziak eta papera) biltzen dituzten 122 buzoi jarri ziren 3.393 metroko 

luzera zuten hodien lurpeko sare baten bidez. 

Ondoren, 2. fasean, Kurtzea Iparran, Tximelarre Behekoan eta San Inazion sistema instalatuko da; 

sistema 120 buzoiren eta 2088 metroko hoditeriaren bidez zabalduko da, eta 2752 etxebizitza baliokide 

gehiagori emango zaie zerbitzua. 

Zentral hori 10.112 etxebizitza baliokideraino handituko da, Galdakaoko udalerriko zentro osoa osatuz. 

Hondakinak biltzeko Galdakaoko zentrala. 

Bilketa-zentrala Ramon Rubial kaleko U.E.-U.R.-2 lurzatian dago. 

C motako zentrala da, eta zubi-garabi bidez edukiontziak garraiatzeko sistema du. 

Inguruko auzoetan sistema instalatzea. 

Arestian aipatutako mugak direla eta, zentral horrek ezin ditu hartu biztanlegune garrantzitsuak 

dituzten zenbait auzo, hala nola Aperribai eta Usansolo. 

Auzo horietarako sistema trinkoagoak daude, bilketa-zentral txikiagoak dituztenak, baina sarearen 

tipologia jada gauzatuta dagoen herrigunearen kasuan bezalakoa da. 

 

E. HERRIKO ARGIEN SAREA. 

Herrigune guztiak hartzen ditu, lurpeko lineen bidez.  Era berean, landa-eremuak guztiz zerbitzatuta 

daude indarrean dauden arauen arabera. 

Hala ere, behar bezala argiztatu gabeko puntu batzuk daude, eta horien artean aipagarrienak 

Arantzelai Auzoa, Bizkai kalea, Elexalde, Artola, Olabarri, Ergoien eta abar izan litezke. Halaber, Juan 

Bautista Uriarteko lurpeko lineak berrikusi beharko lirateke, eta sodio-lurrunezko lanparak 

homogeneizatu, baina inbertsio horiek gehienbat sarearen mantentze- eta hobekuntza-inbertsiotzat jo 

behar dira, eta ez diote programazioari eragiten. 

 

F. TELEFONOAK. 

Telefonicako zentrala Kurtzeako Elizaren ondoan dago, eta ez du arazo funtzionalik sortzen; bai, ordea, 

harmonia estetikoko arazoak, bere izaera historikoagatik oso delikatua den eremu batean baitago. 

Sarea, berez, nahikoa da, baina ia guztia airekoa da, eta, beraz, pixkanaka lurpeko sarearekin ordeztu 

beharko da. Nolanahi ere, garapen-eremu berriak lurpeko sareko telefono-hornidurez hornitu beharko 

dira”. 
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6.4.2.HORNIDURA- ETA SANEAMENDU-SAREA EGUNERATZEA. UR PARTZUERGOAREN 

INBERTSIO PROGRAMA, 2020 

 

(UR PARTZUERGOAREN INBERTSIO PROGRAMA, 2020) 

Biltegiratze-bolumenari dagokionez, ur-hornidura kalitatean, kantitatean eta erabilgarritasunean 

bermatzeko, Galdakaorako proposatu da 

“Arratiako haranerako horniduraren erregularizazioa Betelutiko edateko uren araztegiko biltegitik 

egiten da, luzera handiko hodiekin, eta horrek hornidurarik ez izateko arriskua handitzen du, matxura 

posibleekin. Galdakaon biltegi bat eraikitzea aurreikusi da, Usansolo eta Arratiako harana hornitzeko 

berme hori hobetzeko”. 

 

Horrela, 1. eranskinean – Hornidura-jarduketen deskribapena, lehen mailako sareari dagokionez, 

honako hau ezartzen da Galdakaorako: 

“Galdakao-Arratia. 

Galdakaoko biltegi berria. 

Gaur egun, bi sistemen erregulazioa Beteluriko biltegitik egiten da, eta urrun egoteak, Galdakaoko, 

Usansoloko (Galdakao-Usansolo Ospitalea) eta Arratiako haraneko eremuetan gerta daitezkeen 

hornidura-etenak baldintzatzen ditu. 

Galdakaoko udalerrian biltegi bat eraikitzea proiektatu zen, gune horiek hornitzeko bermea handitzeko, 

bai hornidura normaleko egoeran, bai San Bizente-Beteluriko eta Txorierriko arteriak ixtea eragin 

dezaketen larrialdietan. 

Gaur egun eraikuntza-proiektua idazten ari da”. 
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6.5. KOMUNIKAZIO-SISTEMA OROKORRA USANSOLON 

 

6.5.1.UDALEZ GAINDIKOA. 

A. TRENBIDE-SAREA. 

— AHT linea (eraikitzen ari dira) Bekea-Uraska auzoetan. 

— Bilbo-Donostia linea (ETS) Lekue eta Pertxin artean. 

 

B. ERREPIDE-SAREA. 

— N240 Urgoiti – Legutio, N-634 errepidearekin eta AP8 autobidearekin komunikatzeko 

biribilgunetik, Galdakao-Usansolo ospitaletik igarota, Usansolo eta Gorosibai artean. 

 

 

6.5.2.UDALARENA. 
 

A. ERREPIDE-SAREA. 

— Udalaren oinarrizko sarea. 

Hiri-egitura. 

  Ipar lotura N-240 errepidearekin: Laminarrietabide kalea. 

  Ekialde lotura N-240 errepidearekin: Pertxinbide kalea. 

  Gainerako kaleak: Meatzetabide. 

  Ander Deuna. 

  Torreondo. 

  Oletxe. 

  Ibiondo. 

  Baroja. 

  Tabernazarra. 

  Pertxinbide. 

  Astui (Gorosibairekin lotura). 

  Gorosibai (hiri-bilbea). 

  Maria Nieves Gallastegi Galartza. 

Landa-egitura: 

  Lekuebasobide bidea (Lekue auzoarekin lotura) 

  Artetabide bidea (Ordañe eta Arteta auzoarekin lotura). 

  Meatzeta bidea (Bekea auzoarekin lotura). 

  Bidezabal bidea (Labeaga auzoarekin lotura). 

  Budotzako Iturritxoa bidea (Trokarro eta Gorosibai arteko lotura). 

 
B. Usansolo bidegorria (Labeaga-Uraska). 
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6.6. HIRIGINTZA-PLANGINTZAREN BILAKAERA 
 

 

6.6.1.UDALPLAN 2020KO DATUEN ARABERA 

 

(Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila- Eusko Jaurlaritza) 

45. taula Bizitegi-lurzorua 

Iturria: lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila- Eusko Jaurlaritza 

 

46. taula Jarduera ekonomikoetarako lurzorua 

Udalerria 
Azalera 

(Ha) 

Azalera okupatua 

 (Ha) 

Hutsik dagoen 

azalera 

(Ha) 

Gauzatzeke 

dagoen 

eraikigarritasuna 

(mila m2 t) 

Galdakao 192,97 142,68 50,29 226,3 

Iturria: lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila- Eusko Jaurlaritza 

 

47. taula Sistema orokorrak eta lurzoru urbanizaezina 

Udalerria 
SISTEMA 

OROKORRAK (Ha) 

LURZORU 

URBANIZAEZINA 

(Ha) 

UDALERRIAREN 

AZALERA (Ha) 

Galdakao 254,66 2.431,09 3.128 

Iturria: lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila- Eusko Jaurlaritza 

 

 

Usansolori buruzko datu zehatzik ez da lortu. 

 

 

 

 

Udalerria 
Azalera 

(Ha) 

Egungo 

etxebizitza 

kopurua 

Gauzatzeke deuden etxebizitza 

kopurua. 

Gauzatzeke 

dagoen 

eraikigarritasuna 

(mila m2 t) 

Etxebizitza 

kopurua 

guztira libreak BPE GUZTIRA 

Galdakao 249,28 12.468 1.202 275 1.477 165,50 13.945 



 

 
 

- 109 - 

6.6.2.USANSOLORI ERAGITEN DION PLANGINTZAREN BILAKAERAREN INBENTARIOA 

(Galdakaoko Udaleko Hirigintza Saila) 
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6.6.3.USANSOLORI DAGOKION HIRIGINTZA-KUDEAKETAKO TAULA 

 

 

(Galdakaoko Udaleko Hirigintza Saila) 
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6.6.4. GALDAKAOKO HAPOREN EGITURAZKOA EZ DEN XEDAPEN-ALDAKETA, 

BIZITEGITARAKO HIRI-LURZORUAREN EGIKARITZE-UNITATEETAKO ETXEBIZITZA-

KOPURUA HANDITZEARI BURUZKOA 

(2008ko abenduaren 4ko 234. BAO, behin betiko onespenaren argitalpena) 

Banantze-espedienteari eragiten dioten eremuak. 

 

48. taula Usansoloko bizitegitarako hiri-lurzoruaren egikaritze-unitateetan etxebizitza-
kopurua handitzea 

 

USANSOLO 

ETXEB. KOP. 

AURREIKU-

SIAK BERRIAK 

DAUDEN 

ETXEB. 

KOP. 

ETXEB. KOP. 

LIZENTZIAK 

EMANAK 

GEHIKUNTZA 

KOP. ETXEBIZITZAK 
OHARRAK 

UE US 1 

UE US 2 

UE US 3 

UE US 4 

UE US 5 

UE US 6 

UE US 7 

UE US 8 

UE US 9 

UE US 10 

43 

20 

17 

98 

31 

10 

32 

0 

188 

91 

- 

13 

- 

- 

- 

6 

- 

- 

- 

- 

43 

0 

0 

0 

31 

16 

32 

- 

188 

- 

0 

17 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Garatua 

 

 

Birpartzelatua eta lizentzia eskatua 

Garatua 

Garatua 

Garatua 

Industriala 

Garatua 

Diseinu berriduna. Moldatua 

GUZTIRA US 530 19 415 24  

 

 

GOROSIBAI 

ETXEB. KOP. 

AURREIKU-

SIAK BERRIAK 

DAUDEN 

ETXEB. 

KOP. 

ETXEB. KOP. 

LIZENTZIAK 

EMANAK 

GEHIKUNTZA 

KOP. ETXEBIZITZAK OHARRAK 

UE GO 1 

UE GO 2 

UE GO 3 

92 

104 

0 

3 

1 

-- 

0 

105 

-- 

33 

0 

-- 

Hitzarmena 

Garatua 

Industriala 

GUZTIRA GO 196 4 105 33  

 

LABEAGA 

ETXEB. KOP. 

AURREIKU-

SIAK BERRIAK 

DAUDEN 

ETXEB. 

KOP. 

ETXEB. KOP. 

LIZENTZIAK 

EMANAK 

GEHIKUNTZA 

KOP. ETXEBIZITZAK OHARRAK 

UE LA 1 

 
20 12 0 50 

Mixto Com/Viv./Terc. 

Garatu gabea 

GUZTIRA   LA 20 12 0 50  

 

GUZTIRA 746 35 520 107  

iturria: BOB-nº 234, 04/12/2008 
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6.6.5. USANSOLON GAUZATU GABEKO AURREIKUSPENAK, GALDAKAOKO HAPON 

AURREIKUSITAKOAK. 

 

6.6.5.1. Usansolorako, hiri-lurzoruan, Galdakaoko HAPOa Berrikusteko Aurrerakinetik (2012) 

ateratakoa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUZTIRA    726                                                        57 

 

Usansolon aurreikusitako 783 etxebizitzetatik (726 etxebizitza + 57 etxebizitza), 2012an 499 

etxebizitza egin ziren ( % 63,73), 98 etxebizitzatarako lizentzia eskatu zen eta 92 etxebizitza hitzartu 

ziren. Guztira, 190 etxebizitza. 

 

6.6.5.2. Usansolorako, lurzoru urbanizagarrian, Galdakaoko HAPOa Berrikusteko Aurrerakinetik 

(2012) ateratakoa: 

USANSOLO-2 SEKTOREA. 

Usansolo auzoaren iparraldean, ibaiak mugatzen du sektorea iparraldean eta ekialdean; 
mendebaldean, Usansoloko kirol-ekipamendua dago. Sektorea indarrean dagoen plangintzako 
baldintza berberetan mantentzen da. 

- Sektorearen azalera: 24.692 m2 

- Eraikigarritasuna: 0,518 m2c/m2s; guztira, 12.790,45 m2c. 
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USANSOLO-3 SEKTOREA. 

Usansolo auzoaren iparraldean, ibaiak mugatzen du sektorea iparraldean eta ekialdean; 
mendebaldean, Usansoloko kirol-ekipamendua dago. Sektorea indarrean dagoen plangintzako 
baldintza berberetan mantentzen da. 

- Sektorearen azalera: 24.692 m2 

- Eraikigarritasuna: 0,518 m2c/m2s; guztira, 12.790,45 m2c. 

Etxebizitza bakoitzeko 85 m2-ko batez besteko tamaina kontuan hartzen badugu, 100 m2-ko azalera 
eraikia edo hirigintza-eraikigarritasuna etxebizitza bakoitzeko ezar dezakegu, HAPOn ezarritako batez 
besteko azalera. 

Horiek horrela, hau izango litzateke eraikitzeko falta diren etxebizitzen kopurua: 

Usansolo 2 – 12.790,45 m2 (c) /100 m2 (c) = 128 etxebizitza. 

Usansolo 3 – 12.790,45 m2 (c) /100 m2 (c) = 128 etxebizitza. 

Guztira 256 etxebizitza falta dira eraikitzeko. 

 

Bestalde, Galdakaoko HAPOa Berrikusteko Aurrerakinak, bere bi aukeretan, gehitu beharreko 
bizitegi-sektore berri bat ezartzen du: “Usansolo-4” Sektorea. 

USANSOLO-4 SEKTOREA. 

Usansolo auzoaren hego-mendebaldean, sektoreak hiri-bilbea errematatzen du Usansoloren 
hegoaldean Bedia udalerriaren mugaraino. LPPan aurreikusitako bizitegi-erabilerarako sektore berri 
bat da. 

- Sektorearen azalera: 52.257,27 m2. 

- Eraikigarritasuna: 0,4 m2c/m2s; guztira, 20.902,91 m2c. 

Horrek, aurreko terminoetan, 209 etxebizitza berri gehitzea ekarriko luke, baina dagoeneko beste 
agertoki batean, bi hamarkadatara. 

  



 

 
 

- 115 - 

6.6.5.3. Galdakaoko Udaleko Hirigintza Saileko iturrietatik aterata. 

 

Usansolon, hau da hirigintza-plangintza gauzatzeko erritmoaren egungo egoera: 
 

U.E.US.2   17 etxebizitza uda ostean entregatuko dira, 2021ean. 

U.E.US.3       20 etxebizitza, gaur egun egiten ari direnak, 2022an entregatuko dira. 

U.E.US.4   16 etxebizitza, gaur egun egiten ari direnak, 2021ean entregatu dira (82 etxebizitza 

pendiente). 

U.E.US.10   55 etxebizitza lizentziarekin, 2023an entregatuko dira (36 etxebizitza pendiente). 

 GUZTIRA       108 etxebizitza, gaur egun entregatzeke daudenak. 

Usansoloko bizitegitarako hiri-lurzoruaren egikaritze-unitateen koadroa honela geratuko da: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USANSOLO ETXEB. 

KOP.AURREI-

KUSIAK 

BERRIAK 

DAUDEN 

ETXEB. 

KOP. 

ETXEB. KOP. 

LIZENTZIAK 

EMANAK 

GEHIKUNTZA 

KOP. 

ETXEBIZITZAK 

OHARRAK 

UE US 1 

UE US 2 

UE US 3 

UE US 4 

UE US 5 

UE US 6 

UE US 7 

UE US 8 

UE US 9 

UE US 10 

43 

 

 

82 

31 

10 

32 

0 

188 

36 

- 

33 

17 

16 

- 

6 

- 

- 

- 

55 

43 

20 

17 

16 

31 

16 

32 

- 

188 

55 

0 

17 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Garatua 

Garatua 

Garatua 

Garatua 

Garatua 

Garatua 

Garatua 

Industriala 

Garata 

Garatua 
GUZTIRA US 422 127 418 24  
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6.7 BEREIZKETAREN INPAKTUAK 

 
6.7.1. USANSOLO, 5.000 BIZTANLE BAINO GUTXIAGO DITUZTEN BIZKAIKO UDALERRIEI 

DAGOKIENEZ 

5000 biztanle baino gutxiago dituzten Bizkaiko udalerrien zerrenda eta biztanle kopurua. 
 

1 Ajangiz 442 41 Kortezubi 403 

2 Alonsotegi 2.804 42 Lanestosa 294 

3 Amoroto 409 43 Larrabetzu 1.742 

4 Arakaldo 97 44 Laukiz 997 

5 Arantzazu 305 45 Lemoa 2.968 

6 Areatza 1.080 46 Lemoiz 991 

7 Arrankudiaga 848 47 Lezama 2.411 

8 Arratzu 353 48 Loiu 2.180 

9 Arrieta 552 49 Mallabia 1.162 

10 Artea 681 50 Mañaria 473 

11 Artzentales 686 51 Markina-Xemein 4.676 

12 Atxondo 1.447 52 Maruri-Jatabe 847 

13 Aulesti 674 53 Mendata 373 

14 Bakio 2.189 54 Mendexa 411 

15 Barrika 1.405 55 Meñaka 646 

16 Bedia 982 56 Morga 395 

17 Berriatua 1232 57 Mundaka 1.859 

18 Berriz 4.759 58 Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz 381 

19 Busturia 1.731 59 Murueta 305 

20 Dima 1.239 60 Muxika 1.378 

21 Ea 870 61 Nabarniz 230 

22 Elantxobe 447 62 Orozko 2.344 

23 Ereño 260 63 Otxandio 1.182 

24 Errigoiti 511 64 Plentzia 4.081 

25 Etxeberria 823 65 Sondika 4.432 

26 Forua 965 66 Sopuerta 2.416 

27 Fruiz 404 67 Sukarrieta 353 

28 Galdames 829 68 Trucios-Turtzioz 548 

29 Gamiz-Fika 1.283 69 Ubide 155 

30 Garai 309 70 Ugao-Miraballes 4.017 

31 Gatika 1.464 71 Urduliz 3.267 

32 Gautegiz-Arteaga 871 72 Urduña-Orduña 4.134 

33 Gizaburuaga 174 73 Zaldibar 2.888 

34 Gordexola 1.641 74 Zamudio 3.226 

35 Ibarrangelu 593 75 Zaratamo 1.687 

36 Igorre 4.067 76 Zeanuri 1.283 

37 Ispaster 629 77 Zeberio 1.072 

38 Iurreta 3.844 78 Zierbena 1.299 

39 Izurtza 245 79 Ziortza-Bolibar 395 

40 Karrantza Harana/Vallede Carranza 2.816 80 Usansolo 4.520 

Iturria: Eustat. Sabai Arkitektoak SLk egina. 
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6.7.2.BEREIZKETAREN EGOERA. 

Gaur egun, Bizkaian 112 udalerri daude. 

— Bizkaiko Lurralde Historikoko 79 udalerrik 5.000 biztanletik beherako biztanleria-bokazioa 

eta -egitura dute, hau da, guztizkoaren % 70,53. 

— Bizkaian biztanle gutxien dituzten 79 udalerrien egituraren barruan, Usansolo ia lehen 

postuan egongo litzateke, 4.520 biztanlerekin –Berrizek (4.759 biztanle) eta Markina-

Xemeinek (4.676 biztanle) soilik gaindituko lukete–, eta Sondika (4.432 biztanle), Urduña 

(4.134 biztanle), Plentzia (4.081 bizt.) eta baita Igorre ere (4.067 bizt.) gainditzen ditu alboan 

duen Arratiako haranaren herri nagusi gisa. 

— Bilbo-Metropolitarreko Eremu Funtzionalari dagokion Lurralde Antolamenduak adierazten 

du azpibanaketa bereziko tarteko eskala bat eta deszentralizazio-eredu kontzentratu bat 

dela; beraz, Usansoloren bereizketa, alderdi horretatik, ez dago planteatutako lurralde-

ereduaren aurka. 

— Usansolo hirigintza-mailan banantzeak bere plangintza idazteko ahalmena emango lioke. 

Indarrean dagoen legeriaren arabera (EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 

Legea), onartzeko ahalmena Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio, baina, antolamendu 

xehatuarena, berriz, udal berriari legokioke. Horrek esan nahi du Galdakaoko Udalaren udal-

eskumenak arinki doituko liratekeela jurisdikzio berri txikiago batera azalerari dagokionez (-

% 23,06) eta biztanle-kopuruari dagokionez (-% 15,40). Bestalde, udalerri berriak eguneroko 

arazoak eta etorkizuneko aurreikuspenak hurbiltasun, arintasun eta erabakitasun handiagoz 

konpon ditzake, eta, batez ere, Usansoloko biztanleek plangintzaren formulazioan parte-

hartze zuzenagoa izan dezakete; izan ere, pentsatzekoa da Usansolok bere plangintza 

orokorra formulatzen duen bitartean Galdakaoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorra izango 

litzatekeela banandutako udalerrian indarrean dagoen Plangintzako Tresna. 

 

50. taula Galdakaoko eta Usansoloko azalera eta biztanle kopurua 

 Azalera (Has) Biztanle kopurua 

Galdakao (gaur egun) 3.127,50 29.438 

Galdakao (bereizketaren ondoren) 2.400,49 24.918 

Usansolo 727,01 4.520 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia eta Eustat. Sabai Arkitektoak SL enpresak egina 
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— Banantzearen ondoren, lurzoruen izaera honela egituratzen da: 

 

51. taula Galdakaoko (banandu ondoren) eta Usansoloko hiri-lurzoruaren azalera 

 Galdakao m2 Usansolo m2 

Eremu urbanoa 3.921.108 586.411 

Urbanizagarria 599.692 160.400 

Urbanizaezina 19.484.104 6.523.376 

Guztira 24.004.903 7.270.187 

Iturria: Bizkaiko Foru Aldundia eta Eustat. Sabai Arkitektoak SL enpresak egina 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Ekipamenduak eta zerbitzuak 
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7.1. GALDAKAOKO HAPOREN ARABERA HARTUTAKO EKIPAMENDU-SISTEMA 

OROKORRAK 

Irakaskuntza-ekipamendua. 

□ Elexaldeko Lanbide Heziketako Zentroa eta Institutua. 

□ UNKINA I.P. Usansolon. 

□ Herrieztegi I.P. 

□ Gandasegi I.P. 

□ Egea I.P. 

□ Biharkoak I.P. 

□ Bengoetxe I.P. 

□ Aperribai I.P. 

□ Eguzki-begi Ikastola. 

□ Lanbide Hastapeneko Zentroa (LHI). 
 

Ekipamendu soziokulturala. 

□ KIUB, Kontsumitzailearen Informaziorako Udal Bulegoa. 

□ Kultur Etxea Lehendakari Agirre plazan. Txapelena Kultur Etxea. 

□ HHE. Helduen hezkuntza. 

□ OPZ. Orientazio Pedagogikoko Zentroa. 
 

Kirol ekipamendua. 

□ Elexaldeko Udal Kiroldegia. 

□ Zuhatzuko kirol-eremuak. 

□ Zuhatzuko Santa Barbara Udal Zelaia. 

□ Usansoloko Udal Kiroldegia. 

□ Gurutzeko Plazako frontoia. 
 

Osasun-ekipamendua. 

□ Galdakao-Usansolo Ospitalea Usansolon. 
 

Azpiegitura eta zerbitzuen ekipamendua. 

□ Iberdrola azpiestazio elektrikoa Olabarrietan. 

□ Azpiestazio elektrikoa Urretan. 

□ Elexaldeko hilerria. 

□ Guardia Zibilaren kuartela. 

□ Zentral telefonikoa Kurtzean. 

□ Usansoloko araztegia. 
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7.2. USANSOLON DAUDEN EKIPAMENDUEN (SISTEMA OROKORRAK ETA 

LOKALAK) ZERRENDA 

 

Udal ekipamenduak 

Udalaren kale-planoarekin lotzen da. Eraikuntzaren lurzoruaren okupazio-azalera gutxi 

gorabeherakoa da, eta katastroko partzela-planoaren neurketaren arabera lortu da. 

 

 

1. Katastroko neurketaren arabera (lurzoruaren okupazioa). 

2. Udal higigarrien inbentarioaren arabera (eraikitako azalera). 

 

 

 

 
 
POSTA HELBIDEA 
 

KALE 

IZENDEGIKO 

KODEA 

IDENTIFIKAZIOA 

 
ERABILERA 

ERAIKUNTZA-

REN LURZORU 

OKUPAZIOA 

(m2) 1 

ERAIKITAKO 

AZALERA 

(m2) 2 

PROFILA 

29.A c/ Ander Deuna, 29A 2. Txapelena Kulturala 126 m2 205 m2 PB+1+BC 

33 c/ Ander Deuna 33 27. 

 

San Andres 

Adinekoentzako zentroa 

Soziala 268  m2  PB+1+B 

2A c/ Ander Deuna 2A 8. 

 

San Andres Apostolua 

Eliza 

Erlijiosoa 620 m2 

158 m2 

 

 
PB 

PB+2 

1A c/ Ander Deuna 1A 18. Mediku-kontsultategiak Sanitarioa 420 m2  PB 

1F c/ Ander Deuna 

1F,1E,1D,1C 

14. Obaba. Haurtzaindegia Soziala 395 m2  PB 

1G c/ Ander Deuna 1G  Frontoia Kirol-erabilera 145 m2  PB 

1G-1C c/ Ander Deuna 1G/1C 10-21 Topagunea. Ludoteka Soziokulturala 340 m2  PSS 

25 c/ Ander Deuna 20-25 13 KZ Gunea Soziokulturala 110 m2  PB 

1B c/ Iturritxu1B 8. Liburutegia Kulturala 190 m2 165 m2 PB+1 

3 c/ Iturritxu, 3 34 

 

3. adinekoen kluba. 

Gure etxea 

Soziala 168 m2  P1 

2 c/Lekuebasobide 2 29. “Malai” etxebizitza 

komunit. 

Soziala 130 m2  PB+1+BC 

1C c/ Meatzebide 1C 11 Unkina kiroldegia. Futbol-

zelaia 

Kirol-erabilera 7.500 m2 

500 m2 

10.554 m2 

 
 

PB+1 

1B c/ Meatzebide 1B 11 Unkina kiroldegia. Kirol-erabilera 3.000 m2 2.850 m2 PB+1 

1A c/ Meatzebide 1A 2 

 

Unkina LHI eraikuntza 

Patioa 

Hezkuntza-er. 

Hezkuntza-er. 

1.250 m2 

3.100 m2 
6.880 m2 

PB+2+BC 

-- 

1A Gorosibai auzoa 1A 3 Gorosibaiko auzo etxea Soziokulturala 150 m2 352 m2 PB+BC 
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Udalaz gaindiko ekipamenduak 

 

Oharra: Letra lodiz identifikatutakoak Galdakaoko HAPOn daude adierazita, eta aurreko 3.3.6. kapituluan aipatzen dira. 

 

 

 

 

 

7.3. USANSOLON BABESTUTAKO ONDASUNAK HAPOREN ARABERA 

 

 

Katalogatutako elementuen laburpena honako hau da: 

 

KATALOGATUTAKO ELEMENTUAK KOPAPENA DESKRIPZIOA 

Lekueren Dorrea 

Torreren zubia 

Arizaga Jauregia 

Usánsoloko zubia 

Lekue auzoa. 

Puente La Torre-

Bekea 

Bidezabal (Usansolo) 

Usansolo. 

Harlanduzko harrizko dorrea  (XVI) 

Erromaniko zubia (XVII) 

Jauregia(s. XVIII) 

Romaniko estiloa 

Isasi Goikoako Dorrea Ordañe auzoa Harlanduzko harrizko dorrea  (XVI) 

 

Interes arkitektonikoko elementu gisa aipatu behar da: Txapelena baserria, Usansolon. 

Usansolon gehitu beharreko beste elementu bat, Galdakaoko HAPOn jasota ez dagoena, Isasiko 

dorrea da. 

Galdakaoko HAPOn aipatutako 4 elementuen katalogazio-fitxak III. eranskinean daude. 

 

POSTA  
HELBIDEA 

KALE-
IZENDEGIKO 
KODEA 

IDENTIFIKAZIOA 
 

ERABILERA ERAIKUNTZA
REN 
LURZORU 
OKUPAZIOA 

PROFILA 

45 A Oletxe 45A ETS.  Geltokia Azpiegiturak 
garraioa 

125 m2 BS+1+T 

33 Labeaga auzoa kalea 15 
 

Ospitalea Sanitarioa 21.000 m2 BS+10 
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7.4. EKIPAMENDUEKIN LOTUTAKO UDAL ZERBITZUAK 

 

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 26. artikuluak ezartzen 

duenez, udalek honako eskumen hauek dituzte: 

□ Argiteria publikoa,  

□ Hilerria,  

□ Hondakinen bilketa,  

□ Kaleen garbiketa,  

□ Edateko uraren etxez-etxeko hornidura,  

□ Estolderia,  

□ Herriguneetarako sarbideak,  

□ Bide publikoak zolatzea 

□ Elikagaien eta edarien kontrola.  

 

Gainera, 25. artikuluko 1. Paragrafoan azaltzen da, udalerriak, bere interesak kudeatzeko eta bere 

eskumenen esparruan, era guztietako jarduerak sustatu eta zerbitzu publiko guztiak eman ditzake, 

bizilagunen komunitatearen beharrak eta asetzeko.  Alde horretatik, udalek, orokorrean, eta bereziki 

Galdakaoko Udalak, bi ingurune desberdinetara bideratutako zerbitzuak eta ekipamenduak 

eskaintzen ditu. Alde batetik, kolektibo ezberdinei buruzkoak: 

⎯ Gazteak 

⎯ Emakumeak 

⎯ Helduak 

Bestetik, arlo ezberdinei buruzkoak: 

⎯ Kirola: Kiroldegia 

⎯ Kultura: Liburutegia, Ludoteka 

⎯ Enplegua 

⎯ Hezkuntza: Haur-eskola, HHI, Musika-eskola, EuskaltegiA 

Udal zerbitzuen kudeaketa zuzenean egin daiteke Udalak langileak kontratatzen baditu, edo 

zeharkako kudeaketaren bidez, enpresa espezializatuen zerbitzuak lehiaketa publikoaren bidez 

azpikontratatuz. Jarraian, Galdakaoko Udaleko zerbitzuak eta horiek kudeatzeko modua zehazten 

dira. 
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52. Taula. Galdakaoko Udalak eskaintzen dituen zerbitzuak 

ZERBITZUA KUDEAKETA 

Argiteria publikoa, Azpikontratazioa 

Kirol instalazioetako elektrizitatea Azpikontratazioa 

Hilerria,  
Bertako langileak.                    

LPZ 2 ehorzle 

Hondakinen bilketa,  Azpikontratazioa 

Kaleen garbiketa,  Azpikontratazioa 

Edateko uraren etxez-etxeko hornidura eta instalazioaren kontserbazioa Azpikontratazioa 

Estolderia,  

Herriguneetarako sarbidea,  

Bide publikoen zoladura 
Bertako langileak.  

Obra lantaldeko LPZ 

Elikagaien eta edarien kontrola.  

Toki publikoetako segurtasuna Berezko LPZko langileak, 34 

lanpostu. (Sarjentua, Kaboa, 

Agenteak) 
Trafikoaren eta oinezkoen antolamendua 

Hirigintzako antolamendua, kudeaketa, exekuzioa eta diziplina 

Bertako langileak, LPZ, 10 

lanpostu (Arkitektoa, Arkitekto 

teknikoa, Delineatzailea, 

Hirigintzako aholkularia, 

Hirigintzako aholkulari 

juridikoa) 

Ondare historiko-artistikoa 
Langile propioak LPZ 2 

lanpostuko hornidura 

Soziokulturala 

Familia eta haurtzaroa 

Gizarteratzea 

Berdintasunerako gizarte laguntza 

Gazteentzako jarduerak 

Enplegurako laguntza 

Osasun publikoaren babesa 

Droga-mendekotasunaren prebentzioa 

Liburutegiak 

Erakusketa aretoak 

Kulturaren sustapena 

Jarduera eszenikoak 

Festak eta jaiak 

Bertako merkataritza 

Turismoa sustatzea 

Azpikontratazioa 

Kanpoko lanak 

Herritarren segurtasuna 

Trafikoa eta bide-segurtasuna 

Babes zibikoa 

Hirigintzako zerbitzu orokorrak 

Hilerria 

Lorezaintza 

Tokiko Agenda 21 

Udal mendiak 

Gizarte laguntzako zerbitzu orokorrak 

Ezgaitasunaren kudeaketa 

Hezkuntzako zerbitzu osagarriak 

Azpikontratazioa 

 



 

 
 

- 125 - 

53. taula. Zerbitzuak taldeka 

TALDEA KUDEAKETA 

Gazteak Berezko LPZko langileak, 1 lanpostuko hornidura (teknikaria) 

Emakumezkoak Berezko LPZko langileak: 2 lanpostuen hornidura (Berdintasunerako teknikaria) 

Helduak Berezko langile ez-espezifikoak 

 

54. Taula. Zerbitzuak eremuka 
ALORRA KUDEAKETA EKINTZAK 

Ongizate 

soziala 

Bertako LPZko langileak, 4 

lanpostuez hornitzea 

(Teknikaria) 

Jarraian deskribatzen dira. 

Bertako 

garapena 

eta enplegua 

Azpikontratatua 

Sustapen ekonomikoa 

 Enpresa-sarearen behatokia - Mapa birtuala 

Informazioa - Laguntzen tramitazioa 

 Lan-bitartekaritza 

 Etengabeko prestakuntza 

 Enpresa- eta merkataritza-sarea dinamizatzea -  

merkataritza-harremanetarako jardunaldiak - 

lankidetza-proiektuak 

Autoenplegua 

Enpresak sortzeko aholkularitza-zerbitzua 

 Laguntzak eta diru-laguntzak izapidetzea 

Enplegua 

 Enplegurako orientazio-zerbitzua 

 Lanerako prestakuntza 

• Informazioa 

 

Galdakaoko Udaleko Gizarte Ongizateko arloak kolektibo desberdinen beharrei erantzuteko hainbat 

programa gauzatzen ditu. 2019 urtean udalerri osoan egindako ekintzen zerrenda azalduko dugu. 

A) Prestazioak eta laguntzak 

 GLL 

 Gizarteratzeko laguntza bereziak 

 Gizarte Ongizateko funtseko pentsioak 

 Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntzak 

 Gurutze Gorriko prestazioak eta laguntzak 

 Adinekoen elkarteentzako, gizarte-erakundeentzako eta lankidetza-erakundeentzako   
diru-laguntzak. 
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B) Haurtzaroa, emakumea eta familia. 

 Gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko programak 

 Familientzako aholkularitza- eta nerabeei arreta emateko programa 

 Emakumeentzako harrera-etxea 

 Emakumearentzako laguntza psikologikoa 

 Emakumeentzako legezko aholkularitza zerbitzua 

 Familia-bitartekaritzako zerbitzua 
 

C) Pertsona helduak 

 ELZ 

 Adineko pertsonak dinamizatzeko programa 

 Adinekoentzako zentroak 

 Telelaguntza zerbitzua 
 

D) Mendekotasunari arreta 

 Garraio egokituko zerbitzua 

 Aparkatzeko txartela, ezgaitasuna duten pertsonentzat 

 Mendekotasunaren balorazioa 

 Ezgaitasunaren balorazioa 

 Zainduz programa 
 

E) Gizarteratzea 

 Gizarteratzeko jarduerak. Gizarteratzea eta laneratzea 

 Gizarte-bazterketaren balorazioak 

 Gizarteratze-zerbitzuetako plaza-eskaerak. 
 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Udal zerbitzuen ezaugarriak, 

antolaketa eta kudeaketa 
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Jarraian, Galdakaoko ekipamenduen eta udal-zerbitzuen deskribapena egiten da.  

Ekipamenduak, emango zaien erabileraren arabera ordenatu dira: 

 Kirol ekipamenduak 

 Kultura-ekipamenduak 

 Ekipamendu soziokulturalak 

 Osasun-ekipamenduak 

 Hezkuntza-ekipamenduak 

 Beste batzuk, erlijiosoak, administrazio-aparkalekuak. 

Talde bakoitzaren barruan, adierazgarrienen deskribapena egiten da, baita erabiltzaileen 

deskribapena ere. Gainera, Galdakao eta Usansoloren artean duten kokapenaren arabera sailkatzen 

dira. 

Horietako batzuetan, beren azalera deskribatzen da, eta biztanle bakoitzari dagozkion m²-ak egiten 

dira. Horretarako, 2021/01/1ean Galdakaon dagoen biztanleria kopurua hartu da, 29438 biztanle 

udal-erroldaren arabera. Horietatik 4520 Usansolon erroldatutako pertsonak dira. Galdakaori 

Usansoloko biztanleak kenduz gero Galdakao  24918 biztanlerekin geratuko litzateke. 

Zerbitzuei dagokienez, Udalek legez bete behar dituzten zerbitzuen zerrenda eskaintzen da. Gainera, 

Galdakaoko Udalak bere biztanle guztiei eskaintzen dizkien zerbitzuak zehazten dira, eta kudeaketa 

zuzenean egiten duen edo azpikontratak egiten duen deskribatzen da. 
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8.1. KIROL EKIPAMENDUAK (GALDAKAO + USANSOLO)   

 

Galdakaok era guztietako kiroletarako ekipamenduak eta instalazioak ditu. Adierazgarrienak bere 

kiroldegiak dira. Horien guztien artean 37004,80 m² inguruko azalera hartzen dute, 2021eko 

urtarrilaren 1ean bertan bizi diren 29438 pertsonentzat, hau da, 1.25 m² pertsonako. 

Galdakao eta Usansolo arteko saltokiak bereiziz gero, kiroldegiaren azalera-ratioa 1.37 m ² -koa izango 

litzateke Galdakaon, eta 0.63 m ² -koa Usansolon, biztanle bakoitzeko. 

 

55. Taula. Udalerriko kiroldegiak 

ESTABLEZIMENDUA KOKAPENA AZALERA 

POLIDEPORTIVO DE ELEXALDE / ELEXALDEKO POLIKIROLDEGIA ELEXALDE 18.207,00m² 

POLIDEPORTIVO DE URRETA / URRETAKO POLIKIROLDEGIA CENTRO 7.147,00m² 

POLIDEPORTIVO DE ZUHATZU / ZUHATZUKO POLIKIROLDEGIA ZUATZU 8.800,00m² 

POLIDEPORTIVO DE UNKINA / UNKINAKO POLIKIROLDEGIA USANSOLO 2.850,80m² 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

Gaur egun, 5.991 pertsona daude abonatuta udalerri osoan kirol-instalazio horietan, hau da, 

udalerriko biztanle guztien % 18. 

Abonuen % 8,8 Usansolon erroldatuta dago.  

 

56. Taula. Udalerriko kiroldegietan bazkidetuta dauden pertsonak 

Bazkide kopurua 
Ahaide 

titularrak 

Ahaide 

onuradunak 
Banakakoak 

Usansolon 

erroldatuak 

% Usansolo 

erroldatuak 

guztizkoarekiko 

5.991 1.586 3.392 1.014 520 %8,8 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

Bazkidetutako pertsonen datu demografikoei dagokienez, ez da kopuru bera ikusten adin tarte 

bakoitzean generoaren arabera, hau da, adin bakoitzeko bazkidetuen artean emakumezkoen eta 

gizonezkoen proportzio bera dago. 
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57. Taula. Bazkidetuen banaketa adinaren eta sexuaren arabera 

 
1-10  

urte 

bitartean 

11-20  

urte 

bitartean 

21-30  

Urte 

bitartean  

31-40  

urte 

bitartean 

41-50  

urte 

bitartean  

51-60  

urte 

bitartean 

61-70 

urte 

bitartean 

71-80 

urte 

bitartean 

80  

urtetik 

gorakoa 

Gizo-

nezko 
%17,65 %14,38 %9,1 %13,05 %22,77 %14,58 %5,89 %2,23 %0,32 

Emaku-

mezko 
%17,42 %14,13 %8,45 %14,74 %22,41 %14,71 %5,42 %1,93 %0,34 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

Gauza bera esan dezakegu erroldatze-lekuaren aldagaia gehitzen badugu, Usansolo eta Galdakao 

bananduta. 

 

58. Taula. Bazkideen banaketa erroldatze-lekuaren, auzoaren eta adinaren arabera 

 

<18 urte 18-65 urte bitartean >65 urte GUZTIRA 

Usansolo 
Galdakaoko 

gainerakoa 
GUZTIRA Usansolo 

Galdakaoko 

gainerakoa 
GUZTIRA  Usansolo 

Galdakaoko 

gainerakoa 
GUZTIRA Usansolo 

Galdakaoko 

gainerakoa 

Gizon 100 739 839 163 1.937 2.100 7 135 142 %8,75 %91,25 

Emakume 86 698 784 158 1.811 1.969 6 130 136 %8,63 %91,37 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

Kiroldegiez gain, kirol ekipamenduen artean pilotalekuak, futbol zelaiak, golf zelaia edo tiro zelaia 

daude. Horietako batzuk ez dira erabiltzen, edo ez dira kirolerako bakarrik erabiltzen, aisialdirako 

baizik. 

Kirol-instalazioetako zerrenda osoa eskaintzen dugu, Galdakao eta Usansolo lokalizazioz bereizita. 
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59. Taula.   Galdakaoko kirol-ekipamenduak 
EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA INSTALAZIOAK ERABILTZAILEAK 

Elexaldeko 

kiroldegia 
Bº Elexalde 

− Igerilekuak 

− Solariuma 
Gazteak eta helduak 

Elexalde futbol 

zelaia 
Bº Elexalde 

− Belar artifizialeko futbol-

zelaia. 

- Atletismoko pista 

Haurrak, gazteak eta 

helduak 

Udal igerilekua eta 

taberna 
Bº Elexalde s/n 

- Olinpiko ontziak eta plisti-

plasta-ontziak. 

- Belar artifizialeko solariuma 

Haurrak, gazteak eta 

helduak 

Zuhatzuko 

kiroldegia 
Viktor Anaia Kalea, 12 

− Teniseko pista. 

− Paddle pista. 
Gazteak eta helduak 

 Santa Barbara 

futbol zelaia 
Victor Anaia Kalea, 15 − Futbol zelaia Gazteak 

Urretako kiroldegia Bizkaia Kalea 44A 

- Kirol anitzeko kantxa estalia. 

- 8 kaleko klimatizatutako 

igerileku eta 17 m-ko 

igerilekua ikasteko. 

- 2 squash kantxa, paddle 

kantxa. 

- Gela balioaniztuna. 

- Gimnasio kardiobaskularra. 

− Rokodromoa + boulder. 

− Sauna 

Haurrak, gazteak eta 

helduak 

Elexaldeko 

pilotalekua 
Elexalde Auzoa z/g 

− Pilotaleku estalita 

− Kirol-kantxa estalita  

− Halterofiliako gimnasioa 

Haurrak, gazteak eta 

helduak 

Kurtzeako 

Pilotalekua 
Gurutze Plaza 1B 

− 36 metroko pilotalekua. 

-360 ikuslerentzako mailak 

eserlekuekin. 

 

Haurrak, gazteak eta 

helduak 

Bekeako 

pilotalekua 
Bekea Auzoa 

-Frontoi txikia, ofizialak ez 

diren neurrikoa, kirolerako 

eta jolaserako 

Gazteen bilera 

Gumuzioko 

pilotalekua 
Gumuzio Auzoa 

-Frontoia zabartuta, 

abandonatuta. 
Erabiltzen ez dena 

Aperribaiko 

pilotalekua 
Aperribai Auzoa 39A − 36 metroko pilotalekua. 

Haurrak, gazteak eta 

helduak 

Tiro-eremua Kurtzea  Erabiltzen ez dena 

Golf zelaia BI 3732km 11  

Klub pribatua. Duela urte 

batzuk, ikastaroren bat 

egiteko lagundu nahi izan 

zuten, baina ez zen 

ezertan geratu. 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 
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60. Taula.    Usansoloko kirol-ekipamenduak 
EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA INSTALAZIOAK ERABILTZAILEAK 

Unkinako 

kiroldegia 
Meatzeta Kalea 4 

- Pilotaleku estalita. 

- Igerileku klimatizatua. 

- Kirol-kantxa estalita. 

- Sauna 

Mota guztietako publikoa 

Usansoloko futbol 

zelaia 
 

- Belar artifizialeko futbol-

zelaia, 11. futbola eta 7. 

futboletarako. 

Kirol elkarteak 

Usansoloko 

pilotalekua 
Meatzeta Kalea 10 

- Pilotalekua. Hiri-bilbearen 

barruan 
Mota guztietako publikoa 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 
 

Unkinako kiroldegiari buruz Usansolon jasotako iritziak aurkituak dira. Alde batetik, zerbitzu askorik 

ez duela uste dute, eta, ondorioz, kirol-eskaintza handiagoa egin nahi dutenek Urretara edo Elexaldera 

joan behar dutela diote. 

Aitzitik, Galdakaon bizi diren pertsona asko igerilekura joaten direla diote batzuk, atseginagoa 

iruditzen zaielako. Hauek ados daude gimnasioa makinaz hornitu behar dela esatean, jendea Basaurira 

joaten delako. 

Egia esan, ematen zaion kirol erabileraz gain, elkarte askok beren espazioak erabiltzen dituzte beren 

jarduerak garatzeko: 

 Usgaldu gaita taldea 

 Oinarin Dantza Taldea 

 Usansolo Herria 

 Mirari. Emakumearen kultura-elkartea 

 Usansoloko Orfeoia 

Gainera, Unkinako kiroldegiko kantxa eta pilotalekua Unkina Eskolak egunero erabiltzen ditu bere 

kirol-jarduera garatzeko. 

Arratsaldez, eskola-ordutegitik kanpo, hauek dira erabiltzen dituzten kirol-taldeak: 

   Unkinako Basket Taldea 

   Usansolo Futbol Taldea 

   Ibaizabal Elkartea 

   Galdakao Basket taldea 

   Kalimotxo 

   Pilota Elkartea 
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8.2. KULTUR EKIPAMENDUAK   

Kultur-ekipamenduak, herritarrei zenbait kultur-zerbitzu edo -jarduera eskaintzeko behar diren 

baliabide teknikoak eta tresnak dituzten eraikinen multzoa dira. Galdakao osoan, kultur-etxeak, 

liburutegiak eta gizarte-etxeak daude, eta herritarren eskura aretoak eta lantegi-gelak, hitzaldi-

aretoak eta erabilera anitzeko gelak jartzen dituzte, bai eta adin guztietarako liburu eta material 

bereziak ere. 

Kultur-ekipamenduak udalerriko auzoetan banatuta dauden kultur-etxeen eta gizarte-etxeen 

ingurukoak dira.  

 

A. Kultur-etxeak 

Garrantzitsuena Dorrezabaleko Kultur-Etxea da, J. Bidaurratzaga Zugasti arkitektoak egina eta 

udalerriko kultur-etxea da bere instalazioen aukera anitza eta kalitateagatik. Erabilera anitzeko udal 

antzoki-areto bat du, bertan, arte eszenikoen ikuskizunak antolatzen dira bi alditan, orokorrean 

otsailetik maiatzera eta irailetik abendura, gutxienez bi kontzerturekin konbinatuta. Antzokia 1994ko 

azaroan inauguratu zen Musika Astearekin batera, eta 2007an ekipamenduko zenbait elementu 

berritu ziren. Galdakaoko zinema-aretoa da ere eta bertako elkarteek eta enpresek ekitaldiak 

antolatzen dituzte bertan. 

Txapelena baserria, Usansolon dagoen Txapelena Kultur-Etxea da. Edukierari dagokionez, Txapelenak 

hiru gela eta gizarte-zerbitzuek erabiltzen duten bulego txiki bat ditu. Beheko solairuko gela jarduera 

fisikoetarako erabiltzen da (yoga, pilates, etab.), eta 14 pertsona inguruko edukiera du. Lehen 

solairuko gela tailer txiki bat da, eskulanak, patchwork eta antzekoak egiteko, eta 28 lagunentzako 

edukiera du. Bigarren solairuko gela, hitzaldientzako gela bat da, bertan proiektore txiki bat eta soinu-

sistema aurki ditzakegu; 32 lagunentzako edukiera du. 

Hauek dira astero egiten diren jardueretako batzuk eta areto horiek erabiltzen dituzten taldeak: 

− Gimnasia mentaleko tailerra, Mirari Elkartea 

− Pilates ikastaroa, Mirari Elkartea 

− Adierazpen-tailerra, Mirari Elkartea 

− Aztiak Elkartearen entseguak 

− Josteko tailerra, Asti Elkartea 

− Autodefentsa, Mirari Elkartea 

− Oinarin Dantza Taldearen entseguak 
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          61. Taula.   Kultur etxeen azalera 

EKIPAMENDUA KOKAPENA  AZALERA 

DORREZABAL KULTUR-ETXEA* Lehendakari Agirre Plaza 1083m² 

TXAPELENA KULTUR-ETXEA Ander Deuna Klaea,29A 205m² 

GUZTIRA  1288m² 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

          62. Taula.   Kultur etxeetako estandarrak 

M2/BIZTANLEKO ERABILGARRI 

OSOA UDALERRIA 

M2/BIZTANLE ERABILGARRIA 

GALDAKAON USANSOLORIK 

GABE 

M2/BIZTANLEKO 

USANSOLO BAKARRIK 

4,37m² 4,34m² 4,53m² 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

Kultur-etxeen biztanleko azalerari dagokionez,  Usansolon, Galdakao osoan baino handiagoa dela ikus 

dezakegu, eta Galdakaon Usansolorik gabe baino handiagoa ere bai. 

 

B. Gizarte-etxeak 

Udalerri osoko gizarte-etxeei dagokienez, auzoetan banatuta, lau gizarte-etxe daude talde eta elkarte 

ezberdinek bilera aretoetarako, entsegu aretoetarako eta adinekoen bilera aretoetarako erabiltzen 

dituztenak. Hauek dira; 

  Gorosibai GE 

  Bekea GE 

  Indarra GE 

  Urtebieta GE 
 

           63. Taula.   Gizarte-etxeen azalerak 

EKIPAMENDUA KOKAPENA AZALERA 

INDARRA GIZARTE ETXEA Urreta Kalea,16 218,8m² 

           BEKEA GIZARTE ETXEA         Bekea Auzoa 128m² 

          GOROSIBAI GIZARTE ETXEA  Gorosibai Auzoa 
124m² 

         URTEBIETA GIZARTE ETXEA  Urtebieta Auzoa 386,5m² 

GUZTIRAL  857, 3m² 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 
 

           64. taula.   Gizarte-etxeetako estandarrak 

M2/BIZTANLEKO ERABILGARRI 

OSOA UDALERRIA 

M2/BIZTANLE ERABILGARRIA 

GALDAKAON USANSOLORIK GABE 

M2/BIZTANLEKO 

USANSOLO 

BAKARRIK 

2,91m² 2,94m² 2,74m² 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 
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Biztanle bakoitzeko gizarte-etxeen azalera erabilgarriari dagokionez, Usansolon, Galdakao osoan 

baino txikiagoa da, eta Galdakaon Usansolorik gabe baino txikiagoa. 

 

C. Liburutegiak 

Galdakaoko liburutegi publikoen helburu nagusiak, Galdakaoko herritarren informazio-, prestakuntza- 

eta aisialdi-beharrak asetzea eta irakurketa sustatzea dira. Udalerriak hiru ditu:  

 Dorrezabaleko liburutegia, izen bereko kultur etxearen barruan dago. 

 Aperribaiko liburutegia 

 Usansoloko liburutegia 
 

Hirurek liburutegia, liburuen mailegua, CDa, DVDa, hemeroteka eta haurrentzako liburutegia dituzte. 

Horrez gain, Ipuin-kontalariak, kopiagintza-zerbitzua eta irakurketarako animazio-aretoak dituzte. 

Ikasteko gelak ere badituzte. Usansolo eta Aperribaiko liburutegiek neguan arratsaldeko ordutegia 

dute, eta udaran ordutegia goizera aldatzen da. 

 

         65. Taula. Liburutegien azalerak 

EKIPAMENDUA AZALERA 

DORREZABALGO LIBURUTEGIA 553m² 

USANSOLOKO LIBURUTEGIA 240m² 

APERRIBAIKO LIBURUTEGIA 167m² 

GUZTIRA 960m² 

 

          66. Taula. Liburutegi-estandarrak 

M2/BIZTANLEKO ERABILGARRI 

OSOA UDALERRIA 

M2/BIZTANLE 

ERABILGARRIA 

GALDAKAON 

USANSOLORIK GABE 

M2/BIZTANLEKO 

USANSOLO BAKARRIK 

3,26m² 2,88m² 5,3m² 

 

 

D. KZgunea 

Galdakaok bi lokal ditu ere KZgunearen jarduerak egiteko, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza Publiko 

eta Autogobernu Saileko Informatika eta Telekomunikazio Zuzendaritzaren mendeko telezentroen 

sare publikoa. KZgunetan garatzen den jarduera nagusia teknologia berrien arloko prestakuntzara 

bideratuta dago, beste erakunde batzuekin elkarlanean aritzeaz gain. Horietako bat Usansolon dago 

eta bestea Galdakaon.  
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Kultur zerbitzuen laburpena 

Hurrengo taulan Galdakao eta Usansolo artean banatuta dauden kultur-ekipamenduak ageri dira, 

kokapen geografikoaren arabera. 

 

67. Taula. Galdakaoko kultur-ekipamenduak 

EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA INSTALAZIOAK ERABILTZAILEAK AZALERA ** 

Dorrezabal kultur-

etxea 

Lehendakari 

Agirre Plaza 1 

Zinema komertziala, arte 

eszenikoak eta hitzaldiak 

(416 eserleku) 

Erakusketa-aretoa, 

ikasteko gela, 

elkarteentzako 3 areto 

(edukiera: 84 leku) 

Gazteak eta 

helduak 

Guztira 1.083 m ² 

Ekitaldi aretoa 486m ² 

267 m ² -ko erakusketa 

aretoa 

3 gela-lantegi 138 m ² 

Bulegoak 192m ² 

Bekea Gizarte-

Etxea 

Bekea Auzoa 

53A 

Tailer-ikasketa gela eta 

topaketa gela. 
 

Guztira, 128 m ², 

sukaldean eta bi 

aretotan banatuta 

Indarra Gizarte-

Etxea 

Urreta Kalea 16 

behea 

Gazte Informazio Zentroa 

eta Gazte Topagunea. 
 

Guztira 218,8 m, 2 

lantegi- gelatan 

banatuta, bileretako 

gela 

Urtebieta Gizarte-

Etxea 

Urtebieta Auzoa 

23,24 

Hirugarren adinerako 

lokala, bulegoa, 

ludoteka, tailerra eta 

gazte-aretoa. 

Adinekoen 

elkartea 

Galdakaoko 

langabetuen 

elkartea 

Dantza taldea 

 

386,5m² 

Dorrezabal 

liburutegia 

Lehendakari 

Agirre Plaza 1 
Kultur Etxearen barruan 

Mota guztietako 

publikoa 

Helduen liburutegia 457 

m ² 

Haur-liburutegia 96m ² 

Aperribaiko 

liburutegia 

Aperribai Auzoa 

3B 

2 areto. Edukiera 32 

pertsona 

Helduen liburutegia, haur-

liburutegia, artxibategia. 

Bibliografia-kontsultak, 

ikasketa, tailerrak, 

irakurketa, informazio-

eskaera, erreferentzia 

bibliografikoen biltegia 

Haurrak, 

gazteak eta 

adinekoak. 

Basauri eta 

Etxebarriko 

jendea joaten 

da 

Azalera, guztira: 167 m ² 

Helduen liburutegia: 

83m ² 

Haur liburutegia: 26,6 m ² 

Harrera: 30 m ² 

Artxibategia: 27,4m 

Galdakaoko KZ 

Gunea 

Zabalea Kalea 

35bis 
 Helduak 

Informazioa ez dago 

eskuragarri 

 Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

** “Galdakaoko kultura-erabilerako eraikin baten ezaugarriak eta bideragarritasuna” Idom Consulting 2009  
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68. Taula. Usansoloko kultura-ekipamenduak 

EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA INSTALAZIOAK ERABILTZAILEAK AZALERA ** 

Txapelena Kultur 

Etxea 

Ander Deuna 

Kalea,29A 

3 solairu. 74 lagunentzako 

lekua 
Guztientzat 205m² 

Gorosibai Gizarte 

Etxea 
Gorosibai Auzoa 

Funtzio anitzeko aretoak 

eta gelak 

Batez ere 

haurrak 
124m².  

Usansoloko 

liburutegia 

Ander Deuna 

Kalea 12 

Helduen liburutegia 30 

leku 

Haur liburutegia: 10 leku 

Guztientzat 

Burtotza Mendi 

Taldea 

Unkina Usansolo 

Saski Taldea 

240m² 

KZ Gunea 

Ander Deuna 

Kalea 25 beheko 

solairua 

 Helduak 
Informazioa ez dago 

eskuragarri 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

** “Galdakaoko kultura-erabilerako eraikin baten ezaugarriak eta bideragarritasuna” Idom Consulting 2009  

 

 

Usansoloko liburutegiari buruz jasotako iritziei dagokienez, honako hau iradokitzen da: 

− Ekipamendua hobetzea,  

− Berokuntza egokia instalatzea,  

− Leihoak konpontzea,  

− Altzari eta apalategi egokiak jartzea,  

− Usansoloko herritarren beharrak asetzeko ordutegia zabaltzea. Arreta berezia 
azterketa-garaietan. 

− Gainera, liburuen gordailua liburuentzat bakarrik izatea elkarteekin partekatu gabe. 
Ludoteka handitzearen ondorioz, Burtotza Mendi Taldea eta Unkina Usansolo Saski 
Baloi taldea bezalako elkarteak liburutegiko lokaletara eraman zituzten, biltegitik lekua 
kenduz eta liburutegiaren eta elkarteen erabiltzaileei nahasmena sortuz. 
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8.3. EKIPAMENDU SOZIOKULTURALAK   

 

Atal honetan, pertsonak aisialdiaz gozatzeko biltzen diren udalerriko espazioak aipatzen dira, 

elkarteen bilerak, ikastaroak eta antzekoei egiten zaie erreferentzia. 

 

A. Ludotekak  

Haurrentzako jardueraren bat egiteko guneak dira, jolasak eta jostailuak erabiliz. 

Galdakaok bost ludoteka ditu guztira. Horietako bi ikastetxeetako lokaletan daude eta beste hiru 

modulu aurrefabrikatuetan.  

Hurrengo tauletan, ludoteken kokapena eta 2019ko okupazio-maila erakusten dira, COVID-19a 

pandemia baino lehen. Gaur egun, guztiak ez daude martxan, eta daudenek edukiera mugatuta dute, 

gainerako ekipamenduekin gertatzen den bezala.  

Datuek erakusten dutenez, Galdakaoko ludoteketara 4-7 urte bitarteko pertsonen %53 joaten zen, 

eta Usansolon adin-tarte horretako pertsonen %23a.  

8 eta 11 urte bitarteko taldean, Galdakaoko biztanleriaren %54 joaten zen, eta Usansoloko biztanleen 

%17a.  

Kopuru horiek erakusten dutenez, udalerri osoko adingabeek zerbitzu hori asko eskatzen dute. 

 

       69. Taula. Galdakaon kokatutako ludotekak 

Izena Kokapena 

Erabiltzaileak, sexuaren eta adinaren arabera 

Gizonezko Emakumezko 

4-7 urte 

bitartean 

8-11 urte 

bitartean 

4-7 urte 

bitartean 

8-11 urte 

bitartean 

Aperribaiko 

ludoteka 

Irakasleen 

Etxebizitza Zaharra 
26 52 51 58 

Urretako ludoteka Urreta Kalea 81 36 65 101 

Berezikoetxeko 

ludoteka 
Berezikoetxe 45 54 126 136 

Bengoetxeko 

ludoteka 
Bengoetxe Auzoa 14 4 16 13 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 
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      70. Taula. Usansoloko ludotekak 

Izena Kokapena 

Erabiltzaileak, sexuaren eta adinaren arabera 

Gizonezko Emakumezko 

4-7 urte 

bitartean 

8-11 urte 

bitartean 

4-7 urte 

bitartean 

8-11 urte 

bitartean 

Usansoloko 

ludoteka 
Ander Deuna 22 23 29 12 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

B. Topaguneak 

Topaguneak Euskal Herriko hainbat herritako euskara elkarteak dira. Jarduerak, lehiaketak eta bilerak 

egiten dituzte, euskara eta gazteentzako jarduerak sustatzeko. 

Galdakaoko Topaguneetako erabiltzaileen datuak Galdakaoko Topaguneak 2019ko memoriatik lortu 

ditugu. Memoria hori Argizai Eskaut Taldeak prestatu du. 12 eta 18 urte bitarteko neska-mutilentzat 

prestatutako programa da. Laburpenak, jarduera guztien artean ikastetxeka parte hartu duten 

pertsonak jasotzen ditu. 

 

       71. Taula. Galdakaon kokatutako Topaguneak 

Izena Kokapena 

Erabiltzaileak, sexuaren eta adinaren arabera 

Gizonezko Emakumezko Guztira 

Indarra 
Indarra Gizarte 

Etxea 
1.384 (%62) 846(%38) 2.230 

Zabalik 
Plazakoetxe 

Txaletak 
115 (%64) 66 (%36) 181 

Aperribai 
Irakasleen 

Etxebizitza Zaharra 
134 (%34) 

263 (66%) 

 
397 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

       72.Taula. Usansolon kokatutako topaguneak 

Izena Kokapena 

Erabiltzaileak, sexuaren eta adinaren arabera 

Gizonezko Emakumezko Guztira 

Usansolo 
Ander Deuna 

Kalea 1G 1C. 
1.749 (%79) 473 (%21) 2.222 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 
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C. Elkarteentzako lokalak 

Udalerriak, oro har, erabilera anitzeko espazio ugari ditu, batzuk ez dira erabiltzen eta beste batzuk 

talde edo elkarteek erabiltzen dituzte. 

 

 73.Taula. Elkarteentzako lokalak Galdakaon 

EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA INSTALAZIOAK ERABILTZAILEAK AZALERA 

Plazakoetxeko 

txaletak 

Ibaizabal 

Kalea 2Y 4 

− Plazakoetxe ludoteka 

− Topagune Zabalik 

Haur eta gazteak. 

Gaur egun 

Berezikoetxera 

aldatu dira eta 

txaletak libre 

daude. 

3240,96m² 

Olabarrietako 

Eskola Zaharra 

Olabarrieta 

Auzoa 21. 

Bi eraikin dira, 

-Lehenengoan Katamar Haur 

Eskola dago eta goiko solairua ez 

da erabiltzen, lehen dantzariek 

erabiltzen zuten. 

-Bigarrengoan, beheko solairuan, 

zaintzapeko adingabekoen jolas-

txoko bat dago; lehenengo 

solairuan, tutoretzapeko 

adingabekoen etxebizitzak. 

Bertan ere adinekoentzako 

elkarte bat eta Firestone Poblado 

Elkartea daude. 

 

Adin guztietakoak. 

 

 

 

 

 

 

1545m² 

 

 

 

 

 

 

Erletxetako landa- 

Eskola Zaharra 

Gumuzio 

Auzoa 

(Erletxes) 

Aldundiarekin ados jarrita, basoko 

elkarteren batek erabiltzen du. 
 3718m² 

Santi Brouard 

lokalak 

Santi Brouard 

Plaza 

Txirrindulari Elkartea, Basket 

Ibaizabal, EISE 
Adin guztietakoak 178,99m² 

Aperribai lokala 
Aperribai 

Auzoa 48 
Ez da erabiltzen  

Informazioa 

ez dago 

erabilgarri 

Eperlandako HI 

Zaharra 
Aperribai, 59 

Hainbat elkarte 

-Erlantza elkartea, prestakuntza-

jarduerak sustatzen ditu 

− Basandere gimnasioa 

− Konbativez gimnasioa 

 

Adin guztietakoak 

Gazteak eta 

helduak 

 

Beheko solairuan 

zerbitzu orokorreko 

lana antolatzen 

da 

1759m² 

 

 

Bengoetxeko 

Eskolaurre zaharra 

Sixta 

Barrenetxea 

Kalea 24 

Galgoen babeslea 

Bengoetxe auzo-elkartea 

Auzoko 

bizilagunak 

Babesletzaren 

erabiltzaileak 

3193m² 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 
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74.Taula. Elkarteentzako lokalak Usansolon 

EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA INSTALAZIOAK ERABILTZAILEAK AZALERA 

Unkinako lokalak Unkina Plaza 

Bi solairuko eraikina: 

Beheko solairuan 

− Oinarin dantza taldea 

− Usansoloko orfeoia 

− Usansoloko saskibaloia 

− Ludoteka 
 

Goiko solairua 

− Anbulatorioa 

− Obaba haurtzaindegia 

− Udalaren erabilera anitzeko 

lokala 

− Pilotalekua 

 

 

Adin guztiak, 

erabilera anitzeko 

eraikina da 

1112m² 

Ander Deuna 

Kaleko lokalak 

Ander Deuna 

Kalea 25 

KZ Gunea bertan kokatzen da 

Usansoloko Elikagaien Bankua 

Gazteak eta 

helduak 

 

Informazioa 

ez dago 

eskuragarri 

Eliz ondoko lokalak 

Elizari 

itsatsitako 

eraikina 

Elizarenak dira, herrikoien diru-

bilketarekin egin izan zen arren, 

Eliza bera bezala. 

Honetarako erabiltzen dira 

− Katekesia emateko 

− Gazteberri gazte taldea, 

elizarekin loturarik ez duena  

− Lokaletan ere bilerak egiten 

dira 

Adin guztietako 

pertsonak 

Informazioa 

ez dago 

eskuragarri 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 
 

Usansolon ez dago erabiltzen ez den lokalik. Usansoloko elkarteei egindako inkestatik ondorioztatzen 

denez, bilerak egiteko lokalak behar dira. Horien ustez, dauden lokalak ez direla nahikoak Usansolon 

dauden talde guztientzat.  
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D. 3. adinentzako lokalak  

Atal honetan Galdakaoko adinekoen elkarteek erabiltzen dituzten ekipamenduak aipatzen ditugu. 

Bazkide guztien kopurua eta sexuaren araberako kopurua ere ematen dugu. Lokalak, gehienetan, 

beste talde eta elkarte batzuek partekatzen dituzten gizarte-etxeak dira, azaldu dugun bezala. 

Galdakaoko zentro guztien artean 1904 erabiltzaile daude, hau da, 65 urtetik gorako pertsonen % 

32,89, Usansolo kontuan hartu gabe. Horietatik, % 60,5 emakumezkoak dira.  

Usansolon 359 pertsona daude talde horietan kidetuta, hau da, Usansoloko adin-tarte horretako 

biztanleen %41,07. Horietatik %58,49 emakumezkoak dira. 

Kopuru horiek, elkarte horien inguruko asoziazionismo-maila handia erakusten dute. 

 
75 Taula. Galdakaoko 3. adinekoentzako lokalak 

EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA INSTALAZIOAK ERABILTZAILEAK GIZONEZKO EMAKUMEZKO 

Tximilarre Goikoa 

eraikina 

Tximilarre 

Goikoa Auzoa 

1 

Lagun Artean adineko 

pertsonen elkartea 
109 29 80 

 Iberluze Zaharren 

Etxea  

Iberluze Kalea 

1 

Anaitasuna Etxea 

Elkartea 
503 238 265 

Urtebietako 

adinekoen 

zentroa 

Urtebieta 

Auzoa 6 

Urtebieta adinekoen 

elkartea 
292 135 157 

Bengoetxeko 

adinekoen lokala 

Aperribai 

Bidea 2 

Danok Aurrera 

adineko pertsonen 

elkartea 

244 84 160 

Bizkaiko 

adinekoen 

zentroa. 

Bizkai  Kalea 1 
Izarra adineko 

pertsonen elkartea 
598 196 402 

Olabarrietako 

eskola Zaharra 

Olabarrieta 

Taldea 21 

Elkartea, adineko 

pertsonen elkartea 
158 72 89 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

 
76 Taula. Usansoloko 3. adinekoentzako lokalak 

EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA INSTALAZIOAK ERABILTZAILEAK GIZONEZKO EMAKUMEZKO 

Usansoloko 3. 

adinekoen etxea 
Baratxe 

Plaza 3 

Gure Etxea adinekoen 

elkartea 359 149 210 
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8.4. OSASUN EKIPAMENDUAK   

 

Atal honetan udalerrian dauden osasun-zentroak aipatuko ditugu, Usansolo eta Galdakao artean 

duten kokapenaren arabera bereizita. 

 

           77 Taula.   Galdakaoko osasun-ekipamenduak 

EKIPAMENDUAREN IZENA KOKAPENA 

Galdakaoko anbulatorioa Ibaizabal 38 

Aperribai bertako kontsultategia Aperribai Auzoa z/g 

Osasun mentaleko zentroa, haurren psikiatriako unitatea Ibaizabal Kalea 6 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

             78 Taula.   Usansoloko osasun-ekipamenduak 

EKIPAMENDUAREN IZENA KOKAPENA 

Usansolo kontsultategia Ander Deuna z/g 

Ospitale-OSI-Barrualde Galdakao-Usansolo Labeaga Auzoa 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

Usansoloko kontsultategian familia-medikuak, erizaintzakoak eta pediatriakoak daudela, eta analisiak 

egiteko laginak hartzen dituztela aipatu beharra dago. 

Usansoloko bizilagunen iritziz, ondo legoke espezialitateren bat erantsiko balukete adinekoak beste 

leku batera joan behar ez izateko. Gainera, pediatria zerbitzuaren arreta-ordutegi eskasari buruzko 

kexak jaso dira, joan-etorriak saihestuko lituzkeen zabaltasun handiagoa eskatuz. 
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8.5. GIZARTE-LAGUNTZAKO EKIPAMENDUAK (HIRUGARREN ADINEKOEN 

EGOITZAK)    

 

Udalerrian, orokorrean, adinekoentzako sei egoitza, eguneko zentro bat eta emakumeak hartzeko 

etxebizitza batzuk daude. 

Zentro bateko arduradunetako baten iritziz, plazen eskaintza nahikoa doituta dago izan ohi duten 

eskaerarekin. Itxarote-zerrenda dagoen kasuetan, Galdakaoko pertsonak izaten dira eta ez dute 

gehiegi itxaron behar izan plaza bat  libre geratu arte. 

Beren esperientzia profesionalean oinarrituta, mendekotasun txikiagoa duten pertsonen autonomia 

pertsonala sustatzeko zerbitzu baten falta sumatzen dute udalerrian, ahultasuna prebentzioaren 

bidez lantzeko helburuarekin, egun oso bat zentrora joan beharrik gabe, nahi den modura egokitutako 

jarduera fisiko eta kognitiboarekin. 

 

       79.Taula. Gizarte-laguntzako ekipamenduak Galdakaon  
EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA LEKUAK 

Elexalde egoitza Viktor Anaia 3 

19 

Horietatik 14 itunduak dira eta 5 

pribatuak 

San Andres 

egoitza 
Viktor Anaia 17 

43 

Horietatik 30 itunduak dira eta 13 

pribatuak 

Santa Barbara 

egoitza 
Viktor Anaia 5 

32 

Denak itunduak 

Virgen de la Vega 

egoitza 
Viktor Anaia 1 

27 

Horietatik 19 itunduak dira eta 8 

pribatuak dira 

Eguneko zentroa 

(IMQ Igurko) 

Ibaizabal Kalea  3 

PLAZAKOETXE CHALET 3 

24/18 

Adierazten dugun edukiera 

pandemiarik gabeko egoeran dutena 

da. 

24 leku diztuztenak 18 publikoak dira 

eta 6 pribatuak. 

*  Gaur egungo foroa COVID dela eta 18 lagunekoa da,  %75. 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 
 

 

    80.Taula. Usansoloko gizarte-laguntzako ekipamenduak 
EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA LEKUAK 

Usansoloko egoitza Gorosibai Auzoa 24 
24 

24 itunduak dira 

Usansoloko San 

Andres egoitza 
Ander Deuna 33 27 lekuak 

      Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 
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8.6. HEZKUNTZA-EKIPAMENDUAK    

 

A. Haur-eskolak, haur, lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxeak 

Honako hau da 0 eta 18 urte bitarteko ikasleentzako Galdakaoko ikastetxeen zerrenda, Galdakao eta 

Usansoloren artean bereizita, kokapenaren arabera. Gainera, bertako ikasleei buruzko informazioa 

bildu dugu, ahal izan den neurrian, bai kopuruari bai generoari dagokienez ere. 

 

81.Taula.  Galdakaoko ikastetxeak  

EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA 

0-1 URTE 

BITARTEKO 

IKASLEAK 

HAUR 

HEZKUNTZAK

O IKASLEAK 

LEHEN 

HEZKUNTZA

KO 

IKASLEAK 

DBHko 

IKASLEAK 

BATXILERGOK

O IKASLEAK 

USANSOLOTI

K 

DATOZENAK 

GALDAKAOTIK 

DATOZENAK 

BESTE UDALERRI 

BATZUEN 

JATORRIA 

Aperribai LHHI** 
Aperribai 

auzoa 
- 43 77   0 120 0 

Urreta LHHI** 
Urreta kalea 

11-13 
- 211 371   3 579 0 

Andra Mari LHI 
Elexalde 

Auzoa 45B 
-        

Gandasegi LHHI** 
Kurtzeko 

Plaza 
- 256 414   2 650 6*** 

Bengoetxe BH 

Institutua** 

Sixta 

Barrenetxea 

13 

-   298 72 8 370 8 

Elexalde BH 

Institutua** 

Elexalde 

auzoa 45 
-   345 109 4   

Bizkaia Haur-

eskola 
Bizkai Kalea 8 63*        

Katamar Haur-

eskola 

Olabarrieta 

Auzoa 21 
25*        

* Haur-eskola Partzuergotik lortutako datuak.  

** Ikastetxeetatik lortutako datuak, 2020/2021 matrikulen datuetatik 

 

 

82. Taula. Usansoloko ikastetxeak 

EKIPAMENDUARE

N IZENA 
KOKAPENA 

0-1 URTE 

BITARTEKO 

IKASLEAK 

HAUR 

HEZKUNTZAKO 

IKASLEAK 

LEHEN 

HEZKUNTZAKO 

IKASLEAK 

USANSOLOTIK 

DATOZENAK 
GALDAKAOTIK 

DATOZENAK 

BESTE UDALERRI 

BATZUEN 

JATORRIA 

Unkina LHHI ** 
Meatzeta 

Bidea 
 152 265 403 1 

13 

(Igorre:2 

Bedia:10 

Lemoa:1) 

Obaba Haur-

eskola 

Ander Deuna 

14 
31*   13  0 

 

* Haur-eskola Partzuergotik lortutako guztizko lekuen datua. Gaur egun 13 daude beteta. 

** Ikastetxeetatik lortutako datuak, 2020/2021 matrikulen datuetatik 
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Unkina ikastetxeko zuzendaritzaren iritziz, ez dago leku arazorik ikastetxean matrikulatzeko. Ikasle 

gehienak DBH egiteko matrikulatzen dira Elexalde Institutuan. 

Behar nagusitzat, patioan estalki bat eraiki behar dela ikusten dute. 

Obaba Haur-eskolan  ikasturte honetan, pandemiaren ondorioz, beren ikastetxera haur gutxiago 

joaten direla esan digute. Gainera, lana eta familia bateragarri egiteko  laguntzak aldatu dira, adin 

horietako ikasleak etxean gera daitezen, eta horrek eragina izan du ikastetxera joan diren adingabeen 

kopuruan. 

 

B. Beste irakaskuntza mota batzuk 

Gainera, deskribatzera pasako garen beste irakaskuntza mota batzuk aurkituko ditugu udalerrian. 

Zehazki, atal honetan taldekatuta daude: 

 CEPA Galdakao 

 AEK 

 Musika eskola 

 Ostalaritza-eskola 

 Udal-euskaltegia 
 

CEPA GALDAKAO  

HHI edo HHI helduen ikaskuntzarako zentroa da. 2020ko urrian Galdakaon zegoen zentroan 368 

pertsona matrikulatu dira. Horietatik:  

⎯ 12 talde Irakaskuntza Arautuan, hiru ikasturtetan banatuta; azken ikasturtea amaitzean DBHko 
graduatua lortzen da. Honela daude banatuta: 

− Galdakaon 142 ikasle,  

− Igorreko egoitzan 45 eta  

− 15 Lemoako egoitzan. 

⎯ Arautu Gabeko Irakaskuntzako 13 talde, hizkuntzak, euskara, frantsesa, nazionalitate-proba 
prestatzea. 

−  Galdakaon 154, 

−  eta Igorren 12. 

Ikasle guztiak adinez nagusiak dira,  % 25 inguru 34 urtetik beherakoak dira.  

Nazionalitateari dagokionez, irakaskuntza arautuan % 54 atzerritarra da, eta irakaskuntza arautu 

gabean, berriz, % 27 inguru. 
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Ikastetxeak 15 irakasle ditu, eta hiru udal langile, atezaina eta garbiketa zerbitzuko bi pertsona. 

Galdakaoko HHEko lokalak udal-titulartasunekoak dira (Galdakaon, Igorren eta Lemoan). 

Galdakaoko lokalak irabazi asmorik gabeko eta Galdakaoko eta Arratiako HHEko ikasle, ikasle ohi eta 

jarraitzaileek osatutako Galdarra elkarte batek ere erabiltzen ditu. 

Ez daukagu daturik esateko matrikulatuta dauden pertsonetatik zenbat dauden Galdakaon 

erroldatuta, ez eta Usansolon ere, non ez dagoen horrelako irakaskuntza motarik. 

 

GALDAKAOKO BARANDIARAN AEK 

 

                  83. Taula. Galdakaoko Barandiaran AEK-ko ikasleak 

IKASLEAK, GUZTIRA % EMAKUMEZKOAK 
% USANSOLOTIK 

DATOZENAK 

76 %69,74 %10,53 

 

Ikasleen batez besteko adina 35 urtekoa da. 

 

 

MUSIKA ESKOLA 

553 ikasle ditu, horietatik 41 Usansolon, eta bertan ere 25 neska eta 16 mutil ematen dituzte eskolak. 

Matrikulatutako pertsonen adinak 6 eta 73 urte bitartekoak dira. 

Irakaskuntza eskaintza askotarikoa da. Eskainitako instrumentuetako hainbat maila daude: akordeoia, 

bateria, baxu elektrikoa, klarinetea, zeharkako txirula, gitarra klasikoa, elektrikoa eta akustikoa, 

panderoa, perkusioa, pianoa, saxofoia, trikitixa, tronpeta, txistua, biolina eta biolontxeloa. 

Gainera, beste espezialitate batzuk ere eskaintzen dira, hala nola batukada, abesbatzazaleak, konboa, 

hezkuntza berezia edo musikoterapia. 
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OSTALARITZA-ESKOLA 

Ikastetxeak Ostalaritza eta Turismo lanbide arloetako eta Elikagaien industrietako heziketa zikloak 

ematen ditu, baita etengabeko, lanerako eta urrutiko prestakuntza ere. Bost eraikinez osatutako 

eremu batean dago, eta bertan makineria, ekipamendu eta baliabide modernoenak eta aurreratuenak 

dituzten instalazioak daude.  

 

84.Taula. Ostalaritza Eskolako ikasleen ezaugarriak 

IKASLEAK, GUZTIRA % EMAKUMEAK 
JATORRIAREN % 

GALDAOKOAK 
ESPEZIALITATEAK 

161 %37,27 %11,80 

Sukaldaritza eta gastronomia.  

Okintza, gozogintza eta pastelgintza. 

Jatetxe zerbitzuak. 

Sukaldeko zuzendaritza. 

 

Ikasleak Bizkaiko hainbat udalerritatik datoz, izan ere, gozogintzako erdiko zikloak eskaintzen dituen 

bi eskoletako bat eta Ostalaritzako lanbide familiak eskaintzen duten lau ikastetxeetako bat da. Udalaz 

gaindiko eragina duen  erakundea da. 

 

 

UDAL-EUSKALTEGIA 

Udal euskaltegia Galdakaon dago. 2020/2021 ikasturtean 292 pertsona matrikulatu ziren, baina 

2021/05/12an 212 ikasle zeuden. Matrikulatutako guztien% 0,34 Araban bizi da eta% 99,66 Bizkaian, 

baina ez dakigu zein udalerritakoak ziren. 

Euskaltegia HABEk kudeatzen du, eta 14 irakasle ditu, 7 gizonezko eta 7 emakumezko. 

Ikasleen batez besteko adina 38,11 urtekoa da.  

Matrikulen % 65 emakumezkoenak dira, eta % 34,59 gizonezkoenak. 
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Beste irakaskuntza batzuetako ikastetxeen laburpena 

 

85. taula  Galdakaoko beste irakaskuntza mota batzuk 
EKIPAMENDUAREN 

IZENA 
KOKAPENA IKASLERIA ADINAK JATORRIA 

Euskaltegi Muguru kalea 6 292 Helduak 
Informazioa Ez 

dago Eskuragarri 

AEK-ko lokala 
Jose Miel Barandiaran kalea 

8 
76 Helduak 

%10,53 

Usansolokoak 

Musika Eskola Urreta kalea 21 553 
Gazteak eta 

helduak 

Informazioa Ez 

dago Eskuragarri 

Ostalaritza Eskola Sixta Barrenetxea kalea 24 161 Gazteak 
%11,83 

Galdakaokoak 

Helduen 

Hezkuntzako 

lokalak 

Urreta kalea 6 368 Helduak  

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

Ikastetxe guzti horiek Galdakaon daude kokatuta, eta udalerri osoari ematen diote zerbitzua. HHIk ere 

baditu ikasgelak Arratia ibarreko beste udalerri batzuetan. Usansolora irakasleak eramaten dituen 

jarduera bakarra musika eskola da. 
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8.7. ADMINISTRAZIO-EKIPAMENDUAK    

 

 
       86. taula  Galdakaoko administrazio-ekipamenduak 

IZENA  HELBIDEA 

Galdakaoko Udala Urtzeko Plaza 1A 

Udaltzaingoa Juan Bautista Uriarte 70 

Gizarte Ekintzako Lokala Pontzi Zabala 3 

Bertako garapen eta enplegurako bulegoa Zabalea 35 

Behargintza  Zabalea 

Udal Lantaldeko Biltegia Abusua 3 

Ertzaintza Zabalea 23A 

Guardia Zibila Gernika Kalea 10,12 

DYA Urreta 18 

Bake Epaitegia Bizkai Kalea 42 

Galdakaoko posta Pontzi Zabala 1 

Udalaren beste lokal batzuk Tximilarre 

Hilerria Elexande Auzoa 2A 

Dendari Elkartea Bizkai 9 

HHSen zentrala Ganguren 290 

Udaleko artxibategia Bilbao Kalea 4. Iturrondo 

Suhiltzaileen parkea (gaur egun zerbitzurik gabe)  

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

             87. taula   Usansoloko administrazio-ekipamenduak 

IZENA  HELBIDEA 

Usansoloko posta Ander Deuna 25 

Upo mendiko aterpea Upomendi 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 
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8.8. ERLIJIO EKIPAMENDUAK 

 

 
  88. taula  Galdakaoko erlijio ekipamenduak 

IZENA HELBIDEA 

Jaunaren Igokundea ermita Bekea 67 

La Realeza de María parrokia Pl. Jose Ramon Gardeazabal 21B 

Jasokunde Ama Birjinaren parrokia Andra Mari 3A 

San Barnabe parrokia Gumuzio Auzoa 4A 

Andra Mari parrokia Elexalde Auzoa 55 

San Joxe Obrero eta Santa Marina parrokia Sixta Barrenetxea 11A 

San Joan Bataiatzailearen parrokia Urreta 10 

Santa Barbara parrokia Txomin Eguileor 35A 

San Bizente Martiriaren parrokia Arkotxa 

Jehovako Lekukoen Erresumako Aretoa Zuatzaurre auzoa, 17 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

89. taula  Usansoloko erlijio-ekipamenduak 

IZENA HELBIDEA 

San Andres Apostoluaren parrokia Unkina Plaza 2A 

San Antonio Abad baseliza Arteta Bidea 1A 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 
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8.9. BESTE EKIPAMENDU BATZUK    
 

90. taula     Galdakaoko beste ekipamendu batzuk 

IZENA   

Artxandako Golf Zelaia Ganguren Mendia 

"El Vivero" Aisialdirako Gunea   

Antzinako Jolas-Parkea (gaur egun zerbitzurik 

gabe) 

 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Usansoloko ekipamenduen eta udal-

zerbitzuen gastuei buruzko azterlana 
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Usansolon bizi diren pertsonek gaur egun jasotzen dituzten zerbitzuek Galdakaoko Udalarentzat 

ekonomikoki esan nahi duena neurtu da txostenaren atal honetan. Beraz, kontuan hartu dira erabilera 

publikoko ekipamenduak eta udal-zerbitzuak. Usansoloko kostuak zenbatesteko irizpideak zehaztean, 

oinarritzat hartu dugu, batez ere, Galdakaoko Udaleko arloetako arduradunen bidez lortutako 

zuzeneko informazioa. Galdakaoko Udaleko Kontabilitate Zerbitzutik lortu da aurrekontuei buruzko 

informazioa. Txostenaren atal honetan agertzen diren zenbatekoak batez beste kalkulatu dira, hau da, 

5 urteko batezbesteko aritmetikoen emaitza dira, 2015etik 2019ra bitartekoak, biak barne. Batez 

besteko balioak 2015etik 2019ra likidatutako aurrekontuen gainean kalkulatu dira.  

Ondoren, Usansoloko udal hipotetiko berriaren arlo bakoitzaren eraketa aztertuko dugu, oinarritzat 

hartuz Usansoloko biztanleek gaur egun jasotzen dituzten eta Galdakaoko Udalak kudeatzen dituen 

zerbitzuak. Antolaketa-arloei dagokienez, arlo bakoitzari lotutako ekipamendu publikoetatik abiatuko 

gara, eta ekipamendu bakar bati lotu gabeko partida orokorrak eta dirulaguntzetarako eta 

inbertsioetarako partidak gehitu ondoren, arloaren edo sailaren kostu osoa kalkulatu da. Gainerako 

udal-zerbitzuen kostua kalkulatzeko, kontuan hartu dira zerbitzu bakoitzari lotutako kontabilitate 

ofizialeko partida guztiak. 
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9.1 KULTURA-ARLOA   

Usansoloko Udaleko Kultura Arloa osatzen duten zerbitzuak dira liburutegia, Txapelena kultura-etxea 

(ESAN zerbitzua barne), gizarte-etxea eta kultura-jarduerari lotutako beste partida batzuk, jarraian 

aztertuko ditugunak. 

 

Liburutegia 

Guztira 3 udal-liburutegi daude Galdakaon, horietako bat Usansolon. 3 liburutegi horietan udaleko 7 

langile daude, eta gaur egun Usansoloko liburutegian bat dago; beraz, Usansoloko liburutegiari 

Galdakaoko Udaleko liburutegiko langileen gastu osoaren % 15 esleitu diogu. 2. kapituluari 

dagokionez, Usansoloko liburutegiari horniduren eta kontsumigarrien gastuen % 25 esleitu dizkiogu, 

eta kanpoan kontratatutako jardueren kostuaren % 33. Galdakaoko Udalak eskuratutako bibliografia-

funtsen zenbateko osotik, Usansolokoari 4.500 € dagozkio.   

Hurrengo orrialdeko taulan ageri da Usansoloko liburutegiaren gutxi gorabeherako kostua, gastu-

partidak eta zenbatespen-irizpideak adierazita. Ondorio gisa, Galdakaoko Udaleko liburutegiei 

dagozkien partiden gastua 391.681,84 eurokoa da, eta Usansoloko liburutegiaren gastua 65.882 

eurokoa.  
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91. taula Usansoloko liburutegiaren kostu osoaren zenbatespena, kapitulu ekonomikoen arabera 

Ekipamendua 1. kap. 2. kap. 
4. 

kap. 
6. kap. 

GASTUAK, 

GUZTIRA 

zenbatespen-irizpidea 

 

Galdakaoko udal-

liburutegietako 

langileen gastuaren % 

15 

Liburutegien guztizko kontsumoaren % 

25 (3 eraikinen azalera kontuan 

hartuta: Usansolo liburutegiak 325 

metro karratu). Liburutegietatik 

kanpoko beste lan batzuen 

partidaren % 33 

- 
zenbateko osoaren 

% 25 
 

partiden xehetasunak eta zenbatekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Liburutegietako altzariak 605 

- Liburutegietako higiezinen 

kontserbazioa 
855 

- Liburutegietako bulego-

ekipoen mantentze-lanak 
80 

- Liburutegietako bulego-

materiala 
111 

- Liburutegietako 

argitalpenak 
2.169 

- Liburutegietako argindarra 2.187 

- Liburutegietako ura 27 

- Liburutegietako telefonoa 45 

- Liburutegietako Internet, 

posta elektronikoa, 

modema 

626 

- Liburutegietako bestelako 

gastuak 
3 

- Liburutegietako kontratu 

soziokulturalak 
800 

- Liburutegietako kanpoko 

beste lan batzuk 
3.591 

- Liburutegietako langileen 

dietak, joan-etorriak eta 

lekualdatzeak 

9 

- Liburutegietako lokalak 

garbitzea 
6.555 

 

 

 

Liburutegietako 

funts 

bibliografikoak  

 

4.500 

 

      

 43.920 € 17.462 €  4.500 € 65.882 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Kultura-etxea 

Usansolok ez du kultura-etxerik, baina horretarako erabiltzen da Txapelena eraikinaren zati bat, hain 

zuzen ere bigarren solairua eta lehenengoaren zati bat, horretarako egokitutako espazioak baititu. 

Gaur egun, gainera, eraikin horren beheko solairuan, usansolotarrek Galdakaoko Udalaren ESAN 

arreta-zerbitzua jasotzen dute. Hala, Usansolorako hain garrantzitsua den eraikin horren kostua 

kalkulatzeko, kontuan hartu behar dira bertan eskaintzen diren zerbitzuak. 

ESAN zerbitzuari dagokionez, Usansoloko eraikin horretako langiletzat jo dugu (astelehenetik 

ostiralera, 8:00etatik 14:30era) Udalarentzat lan egiten duten 8 pertsonetatik 1, beraz, guztizkoaren 

%12,5. 2. kapituluko gastuak zenbatesteko orduan, kontuan hartu ditugu Galdakaoko ESAN 

bulegoaren eta Txapelenaren azalera, eta Txapelenari % 8 egotzi diogu (Txapelenari aplikatu diogu 

berea bakarrik den partidaren baten % 100). Azkenik, 6. kapituluan jasotako inbertsioen % 8 ere bai. 

— ESAN zerbitzuko partidak guztira Galdakaoko Udalean: 383.774,18 € 

— ESAN zerbitzua guztira Usansolon: 47.781 € 

Ekipamendu honi egotzi zaio Galdakaoko Udalaren “Kultura Etxeak” jardueraren zati bat ere. Gaur 

egun ez dago langilerik eraikinean lanean. 2. kapituluko partiden % 6 eta 6. kapituluko partiden % 6 

esleitu ditugu.   

— Kultura Etxeetako partidak guztira Galdakaoko Udalean: 332.112,97 € 

— Kultura Etxearen zerbitzua guztira Usansolon: 7.439 € 
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92.taula Txapelena eraikinaren kostu osoaren zenbatespena (ESAN zerbitzua) (I) 

Ekipam. 1. kap. 2. kap. 4. kap. 6. kap. 
GASTUAK, 

GUZTIRA 

zenbatespen-irizpidea 

 

Galdakaoko 

Udalaren ESAN 

zerbitzuko 

langileen 

gastuaren % 12,5 

ESAN zerbitzuari dagokion gastu 

osoaren % 8 (“erregaia” eta “ibilgailu-

aseguruak” partiden % 100)  

 

- 
 zenbateko osoaren %8 (oharra: 

kontuan hartu gabe ESAN 

zerbitzua egokitzeko 2019an 

jarritako 320.000 €) 

 

partiden xehetasunak eta zenbatekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) beste tresna batzuk 

alokatzea 

47 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) higiezinen 

kontserbazioa 

4 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) instalazioen 

kontserbazioa 

38 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) instalazioak 
52 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) bulego-materiala 
194 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) argindarra 
328 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) ura 
6 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) erregaiak 
321 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) ibilgailuen aseguruak 
1.311 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) publizitatea 
581 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) bestelako gastuak 
1 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) lokalen garbiketa 
812 

- ESAN bulegoaren garbiketa 1 

- Herritarren Arreta Zerbitzuko 

(ESAN) kanpoko beste lan 

batzuk 

91 

 

 

 

- Herritarren Arreta 

Zerbitzuko (ESAN) 

lokalak egokitzea 

107 

- Herritarren Arreta 

Zerbitzuko (ESAN) 

instalazioetan obrak 

61 

- Herritarren Arreta 

Zerbitzuko (ESAN) 

instalazioak 

128 

- Herritarren Arreta 

Zerbitzuko (ESAN) 

altzariak 

33 

- Herritarren Arreta 

Zerbitzuko (ESAN) 

bulego-ekipamenduak 

77 

- Herritarren Arreta 

Zerbitzuko (ESAN) beste 

tresna batzuk 

23 

- Herritarren Arreta 

Zerbitzua (ESAN) 

informatizatzea 

189 

- Herritarren Arreta 

Zerbitzuko (ESAN) 

aplikazio informatikoen 

gastuak 

103 

 

ESAN 

zerbitzua

, guztira 

43.271 € 3.788 €  722 € 47.781 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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93 taula Txapelena eraikinaren kostu osoaren zenbatespena (Kultura Etxea Zerbitzua) (II) 

Ekipamendua 1. kap. 2. kap. 4. kap. 6. kap. 
GASTUAK, 

GUZTIRA 

zenbatespen-irizpidea 

 
Atezain 

bat 

Kultura Etxeei dagokien gastu osoaren 

% 6  

 

- 
 zenbateko osoaren % 6  

partiden xehetasunak eta zenbatekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kultura Etxeetako higiezinen 

kontserbazioa 
343 

- Kultura Etxeetako instalazioen 

kontserbazioa 
653 

- Kultura Etxeetako altzarien 

kontserbazioa 
7 

- Kultura Etxeetako argindarra 1.620 

- Kultura Etxeetako ura 271 

- Kultura Etxeetako gasa 637 

- Kultura Etxeetako telefonoa 23 

- Kultura Etxeetako Internet, posta 

elektronikoa, modema 
81 

- Kultura Etxeetako lokalak garbitzea 55 

- Kultura Etxeetako lokalak garbitzea 2.788 

- Kultura Etxeetako kanpoko beste lan 

batzuk 
14 

 

 

 

- Kultura Etxeetako 

instalazioak 360 

- Kultura Etxeetako 

instalazioetako 

obrak 

 

 

 

466 

- Kultura Etxeetako 

bestelako tresnak 

 

 

96 

- Kultura Etxeetako 

bestelako tresnak 

 

 

25 

 

Kultura Etxeko 

zerbitzua, guztira 
39.100 € 6.492 € 

 
947 € 7.439 € 

 

Txapelena, 

GUZTIRA 

 

82.371 € 10.280 € 

 

1.669 € 94.320 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Gizarte-etxea  

Guztira 4 gizarte-etxe daude Galdakaon, horietako bat Usansolon, Gorosibai kaleko 1. zenbakian.  

Gizarte-etxeak Kultura Sailak kudeatzen ditu, eta ez dago zuzeneko langilerik horretarako. 2. eta 6. 

kapituluei dagokienez, Usansoloko Gizarte Etxeari esleitu diogu gizarte-etxe guztietako horniduren, 

kontsumigarrien eta inbertsioen gastuen % 25. 

 
94. taula Usansoloko Gizarte Etxearen kostu osoaren zenbatespena 

Ekipam. 1. kap. 2. kap. 4. kap. 6. kap. 
GASTUAK, 

GUZTIRA 

zenbatespen-irizpidea 

  
gizarte-etxeei dagokien guztizko 

kontsumoaren % 25 

 

 
zenbateko osoaren % 25  

partiden xehetasunak eta zenbatekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gizarte-etxeetako eraikinen 

kontserbazioa 
198 

- Gizarte-etxeetako 

instalazioen kontserbazioa 
929 

- Gizarte-etxeetako argindarra 374 

- Gizarte-etxeetako ura 82 

- Gizarte-etxeetako gasa 49 

- Gizarte-etxeetako Internet, 

posta elektronikoa, modema 
178 

- Gizarte-etxeetako lokalak 

garbitzea 
6.557 

 

 

 

 

- Gizarte-

etxeetako 

lokalak 

egokitzea  

2.828 

 

  8.367 €  2.828 € 11.195 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Kultura Arloko beste partida batzuk, ekipamendu bakar bati zuzenean lotu gabeak 

— Galdakaoko Udaleko langileak (1. kap.):  

 
Galdakaoko Udaleko Kultura Arloari lotutako programa funtzionaletako langileen 
gastuak 

PROGRAMA FUNTZIONALA 
GASTUA GUZTIRA (1. 

KAP.) 

3301. KULTURA-ZERBITZU OROKORRAK 70.466,48 € 

3331. KULTURA-ETXEAK 199.750,80 € 

3341. UDALERRIAN KULTURA SUSTATU ETA ZABALTZEA 99.317,02 € 

Guztira 369.534,30 € 

□ Kulturako zerbitzu orokorren programa funtzionaletik, zerbitzuko arduradun eta 
koordinatzaile gisa lan egiten duen pertsonaren dedikazio osoaren % 15 esleitu 
diogu Usansolori. 

□ Kultura-etxeen programa funtzionaletik, langileen dedikazioaren %15 esleitu 
diogu Usansolori; izan ere, gaur egun Usansolon inor ari ez denez lanean, ez diogu 
Txapelenari gastu mota hori egotzi (aurreko puntuan egindako zenbatespena). 

□ Udalerrian kultura sustatu eta zabaltzeko programa funtzionaletik, % 15 
Usansolori esleitu diogu. 

Kultura Arloari lotutako langileen gastuak, guztira: 55.430 € 
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— 2. kapituluko Kultura Arloari lotutako beste kontzeptu batzuk: Ondoko taulan jaso dira 

Galdakaoko Udalak udalerriko kulturaren eta jaien programazioa osatzeko egiten dituen 

gastuen kontzeptuak. Usansolori %15 esleitu diogu (Usansolon bizi diren biztanleen eta 

Galdakaon bizi direnen arteko proportzioa):   

96. taula  Galdakaoko Udaleko Kultura Arloko 2. kapituluko partidak eta Usansolorako 
zenbatespena 

Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 
(batez beste, 2015-

2019) 
€ 

Usansolo (% 
15) 

Jaiak eta festak  
 

Jaietako eta festetako instalazioen kontserbazioa 51.773,1 7.766 

Jaietako eta festetako argindarra 736,1 110 

Jaietako eta festetako telefonoa 911,2 137 

Jaietako eta festetako kanonak (egile-eskubideak) 4.840,2 726 

Jaietako eta festetako publizitatea 36.225,2 5.434 

Jaietako eta festetako bestelako gastuak 5.356,1 803 

Jaietako eta festetako langileen dietak, joan-etorriak eta 
lekualdatzeak 

493,7 74 

Jaietako eta festetako kontratu soziokulturalak 145.463,2 21.819 

Jaietako eta festetako kanpoko beste lan batzuk 289.095,9 43.364 

Ferietako kanpoko beste lan batzuk 5.004,6 751 

Guztira  539.899,30 80.984 

Kultura-sustapena   

Kultura-sustapeneko kontratu soziokulturalak 37.346,8 5.602 

Kultura-sustapeneko azterlanak eta lan teknikoak 2.855,6 428 

Kultura-sustapeneko kanpoko beste lan batzuk 17.427,3 2.614 

Kultura-sustapeneko higiezinen kontserbazioa 124,1 19 

Kultura-sustapeneko bulego-materiala 796,5 119 

Kultura-sustapeneko publizitatea 6.941,4 1.041 

Kultura-sustapeneko lokalak garbitzea 4.131,1 620 

Kultura-sustapeneko lokalak garbitzea 207,1 31 

Guztira   

Bestelakoak 69.829,90  10.474 

Erakusketa-aretoetako kontratu soziokulturalak 1.265,0 190 

Jarduera eszenikoetako kontratu soziokulturalak 104.177,4 15.627 

Artxiboetako kanpoko beste lan batzuk 29.551,3 4.433 

Erakusketa-aretoetako kanpoko beste lan batzuk 5.489,1 823 

Arte eszenikoetako jardueretako kanpoko beste lan batzuk  166.760,6 25.014 

Jarduera ez-eszenikoetako kanpoko beste lan batzuk  1.983,4 298 

Guztira 309.226,80 46.385 

GUZTIRA 918.956 €  137.843 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Dirulaguntzak, sariak, bekak (4. kap.) Galdakaoko Udalak “jaiak eta kulturaren hedapena” 

atalean emandako dirulaguntzak honako hauek dira: Usansoloko Ujaba Kultura Elkarteak 

(Usansoloko Jai Batzordea) 13.500 € inguru jasotzen ditu urtean.  

 
97. taula Galdakaoko Udaleko Kultura Arloko 4. kapituluko partidak eta Usansolorako 
zenbatespena 

 

Galdakaoko Udala 
(batez beste, 2015-

2019) 
€ 

Usansolo 

Jaietako eta festetako kultura-entitateentzako dirulaguntzak 79.580,0 

13.500 
Jaietako eta festetako entitateentzako dirulaguntzak 51.234,9 

Jaietako eta festetako sariak, bekak, etab. 1.800,0 

Kultura sustatu eta zabaltzeko entitateentzako dirulaguntzak  59.542,0 

Guztira 192.157 € 13.500 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 
 

— Inbertsioak (6. kap.): inbertsioen atalean, honako hauek egin dira 2015-2019 artean: 

Usansolori guztizkoaren % 15 esleitu diogu. 

 
98. taula   Galdakaoko Udaleko Kultura Arloko 6. kapituluko partidak eta Usansolorako 
zenbatespena 

Kontzeptua 
Galdakaoko Udala (batez beste, 

2015-2019) 
€ 

Usansolo (% 15) 

Jaietako eta festetako herriko argiak 548,6 82 

Jaietako eta festetako instalazioak 17.967,7 2.695 

Kultura sustatzeko ANTENNA ekoizpen-zentroa 41.109,1 6.166 

Kultura sustatzeko instalazioetako obrak 1.740,5 261 

Guztira 61.066 € 9.205 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Usansoloko udal hipotetiko berriko Kultura Arloaren eraketa. 

Laburpen gisa, Usansoloko Udaleko Kultura Arloak gastu-partida eta zenbateko ekonomiko hauek 

izango lituzke gaur egun: 

 

99. taula  Usansoloko Udaleko Kultura Arloaren eraketa 

Kontzeptua Zenbatekoa 

Liburutegia 65.882 € 

Kultura Etxea (Txapelenan kokatua) 94.320 € 

Gizarte Etxea 11.195 € 

Kultura Arloko langileen gastuak 55.430 € 

Kultura Arloko ondasun arruntetako eta zerbitzuetako 

gastuak 
137.843 € 

Elkarteentzako dirulaguntzak (kultura) 13.500 € 

Musika Eskolara transferentzia 56.946,73 € 

Inbertsioak (kultura)  9.205,00 € 

GUZTIRA 444.321,73 € 
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Usansoloko Udaleko Kultura Saila, Galdakaokotik abiatuta egindako zenbatespenei jarraituz  

100. taula  Usansoloko Udaleko Kultura Arloaren eraketa, kapitulu ekonomikoen arabera, Galdakaokotik abiatuta egindako zenbatespenei jarraituz 

EKIPAMENDUA/UDAL-

ZERBITZUA 
Usansolo 

Galdakaon 

GUZTIRA 

1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. zenbatespen-irizpideak 

Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao  

Liburutegia 65.882,00 391.681,84 43.920,00 307.439,19 17.462,00 69.849,88     4.500,00 14.392,77   

1. KAP. % 15 (7 langiletik 

1 Usansolon) 

2. eta 6. kap. % 25 (3 

ekipamenduen 

azaleraren arabera. 

Usansolo, 325 metro 

karratu. Torrezabal 678 

eta Aperribai 375) 

Kultura Etxea 

(Txapelena Usansolon, 

ESAN zerbitzua barne) 

94.320,00 715.887,15 82.371,00 538.758,84 10.280,00 136.770,28     1.669,00 40.358,03   

ESAN zerbitzuko 

langileen % 12,5 eta 

atezain 1 

ESAN zerbitzuko 2. eta 6. 

kap. % 8 

Kultura-etxeen 2. eta 6. 

kap. % 6 

Gizarte Etxea 11.195,00 30.611,69   8.367,00 19.297,73     2.828,00 11.313,96   Gizarte Etxeen 2. eta 6. 

kap. % 25 

3301., 3331. eta 3341. 

programa 

funtzionaletako 

langileen gastua 

55.430,00 369.534,30 55.430,00 369.534,30           1. kap. % 15 

Jaiak eta festak 80.984,00 539.899,30   80.984,00 539.899,30         % 15 (biztanleen 

proportzioa) 

Kulturaren sustapena 10.474,00 69.829,90   10.474,00 69.829,90         % 15 (biztanleen 

proportzioa) 

Bestelakoak (jarduera 

eszenikoak, ez-

eszenikoak, 

erakusketa-aretoak) 

46.385,00 309.226,80   46.385,00 309.226,80         % 15 (biztanleen 

proportzioa) 

Dirulaguntzak: 13.500,00 192.157,00       13.500,00 192.157,00     kopuru zehatzak 

Inbertsioak 9.205,00 61.366,04         9.205,00 61.366,04   % 15 (biztanleen 

proportzioa) 

Musika Eskolara 

transferentzia 
56.946,73 769.550,37       56.946,73 769.550,37     

% 7,4 batez b. 

Usansoloko ikasleak 

ikasle guztiekiko 

Guztira 444.321,73 3.449.744,39 181.721,00 1.215.732,33 173.952,00 1.144.873,89 0,00 0,00 70.446,73 961.707,37 18.202,00 127.430,80 0,00 0,00  

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egindako zenbatespenak
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9.2 GIZARTE-ONGIZATEKO ARLOA   

Gizarte Ongizateko Arloa osatzen dute adinekoen egoitzak eta talde ahulekin (hirugarren adina, 

haurrak, gazteria, familia, etab.) esku hartzeko zerbitzuei lotutako gainerako partidek. 

 

Adinekoen egoitza 

Galdakaok, guztira, 7 egoitza ditu adinekoen aisialdirako, eta horietako bat Usansolon dago. Egoitzek 

taberna-zerbitzua dute. Udaleko langile batek egoitza horien koordinazioan lan egiten du; beraz, 

kontzeptu horri dagokion langileen gastuaren %14 esleitu dugu. 2. kapituluari dagokionez, partiden 

gastuaren % 14 Baratze plazako 3. zenbakiko egoitzari dagokio, bai eta ekipamendu horietako 

inbertsioetarako zenbatekoaren % 14 ere.  

Ondorio gisa, Galdakaoko Udaleko adinekoen egoitzei dagozkien partiden gastua 283.999,05 eurokoa 

da eta Usansoloko zentroaren gastua 40.571 eurokoa.   

101. taula  Usansoloko adinekoen egoitzaren kostuaren zenbatespena  

Ekipam. 1. kap. 2. kap. 4. kap. 6. kap. 
GASTUAK, 

GUZTIRA 

zenbatespen-irizpidea 

 

Galdakaoko Udalaren 

adinekoen egoitzetako 

langileentzako gastuaren % 

14  

adinekoen egoitzei dagokien guztizko 

kontsumoaren %14  

 

- 
zenbateko osoaren % 14  

partiden xehetasunak eta zenbatekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Adinekoen egoitzetako lokalak 

alokatzea 
551 

- Adinekoen egoitzetako higiezinen 

kontserbazioa 
505 

- Adinekoen egoitzetako 

instalazioen kontserbazioa 
1.652 

- Adinekoen egoitzetako bestelako 

tresnak mantentzea 
659 

- Adinekoen egoitzetako argindarra 4.058 

- Adinekoen egoitzetako ura 226 

- Adinekoen egoitzetako gasa 632 

- Adinekoen egoitzetako etxeko 

tresneria 
118 

- Adinekoen egoitzetako telefonoa 54 

- Adinekoen egoitzetako 

publizitatea 
5 

- Adinekoen egoitzetako lokalak 

garbitzea 
11.210 

- Adinekoen egoitzetako kanpoko 

beste lan batzuk 
2.694 

 

 

 

- Adinekoen egoitzetako 

ekipamenduak 
322 

- Adinekoen egoitzetako 

beste eraikin eta 

eraikuntza batzuk 

8.000 

- Adinekoen egoitzetako 

lokalak egokitzea 
673 

- Adinekoen egoitzetako 

instalazioen hornidura 
44 

- Adinekoen egoitzetako 

altzariak 
1.510 

- Adinekoen egoitzetako 

beste tresna batzuk 
202 

 

 7.453 € 22.367 €  10.751 € 40.571 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Gizarte Ongizateko Arloko beste partida batzuk, ekipamendu bakar bati zuzenean 

lotu gabeak 

 

— Galdakaoko Udaleko langileak:  

 
102. taula  Galdakaoko Udaleko Gizarte Ongizateko Arloari lotutako programa 

funtzionaletako langileen gastuak 

PROGRAMA FUNTZIONALA GASTUA GUZTIRA (1. KAP.) 

2301. GIZARTE-LAGUNTZAKO ZERBITZU OROKORRAK 74.254,06 € 

2311. OINARRIZKO GIZARTE-EKINTZA 374.222,94 € 

2314. SUSTAPENA ETA GIZARTERATZEA 26.353,19 € 

3344. GENERO-BERDINTASUNAREN SUSTAPENA 98.177,54 € 

Guztira 573.007,73 € 

    

□ Usansolori esleitu diogu Gizarte Laguntzako Zerbitzu Orokorretako, Oinarrizko 
Gizarte Ekintza Zerbitzuko eta Sustapen eta Gizarteratze Zerbitzuko langileen 
dedikazio osoaren %12. Halaber, genero-berdintasuna sustatzeko langileen 
dedikazioaren% 15. Guztira 71.706 €. 

— Etxez Etxeko Laguntzako kanpoko beste lan batzuk: 2020an EELren erabiltzaile guztien 

kopurua 199koa izanik, Usansolotik etorritakoak 21 dira, %11 gutxi gorabehera, eta 

likidatutako 1.244.866 euroko gastuari aplikatuta, 131.368 eurokoa da Usansolorako 

kalkulatutakoa.  

— Adinekoak dinamizatzeko programa, Usansolori esleitutako guztiaren %14: 12.857 €. 

— 2021. urtean zehar programa berri bat abiaraztea aurreikusten da, “Bakarrik dauden 

adinekoak”, 48.000 euroko aurrekontuarekin. Usansolori %12 esleituz gero, 5.760 € 

litzateke. 

— “Haur, gazte eta familiekin gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko programa”. Kontuan 

hartuta arreta jaso duten 130 familietatik Usansolokoak 14 direla (%11 inguru), eta 

guztira artatutako 163 adingabeetatik 18 Usansolokoak direla (% 11), ehuneko hori bera 

aplikatu diogu programa horren aurrekontu osoari: 27.060 €.  
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— “Gizarte Larrialdietarako Laguntzak”. Gizarte Larrialdietarako Laguntzen aurrekontua 

551.431,84 eurokoa izan zen, usansolotarrentzat 52.419,63 (% 9,5).  

— Berdintasunaren arloko ondasun arruntetako eta zerbitzuetako bestelako gastuak: 

Ondoren, Galdakaoko Udalak gaur egun helburu horretarako dituen gastu-partidak 

zehaztuko ditugu, eta Usansolori %15 esleitu diogu, zuzenean higiezinarekin lotutako 

partidetan izan ezik (Gizarte Ongizateko Arloaren espazio bera partekatuko 

litzatekeelakoan). 

 

103. taula  Galdakaoko Udaleko Gizarte Ongizateko Arloko 2. kapituluko partidak eta 
Usansolorako zenbatespena 

Kontzeptua 

Galdakaoko 

Udala 

(2015/2019ko 

batez bestekoa) 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

Berdintasunerako Arreta Zerbitzuko eraikinen kontserbazioa 144,9 - 

Genero Berdintasunerako Zerbitzuko bulego-materiala 1.375,1 - 

Berdintasunerako Arreta Zerbitzuko argindarra (etxebizitza) 1.015,4 - 

Berdintasunerako Arreta Zerbitzuko ura 134,3 - 

Genero Berdintasunerako Zerbitzuko telefonoa 144,8 - 

Genero Berdintasunerako Zerbitzuko publizitatea 33.227,8 4.984 

Genero Berdintasunerako Zerbitzuko bestelako gastuak 669,9 100 

Berdintasunerako Arreta Zerbitzuko lokalen garbiketa 110.430,2 - 

Berdintasunerako Arreta Zerbitzuko lokalen garbiketa 

(etxebizitza) 
5.491,9 - 

Berdintasunerako Arreta Zerbitzuko kontratu soziokulturalak 25.469,8 3.820 

Genero Berdintasunerako Zerbitzuko kontratu soziokulturalak 74.626,4 11.194 

Genero Berdintasunerako Zerbitzuko azterlan eta lan 

teknikoak 
15.242,5 2.286 

Berdintasunerako Arreta Zerbitzuko kanpoko beste lan 

batzuk 
25.143,5 3.772 

Genero Berdintasunerako Zerbitzuko kanpoko beste lan 

batzuk 
10.968,0 1.645 

GUZTIRA 304.084 € 27.802 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 

— Bestelako gizarte-ekintzak eta berdintasuna: 9.000 €, Usansoloko elkarteentzat. 

— Inbertsio hauek egin dira 2015-2019 artean: Usansolori guztizkoaren % 15 esleitu diogu. 
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104.  Taula  Galdakaoko Udaleko Gizarte Ongizateko Arloko 6. kapituluko partidak eta 
Usansolorako zenbatespena 

Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(batez beste, 2015-

2019) 

€ 

Usansolo (% 

15) 

Udalaren gizarte-ongizateko zerbitzu orokorren informatizazioa 2.464,62 

6.253 

Udalaren ongizate-zerbitzu orokorren informatizazioa 1.300 

Bestelako gizarte-ekintzetako etxebizitzak erostea 36.566,9 

Bestelako gizarte-ekintzetako altzariak 463,116 

Bestelako gizarte-ekintzetako beste tresna batzuk (Zorroaren 

Dekretua) 
156,092 

Bestelako gizarte-ekintzetako bestelako tresnak 735,366 

Guztira 41.686,10 € 6.253 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 
 

 

Usansoloko udal hipotetikoko Gizarte Ongizateko Arloaren eraketa 

Laburpen gisa, Usansoloko Udaleko Gizarte Ongizateko Arloak gastu-partida hauek izango lituzke: 

 

105.  taula  Usansoloko Udaleko Gizarte Ongizateko Arloaren eraketa 

Kontzeptua Zenbatekoa 

Adinekoen egoitza 40.571 € 

Gizarte Ongizateko Arloko langileen gastuak 71.706 € 

Gizarte Ongizateko Arloko ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak 177.045 € 

Gizarte Ongizateko Arloko ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak 

(berdintasuna) 
27.802 € 

Gizarte Larrialdiko laguntzak (gizarte-ongizatea) 52.420 €  

Bestelako gizarte-ekintzetako dirulaguntzak ongintza-elkarteentzat  6.000 € 

Berdintasunaren arloko elkarteentzako dirulaguntzak 3.000 € 

Inbertsioak (Gizarte Ongizatea eta Berdintasuna)  6.253 € 

Guztira 384.797 € 

Iturria: SIADECOk egindako zenbatespenak 
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Usansoloko Udaleko Gizarte Ongizateko Saila, Galdakaokotik abiatuta egindako zenbatespenei jarraituz 

106.  taula   Usansoloko Udaleko Gizarte Ongizateko Arloaren eraketa, kapitulu ekonomikoen arabera, Galdakaokotik abiatuta egindako zenbatespenei jarraituz 

EKIPAMENDUA/UDAL-

ZERBITZUA 
Usansolo 

Galdakaon 

GUZTIRA 

1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 
zenbatespen-irizpideak 

Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

Adinekoen egoitza 40.571,00 283.999,05 7.453,00 52.174,15 22.367,00 156.566,43     10.751,00 75.258,47   % 14 1. kap., 2. kap. eta 6. 

kap.  

2301., 2311., 2314. eta 3344. 

programa funtzionaletako 

langileen gastua 

71.706,00 573.007,73 71.706,25 573.007,73           

% 12 lehenengo hiru 

programa funtzionaletan eta 

% 15 laugarren programa 

funtzionalean 

Etxez etxeko laguntza  131.368,00 1.244.866,00   131.368,00 1.244.866,00         
% 11 (Usansolo erabiltzaileen 

proportzioa Galdakao 

osoarekiko) 

Adinekoentzako Dinamizazio 

Zerbitzua  
12.857,00 91.835,71   12.857,00 91.835,71         % 14 

Bakarrik dauden 

adinekoentzako programa  
5.760,00 48.000,00   5.760,00 48.000,00         % 12 

Esku-hartze sozioedukatiboa 

eta psikosoziala haurrekin, 

gazteekin eta familiarekin (2. 

kap.) 

27.060,00 246.000,00   27.060,00 246.000,00         

% 11 (Usansolon arreta jaso 

duten familien eta 

adingabeen proportzioa 

Galdakao osoarekiko) 

Gizarte Larrialdietarako 

Laguntzak (4. kap.) 
52.420,00 551.431,84       52.419,63 551.431,84     

% 9,5 (Usansoloko laguntzen 

hartzaileen proportzioa 

Galdakao osoarekiko) 

Berdintasunerako programak 

(2. kap.) 
27.802,00 185.348,00   27.802,00 185.348,00         % 15 (biztanleen proportzioa) 

Dirulaguntzak (4. kap.)  9.000,00 27.700,00       9.000,00 27.700,00     zenbateko zehatzak 

Inbertsioak (6. kap.) 6.253,00 41.686,10         6.253,00 41.686,10   % 15 (biztanleen proportzioa) 

 Guztira 38.4797,00 3.293.874,43 79.159,25 625.181,88 227.214,00 1.972.616,14 0,00 0,00 61.419,63 579.131,84 17.004,00 116.944,57 0,00 0,00   

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egindako zenbatespenak 
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9.3 GAZTERIA-ARLOA   

Gazteria Arloko zerbitzuak Topagunea eta gazteria-programei lotutako gainerako gastu-partidak 

izango lirateke.  

 

Gazteentzako Topagunea 

Galdakaok lau Topagune ditu eta bat Usansolon dago. Zentro horietan ez dago berariaz izendatutako 

zuzeneko langilerik, baina Udaletik Usansolora bideratutako Gazteria Arloko langileen lanaren % 15en 

% 5 inguru Topagunea kudeatzeko da. Gainerako kapitulu ekonomikoei dagokienez, gastu guztien % 

25 esleitu diogu ekipamendu horri.  

 
107.  taula  Usansoloko Topagunearen kostu osoaren zenbatespena 

Ekipam. 1. kap. 2. kap. 4. kap. 6. kap. 
GASTUAK, 

GUZTIRA 

zenbatespen-irizpidea 

 

Galdakaoko 

Gazteria Arloko 

langileen 

gastuaren % 5.  

Topaguneei dagokien guztizko kontsumo-

gastuaren %25, eta 32.000 €, berriz, “Gazteen 

jardueretarako kontratu soziokulturalak” eta 

“Gazteen jardueretarako bestelako kanpoko 

lanak”. 

 

 

zenbateko osoaren % 

25 
 

partiden xehetasunak eta zenbatekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gazteen jardueretarako 

kontratu soziokulturalak 
16.000 

- Gazteen jardueretarako 

kanpoko beste lan batzuk 
16.000 

- Gazteen zentroetako 

higiezinen kontserbazioa 
387 

- Gazteen zentroetako 

argindarra 
609 

- Gazteen zentroetako ura 137 

- Gazteen zentroetako gasa 327 

- Gazteen zentroetako 

telefonoa 
91 

- Gazteen zentroetako lokalen 

garbiketa 
7352 

- Gazteen jardueretarako 

garraioak 
67 

- Gazteen jardueretarako 

langileen dietak, joan-

etorriak eta lekualdatzeak 

15 

- Gazteen jardueretarako 

publizitatea 
105 

 

 

 

 

- Gazteen 

zentroetak

o altzariak  

 

718  

 

 3.856 € 41.090  718 € 45.664 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Gazteriaren Arloko beste partida batzuk, ekipamendu bakar bati zuzenean lotu 

gabeak. 

— Galdakaoko Udaleko plantillako langileak:  

 

108. taula  Galdakaoko Udaleko Gazteria Arloari lotutako programa funtzionaletako langileen 
gastuak 

PROGRAMA FUNTZIONALA 
GASTU OSOA  

(1. KAP.) 

3345. GAZTEENTZAKO AISIALDI-JARDUERAK 58.466,72 € 

Guztira 58.466,72 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019 

Galdakaoko Udalean gazteen aisialdi-programa dinamizatzen lan egiten duen pertsonaren 

lanaren % 25 Usansolori eskaintzen zaio. Bere soldataren % 5 Topaguneko ekipamenduari 

esleitu diogunez, Gazteria Arloari % 20 gehitu diogu, hau da, 11.079 €.  

Galdakaoko Udalak gazteen aisialdia programatzeko bideratzen dituen 32.000 €-tik gehiena 

Topagunearen bitartez bideratzen da, eta, beraz, Gazteria Arloari ez diogu gehitu urtean 

zehar programatutako jarduerei lotutako partida gehiago. 

— Gazteria Arloak emandako dirulaguntzei dagokienez, gaur egun Usansoloko elkarte bakar 

batek 5.000 € jasotzen ditu Galdakaoko Udalaren aldetik, eta guztira partida hauek 

ematen dira:  

 
 

109.  taula Galdakaoko Udaleko Gazteria Arloko 4. kapituluko partidak eta 
Usansolorako zenbatespena 

Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa). 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

Gazteen jardueretarako Bizkaiko udalentzako laguntzak 1.973,68 

5.000 € 
Gazteen jardueretarako dirulaguntzak Bizkaiko udalentzat 9.006,182 

Gazteen jardueretarako dirulaguntzak entitateentzat 3.560 

Gazteen jardueretarako dirulaguntza kulturalak 15.040 

Guztira 29.579,86 € 5.000 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Usansoloko udal hipotetikoko Gazteria Arloaren eraketa. 

Laburpen gisa, Usansoloko Udaleko Gazteria Arloak gastu-partida hauek izango lituzke: 

 

110. taula Usansoloko Udaleko Gazteria Arloaren eraketa 

Kontzeptua Zenbatekoa 

Usansoloko Topagune Zentroa 45.664 € 

Gazteen aisialdi-jardueretarako langileen gastuak 11.079 € 

Gazte-elkarteentzako dirulaguntzak  5.000 € 

Guztira 61.743 € 

Iturria: SIADECOk egindako zenbatespenak 
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Usansoloko Udaleko Gazteria Arloa, Galdakaokotik abiatuta egindako zenbatespenei jarraituz 

 

111. taula Usansoloko Udaleko Gazteria Arloa, kapitulu ekonomikoen arabera, Galdakaokotik abiatuta egindako zenbatespenei jarraituz. 

EKIPAMENDUA/UDAL-

ZERBITZUA 
Usansolo 

Galdakaon 

GUZTIRA 

1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. zenbatespen-

irizpideak Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

Topagunea 45.664,00 239.063,07 3.856,00 77.118,41 41.090,00 159.071,64     718,00 2.873,02   % 5 1. 

kap. 

% 25 2. 

eta 6. 

kap.  

3345. programa 

funtzionaleko langileen 

gastua 

11.079,00 58.466,72 11.079,00 58.466,72           % 20 

Dirulaguntzak  5.000,00 29.579,86       5.000,00 29.579,86     
zenbateko zehatzak 

 Guztira 61.743,00 327.109,65 14.935,00 135.585,13 41.090,00 159.071,64 0,00 0,00 5.000,00 29.579,86 718,00 2.873,02 0,00 0,00   

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egindako zenbatespenak 
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9.4 KIROL-ARLOA   

Usansoloko Udaleko Kirol Arloa osatuko lukete Unkinako kiroldegiak eta kirola sustatzeko beste 

partida batzuek. Ondoren aztertuko dugu dena.  

 

Unkinako kiroldegia 

Gaur egun, Usansoloko kiroldegi honek instalazio hauek ditu: frontoi estalia, igerileku klimatizatua, 

kirol-kantxa estalia, 11ko eta 7ko futbolerako belar artifizialeko futbol-zelaia eta sauna. Galdakaoko 

udalerriko kirol-ekipamenduen eskaintza osatzen dute instalazio hauek: Elexaldeko kiroldegia, udal-

igerilekua eta taberna-jatetxearen eraikina, Zuhatzuko kiroldegia eta futbol-zelaia, Urretako kiroldegia 

eta Kurtzea frontoia. 

Unkinako kiroldegiaren kostua neurtzeko, kontuan hartu dugu, alde batetik, Galdakaoko Udalak 

kanpoko enpresa bati kiroldegiak kudeatzeko egiten dion kontratazioa. Hain zuzen ere, udal-

kiroldegietako atezaintza, garbiketa, sorosle, begirale eta mantentze-lanak, eta zerbitzu horien urteko 

ordu guztietatik (57.450 ordu inguru) Usansoloko zentrorako 12.500 dira, hau da, % 22 gutxi 

gorabehera. 

Bestalde, kontuan hartu behar ditugu “kirol-instalazioak” kontzeptuari lotutako partidak. Lehen 

aipatutako ehuneko bera (% 22) aplikatu dugu Usansoloko zentroaren zenbateko ekonomikoa 

kalkulatzeko, partida honi lotua betiere.  
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112.taula  Usansoloko Unkina kiroldegiko kostuaren zenbatespena 

Ekipam. 1. kap. 2. kap. 4. kap. 6. kap. 
GASTUAK, 

GUZTIRA 

zenbatespen-irizpidea 

 

Galdakaoko 

Udalaren kirol-

instalazioetako 

langileentzako 

gastuaren % 

22.  

Kirol-instalazioetako kontsumo-gastu 

osoaren % 22 (kanpoko enpresa 

kontratatzea eta kirol-instalazioen 

kanpoko beste lan batzuk barne) 

 

 
Kirol-instalazioetako partiden % 22 

(kirol-zentro jakin batek 

zehaztutakoak kontuan hartu 

gabe) 

 

partiden xehetasunak eta zenbatekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kirol-instalazioetako 

higiezinen kontserbazioa 
7.289 

- Kirol-instalazioetako 

makinen kontserbazioa 
268 

- Kirol-instalazioen 

kontserbazioa 
2.1052 

- Kirol-instalazioetako 

altzarien kontserbazioa 
284 

- Kirol-instalazioetako 

argindarra 
52.173 

- Kirol-instalazioetako ura 13.801 

- Kirol-instalazioetako gasa 32.357 

- Kirol-instalazioetako jantziak 44 

- Kirol-instalazioetako 

farmazia-produktuak eta 

hemoderibatuak 

19 

- Kirol-instalazioetako 

garbiketa-produktuak 
1.355 

- Kirol-instalazioetako tresnak 

eta erremintak 
16 

- Kirol-instalazioetako osasun-

materiala 
155 

- Kirol-instalazioetako 

bestelako hornidurak 
5.533 

- Kirol-instalazioetako 

telefonoa 
206 

- Kirol-instalazioetako telexa 

eta telefaxa 
44 

- Kirol-instalazioetako 

Internet, posta elektronikoa, 

modema 

998 

- Kirol-instalazioetako lokalak 

garbitzea 
5.847 

- Kirol-instalazioetako azterlan 

eta lan teknikoak 
139 

- Kirol-instalazioetako 

kanpoko beste lan batzuk 
26.3291 

 

 

 

 

Kirol-instalazioetako 

obrak futbol zelaietan 

20.152 

Kirol-instalazioetako 

obrak udal-

pilotalekuetan 

496 

Usansoloko udal-

kiroldegiko kirol-

instalazioak 

600 

Kirol-instalazioetako 

makinak 

1.504 

Kirol-instalazioetako 

makinen hornidura 

538 

Kirol-instalazioetako 

instalazioak 

235 

Obrak udal-

kiroldegietako kirol-

instalazioetan 

5.079 

Kirol-instalazioetako 

altzariak 

109 

Kirol-instalazioetako 

bulego-ekipoak 

(inprimagailua) 

11 

Kirol-instalazioetako 

bulego-ekipoak 

11 

Kirol-instalazioetako 

beste tresna batzuen 

hornidura 

813 

 

 1.752 € 404.870 €  29.548 € 436.171 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Kirol Arloko beste partida batzuk, ekipamendu bakar bati zuzenean lotu gabeak 

— Galdakaoko Udaleko plantillako langileak:  

 
113. taula  Galdakaoko Udaleko Kirol Arloari lotutako programa funtzionaletako langileen gastuak 

PROGRAMA FUNTZIONALA 
Gastu osoa  

(1. KAP.) 

3411. KIROLAREN SUSTAPENA 99.392,21 € 

Guztira 99.392,21 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019 

Kirola sustatzeko langileen dedikazio osoaren % 22 Usansolori esleitu diogu, guztira 21.866 €. 

— “Kirola sustatzea” izeneko 2. kapituluko 241.365 euroren % 22 aplikatuz gero, 53.100 € 

dira Usansolorako. 

— Kirol Arloko dirulaguntzak: Gaur egun, Galdakaoko Udalak 217.000 € ematen dizkie 30 

kirol-elkarteri. Horietatik 7 Usansolokoak dira eta guztira 42.000 € inguru jasotzen 

dituzte. 

 
 
 

Usansoloko udal hipotetikoko Kirol Arloaren eraketa. 

Laburpen gisa, Usansoloko Udaleko Kirol Arloak gastu-partida hauek izango lituzke: 

 

114. taula Usansoloko Udaleko Kirol Arloaren eraketa 

Kontzeptua Zenbatekoa 

Unkina kiroldegia 436.171 € 

Kirola sustatzeko langileen gastuak 21.866 € 

Gizarte Ongizateko Arloko ondasun arruntetako eta zerbitzuetako 

gastuak 
53.100 € 

Kirol-elkarteentzako dirulaguntzak  42.000 € 

GUZTIRA 553.137 € 

Iturria: SIADECOk egindako zenbatespenak 
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Usansoloko Udaleko Kirol Arloa, Galdakaokotik abiatuta egindako zenbatespenei jarraituz 

 

115. taula  Usansoloko Udaleko Kirol Arloaren eraketa, kapitulu ekonomikoen arabera, Galdakaokotik abiatuta egindako zenbatespenei jarraituz 

EKIPAMENDUA/ 

UDAL-ZERBITZUA 
Usansolo 

Galdakaon 

GUZTIRA 

1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 
zenbatespen-

irizpideak 
Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

Kiroldegia 436.171,00 1.982.594,68 1.753,00 7.965,86 404.870,00 1.840.320,41     29.548,00 134.308,41   % 22 1. kap., 2. 

kap. eta 6. kap. 

Kirola sustatzea 21.866,00 99.392,21 21.866,00 99.392,21           % 22 

Kirola sustatzea 53.100,00 241.365,00   53.100,00 241.365,00         

  

% 22 2. eta 6. 

kap. 

  

Dirulaguntzak:  42.000,00 217.000,00       42.000,00 217.000,00     zenbateko 

zehatzak 

 Guztira 553.137,00 2.540.351,89 23.619,00 107.358,07 457.970,00 2.081.685,41 0,00 0,00 42.000,00 217.000,00 29.548,00 134.308,41 0,00 0,00   

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egindako zenbatespenak 
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9.5 HEZKUNTZA ETA EUSKARA   

Usansoloko Udaleko Hezkuntza eta Euskara Arloan sartzen dira Obaba Haurreskola, Unkina Haur eta 

Lehen Hezkuntzako Ikastetxea, Ludoteka eta hezkuntza- eta euskara-programei lotutako beste partida 

batzuk. Xehetasunez aztertuko dugu.   

 

Obaba Haurreskola 

Guztira 3 haurreskola daude Galdakaon, eta horietako bat (Obaba Haurreskola) Usansolon dago. 

Zentro horietako langileak Haurreskolak Partzuergoaren bidez kudeatzen dira; beraz, Galdakaoko 

Udalak ez die aurre egiten zerbitzu horri lotutako langileen gastuei. 2. eta 6. kapituluetako gainerako 

partiden ehunekoa zenbatesteko, kontuan hartu dugu hiru ikastetxeetako haurren kopurua. Zehazki, 

urtero matrikulatzen diren 100 haurren % 30 inguru Usansoloko Obaba Haurreskolakoak dira (azken 

ikasturteko pandemiaren ondorioak kontuan hartu gabe). 

 

116. taula  Usansoloko Obaba Haurreskolako kostu osoaren zenbatespena 

Ekipam. 1. kap. 2. kap. 4. kap. 6. kap. 
GASTUAK, 

GUZTIRA 

zenbatespen-irizpidea 

  
Haurtzaindegi/haurreskolei dagokien guztizko 

gastuaren % 29 

 

 

Haurtzaindegi/haurreskolen partiden 

zenbatekoaren % 30 
 

partiden xehetasunak eta zenbatekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Haurtzaindegi/haurreskoletako 

higiezinen kontserbazioa 
1.220 

- Haurtzaindegi/haurreskoletako 

higiezinen kontserbazioa 
19 

- Haurtzaindegi/haurreskoletako 

argindarra 
4.769 

- Haurtzaindegi/haurreskoletako 

argindarra 
1.530 

- Haurtzaindegi/haurreskoletako ura 123 

- Haurtzaindegi/haurreskoletako 

kanpoko beste lan batzuk 
79 

- Haurtzaindegi/haurreskoletako 

lokalak alokatzea 
12.535 

- Haurtzaindegietako instalazioen 

kontserbazioa 
1.202 

- Haurtzaindegietako instalazioen 

kontserbazioa 
344 

- Haurtzaindegietako telefonoa 83 

- Haurtzaindegietako telefonoa 40 

- Haurtzaindegietako lokalen 

garbiketa 
17.467 

- Haurtzaindegietako bestelako 

tresnak mantentzea 
39 

 

 

 

 

- Haurtzaindegietako lokalak 

egokitzea 
1.263 

- Haurtzaindegietako lokalak 

egokitzea 
66.707 

- Haurtzaindegietako 

instalazioak 
1.512 

Haurtzaindegietako altzariak 1.340 

 

  39.448 €  70.823 € 110.271 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Haur eta Lehen Hezkuntzako Unkina ikastetxe publikoa 

Galdakaon, guztira, haur eta lehen hezkuntzako 4 ikastetxe publiko daude. 2020-2021 ikasturtean, 

guztira 1.790 gazte matrikulatu ziren lau ikastetxe horietan; horietatik 418 Usansoloko Unkina 

ikastetxekoak dira. Hala, gastuak zenbatesteko aplikatu den ehunekoa % 23koa da. Bestalde, 

ekipamenduen azalera kontuan hartuta, Usansoloko eraikinak 6.880 metro karratu ditu; hala, 22.936 

metro karratuko azaleratik, Usansolokoak % 29 hartzen du. 

 
117. taula Haur eta Lehen Hezkuntzako Unkina ikastetxearen gastua zenbatestea 

Ekipam. 1. kap. 2. kap. 4. kap. 6. kap. 
GASTUAK, 

GUZTIRA 

zenbatespen-irizpidea 

 

Haur eta Lehen 

Hezkuntzako 

langileentzako 

Galdakaoko Udaleko 

gastuaren % 20 

Haur eta Lehen Hezkuntzako kontsumoko 

gastu osoaren % 23 

 

 
Haur eta Lehen Hezkuntzako partiden % 

22 
 

partiden xehetasunak eta zenbatekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

instalazioen kontserbazioa 
11.884 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

ibilgailuen mantentze-lanak 
245 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

argitalpenak 
157 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

argindarra 
24.519 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

ura 
3.911 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

gasa 
19.682 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

jantziak 
92 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

garbiketa-produktuak 
38 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

telefonoa 
119 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

ibilgailuen aseguruak 
148 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

publizitatea 
237 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

lokalen garbiketa 
125.653 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

azterlan eta lan teknikoak 
1.165 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

kanpoko beste lan batzuk 
439 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

eraikinen kontserbazioa 
10.681 

 

 

 

 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

ikastetxe publikoetako obrak 
33.430 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

ikastetxe publikoetako obrak 
17.127 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

beste eraikin eta eraikuntza 

batzuk 

335 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

instalazioetako obrak 
4.573 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

altzariak 
2.219 

- Haur eta Lehen Hezkuntzako 

bestelako tresnak 
643 

 

 79.929 € 198.969 €  58.328 € 337.227 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Usansoloko Ludoteka 

Gaur egun Galdakaon dauden 5 ludotekak kanpoko enpresa baten kontratazio bidez kudeatzen dira. 

Kontratazio horren urteko aurrekontua 200.000 € inguru da. Ludotekei lotutako “familia eta haurrak” 

gastu-kontzeptuen % 15 esleitu diogu Usansolori. 

 

118. taula  Usansoloko Ludotekako kostu osoaren zenbatespena 

Ekipam. 1. kap. 2. kap. 4. kap. 6. kap. 
GASTUAK, 

GUZTIRA 

zenbatespen-irizpidea 

  
Familia eta haurrentzako kontsumoko gastu 

osoaren % 15 

 

   

partiden xehetasunak eta zenbatekoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Familia eta haurrentzako 

instalazioen kontserbazioa 
11 

- Familia eta haurrentzako 

argindarra 
121 

- Familia eta haurrentzako ura 10 

- Familia eta haurrentzako etxeko 

tresneria 
0 

- Familia eta haurrentzako 

telefonoa 
12 

- Familia eta haurrentzako telexa 

eta telefaxa 
0 

- Familia eta haurrentzako 

Internet, posta elektronikoa, 

modema 

174 

- Familia eta haurrentzako 

publizitatea 
41 

- Familia eta haurrentzako lokalen 

garbiketa 
470 

- Familia eta haurrentzako 

kontratu soziokulturalak 
24.769 

- Familia eta haurrentzako 

kontratu soziokulturalak 
5.453 

- Familia eta haurrentzako 

kanpoko beste lan batzuk 
1.012 

 

 

 

 
 

  32.073 €   32.073 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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Hezkuntza eta Euskara Arloko beste partida batzuk, ekipamendu bakar bati 

zuzenean lotu gabeak 

— Galdakaoko Udaleko langileak:  

 
119. taula Galdakaoko Udaleko Hezkuntza eta Euskara Arloari lotutako programa funtzionaletako 

langileen gastuak 

PROGRAMA FUNTZIONALA 
Gastu osoa 

(1. KAP.) 

3351. EUSKARAREN SUSTAPENA 226.550,56 € 

3262. HELDUENTZAKO IKASTETXE PUBLIKOA 38.734,43 € 

Guztira 265.284,99 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019 

□ Euskara sustatzeko langileen eta helduentzako ikastetxe publikoko langileen 
dedikazio osoaren % 15 esleitu diogu Usansolori, guztira 39.793 €. 

 

— Ondasun arruntetako eta helduen irakaskuntza publikoko zerbitzuetako gastuen %15 

Usansolori esleitu diogu. 

 
 

120.  taula  Galdakaoko Udaleko Hezkuntza eta Euskara Arloko 2. kapituluko 
partidak eta Usansolorako zenbatespena 

Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa). 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

Helduen irakaskuntza publikoko higiezinen 

kontserbazioa 
548,9 82 

Helduen irakaskuntza publikoko instalazioen 

kontserbazioa 
3.419,0 513 

Helduen irakaskuntza publikoko argindarra 4.150,1 623 

Helduen irakaskuntza publikoko ura 148,5 22 

Helduen irakaskuntza publikoko gasa 3.472,7 521 

Helduen irakaskuntza publikoko lokalak garbitzea 21.842,1 3.276 

Helduen irakaskuntza publikoko erakundeentzako 

dirulaguntzak 
1.400,0 210 

Guztira 34.981,30 € 5.247 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Ondasun arruntetako eta euskara-zerbitzuetako gastuak: 456.405,70 eurotik 68.461 € 

esleitu dizkiogu Usansolori, Galdakaoko Udaleko teknikariek adierazi digutenaren bidetik. 

 
121. taula Galdakaoko Udaleko Hezkuntza eta Euskara Arloko 2. kapituluko 
partidak eta Usansolorako zenbatespena 

Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa) 

€ 

Usansolo 

 

Euskararen sustapenerako eraikinen kontserbazioa 703,50 

31.923 

Euskararen irakaskuntzarako eraikinen kontserbazioa 9.30 

Euskararen sustapenerako instalazioen kontserbazioa 3.576.20 

Euskararen sustapenerako bulego-ekipoen mantentze-

lanak 
1.646.80 

Euskararen sustapenerako bulego-materiala 1.280.80 

Euskararen sustapenerako argitalpenak 112,20 

Euskararen sustapenerako argindarra 2.325,80 

Euskararen sustapenerako ura 169,50 

Euskararen sustapenerako gasa 1.345,90 

Euskararen sustapenerako telefonoa 50,60 

Euskararen sustapenerako Internet, posta elektronikoa, 

modema 
1.355,30 

Euskararen sustapenerako kanonak (erabilera-

lizentziak) 
430,80 

Euskararen sustapenerako publizitatea 17.067,10 

Euskararen sustapenerako bestelako gastuak 1.374,30 

Euskararen sustapenerako lokalak garbitzea 45.529,60 

Euskararen sustapenerako azterlan eta lan teknikoak 6.122,90 

Euskararen sustapenerako kanpoko beste lan batzuk 

(Udalekuak, ikastetxeei zuzendutako programak, hala 

nola Ikastetxeetan Solasaldian, Antzerki Hizkuntza, 

Bertsolaritza, Euskara Zine Aretoetara, Berbalagun…) 

253.287,10  36.538  

GUZTIRA 456.405,70 € 68.461 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 

— Dirulaguntzak eta transferentziak (4. kap.) Galdakaoko Udalak Udal Euskaltegiari egiten 

dion transferentzia osoaren %10 esleitu diogu Usansolori, Usansoloko ikasleen 

proportzioa aplikatuz. Dirulaguntzen gainerako kopuruak Udaleko teknikariek adierazi 

dituzte. 
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122. taula  Galdakaoko Udaleko Hezkuntza eta Euskara Arloko 4. kapituluko partidak 
eta Usansolorako zenbatespena 

Kontzeptua 

Galdakaoko Udala  

(2015/2019ko batez 

bestekoa) 

€ 

Usansolo 

Galdakaoko Udal Euskaltegia 284.751,4 (% 10) 28.475 

Euskara irakasteko banakako laguntzak 9.753,3 2.400 

Euskara sustatzeko dirulaguntzak entitateentzat 39.147,3 14.000 

Guztira 333.652 € 44.875 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 

Usansoloko udal hipotetikoko Hezkuntza eta Euskara Arloaren eraketa. 

Laburpen gisa, Usansoloko Udaleko Hezkuntza eta Euskara Arloak gastu-partida hauek izango lituzke: 

 

123. taula Usansoloko Udaleko Hezkuntza eta Euskara Arloaren eraketa 

Kontzeptua Zenbatekoa 

Obaba Haurreskola 110.271 € 

Haur eta Lehen Hezkuntzako Unkina ikastetxe publikoa 337.227 € 

Ludoteka  32.073 € 

Hezkuntza eta Euskara Arloko langileen gastuak 39.793 € 

Hezkuntza eta Euskara Arloko ondasun arruntetako eta 

zerbitzuetako gastuak 
73.708 € 

Elkarteentzako dirulaguntzak: hezkuntza (guraso-

elkarteak) eta euskara  
16.400 € 

Galdakaoko Euskaltegira transferentzia  28.475 € 

GUZTIRA 637.947 € 

Iturria: SIADECOk egindako zenbatespenak, 2021 
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Usansoloko Udaleko Hezkuntza eta Euskara Arloa, Galdakaokotik abiatuta egindako zenbatespenei jarraituz 

 

124. taula  Usansoloko Udaleko Hezkuntza eta Euskara Arloaren eraketa, kapitulu ekonomikoen arabera, Galdakaokotik abiatuta egindako zenbatespenei jarraituz 

EKIPAMENDUA/

UDAL-ZERBITZUA 
Usansolo 

Galdakaon 

GUZTIRA 

1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. zenbatespen-irizpideak 

Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao  

Haurreskola 110.271,00 375.754,21     39.448,00 136.029,03         70.823,00 239.725,18     % 29 2. eta 6. kap. 

Haur eta Lehen 

Hezkuntzako 

ikastetxea 

337.227,00 1.286.877,30 79.929,00 399.643,07 198.969,00 686.101,63         58.329,00 201.132,60     
% 20 1. 

kap. 

% 29 2. eta 6. kap. 

(haur eta lehen 

hezkuntzako 

ikastetxeen 

azaleraren 

proportzioa) 

Ludoteka 32.073,00 213.822,25     32.073,00 213.822,25                 % 15 (biztanleen proportzioa) 

3351. eta 3262. 

programa 

funtzionaletako 

langileen 

gastua 

39.793,00 265.284,99 39.793,00 265.284,99                     % 15 (biztanleen proportzioa) 

Helduen 

irakaskuntza 

publikoko 

programa  (2. 

kapitulua) 

5.247,00 34.981,30     5.247,00 34.981,30                 % 15 (biztanleen proportzioa) 

Euskara 

sustatzeko eta 

irakasteko 

programa 

68.461,00 456.405,70     68.461,00 456.405,70                 % 15 (biztanleen proportzioa) 

Udal 

Euskaltegira 

transferentzia 

28.475,00 284.751,40             28.475,00 284.751,40         
Usansolotik datozen ikasleak % 

10, ikasle guztiekiko (AEK-k 

emandako datuak) 

Euskararako 

dirulaguntzak 
16.400,00 39.000,00             16.400,00 39.000,00         zenbateko zehatzak 

  637.947,00 2.956.877,15 718.590,50 4.832.642,88 2.144.650,00 12.243.834,07 0,00 0,00 402.607,72 3.898.589,54 260.096,00 1.203.971,38 0,00 0,00   

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egindako zenbatespenak
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9.6 HERRITARREN SEGURTASUNA   

 

Zerbitzu honen kostua kalkulatzeko kontuan hartu diren partidak langileen gastuenak dira, bai eta 2. 

eta 6. kapituluetakoak ere. Ondoren aztertuko ditugu.  

  

— Galdakaoko Udalaren plantilla: 

 

125. taula Galdakaoko Udaleko Herritarren Segurtasunari lotutako programa funtzionaletako 
langileen gastuak 

PROGRAMA FUNTZIONALA 
Gastu osoa  

(1. kap.) 

1321. HERRITARREN SEGURTASUNA  2.136.424,76 € 

Guztira 2.136.424,76 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019 

Jasotako abisu guztietatik Usansolotik jasotakoen kopuruan oinarrituta, Herritarren 
Segurtasunerako agenteek gaur egun egiten duten lanaren % 22 Usansolora bideratzen da. 
Horrek 470.013 €-ko gastua ekarriko luke. 

— Herritarren Segurtasunerako 2. eta 6. kap.: 2. eta 6. kapituluan jasotako gainerako 

partidei ere % 22 aplikatu diegu. 
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126. taula  Galdakaoko Udaleko Herritarren Segurtasunerako 2. eta 6. kapituluetako 
partidak eta Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa).€ 

Usansolo 

(% 22 ) 

20499 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko beste tresna batzuen 

alokairua 
1.268,30 279 

21202 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko instalazioen 

kontserbazioa 
4.002,90 881 

21202 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko instalazioen 

kontserbazioa 
3.855,30 848 

21203 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko tresnak zaintzea 781,70 172 

21301 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko ibilgailuen 

mantentze-lanak 
7.142,30 1.571 

21401 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko altzarien 

kontserbazioa 
318,70 70 

21402 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko bulego-ekipoen 

mantentze-lanak 
1.959,60 431 

22001 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko bulego-materiala 3.012,10 663 

22002 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko argitalpenak 761,90 168 

22003 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko material informatikoa 321,70 71 

22101 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko argindarra 4.357,10 959 

22102 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko ura 243,80 54 

22103 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko gasa 2.214,10 487 

22104 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko erregaiak 9.289,90 2.044 

22105 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko jantziak (garbiketa) 448,10 99 

22105 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko jantziak (agenteak) 11.159,90 2.455 

22109 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko garbiketa-

produktuak 
1.174,90 258 

22111 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko tresnak eta 

erremintak 
175,10 39 

22199 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko beste zenbait 

hornidura 
1.050,00 231 

22201 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko telefonoa 1.023,10 225 

22204 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko telexa eta telefaxa 1,70 0 

22402 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko ibilgailuen aseguruak 5.492,20 1.208 

22603 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko publizitatea 1.189,40 262 

22699 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko bestelako gastuak 329,20 72 

22701 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko lokalen garbiketa 12.139,50 2.671 

22701 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko garbiketa 14,40 3 

23001 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko langileen dietak, 

joan-etorriak eta lekualdatzeak 
3.442,00 757 

23901 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko epaimahaietara 

joatea 
356,70 78 

2. kap. guztira 77.525,60 17.056 

62302 Herritarren Segurtasun Zerbitzuko instalazioak erostea 10.641,50 2.341 

62304 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko tresnak eta 

erremintak 
5.730,30 1.261 

62599 
Herritarren Segurtasun Zerbitzuko beste tresna batzuk 

(hozkailua) 
74,80 16 

6. kap. guztira 16.446,60 3.618 

Guztira 93.972,2 € 20.674 € 
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9.7 HIRIGINTZA-KUDEAKETA   

Galdakaoko Udalaren Hirigintza Kudeaketako Arloak beste zerbitzu batzuk biltzen ditu. Hona hemen: 

 Hirigintza Kudeaketa 

 Herriguneen sarbidea 

 Hiri-espazioetako ekipamendu eta instalazioak 

 Ur-hornidura 

 Saneamendua eta estolderia 

 Hilerria eta hileta-zerbitzuak 

 Lorezaintza 

 Ibilgailuen konponketa 

 Etxebizitza 

 Gizarte-ongizateko zerbitzu orokorrak 

 

Jarraian, arlo hau eratzeko kontuan hartu beharreko gastuen partidak eta Usansolorako 

zenbatespenak zehaztuko ditugu.  

 

— Galdakaoko Udalaren plantilla: 

 

127. taula  Galdakaoko Udalaren Hirigintza Kudeaketari lotutako programa 

funtzionaletako langileen gastuak 

PROGRAMA FUNTZIONALA 
GASTUA GUZTIRA 

(1. KAP.) 

1511. HIRIGINTZA-KUDEAKETA 578.444,51 € 

1531. HERRIGUNEEN SARBIDEA 332.077,62 € 

1534. HIRI-ESPAZIOETAKO EKIPAMENDU ETA INSTALAZIOAK 89.897,92 € 

UR-HORNIDURA 127.831,37 € 

1601. SANEAMENDUAK ETA ESTOLDERIA 47.503,35 € 

1641. HILERRIA ETA HILETA-ZERBITZUAK 94.383,93 € 

1711. LOREZAINTZA 47.621,89 € 

IBILGAILUEN KONPONKETA 43.030,95 € 

ETXEBIZITZA 46.495,01 € 

4501. GIZARTE-ONGIZATEKO ZERBITZU OROKORRAK 195.239,96 € 

Guztira 1.513.000,55 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019 

Usansolori partida horietako bakoitzaren % 15 esleitu diogu (biztanleriaren proportzioa kontuan 
hartuta), baina “hiriguneen sarbidea” partidari % 20, Usansolon egiten den lana dela eta Galdakaoko 
Udaleko teknikariek zenbatetsitako proportzioa. 
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 Hirigintza Kudeaketa: 86.767 € 
 Herriguneen sarbidea Brigadako langileek egindako lanaren %20 (guztira 10 pertsona) 

Usansolora bideratzen da; beraz, 2 lanegun eta 66.415 € inguru izango lirateke. 
 Hiri-espazioetako ekipamendu eta instalazioak: 13.485 € 
 Ur-hornidura: 19.175 € 
 Saneamenduak eta estolderia: 7.126 € 
 Hilerria eta hileta-zerbitzuak: 14.158 € 
 Lorezaintza: 7.143 € 
 Ibilgailuen konponketa: 6.455 € 
 Etxebizitza: 6.974 € 
 Gizarte-ongizateko zerbitzu orokorrak: 29.286 € 

Guztira, Usansolon: 256.984 € 

 

— Hirigintza Kudeaketako 2. eta 6. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion %15 esleitu 

diogu Usansolori.  

128. taula Galdakaoko Udaleko Hirigintza Kudeaketako 2. eta 6. kapituluetako partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa). 

€ 

Usansolo (% 

15) 

20203 Hirigintza Kudeaketako tresnak alokatzea 840,47 126 

21101 Hirigintza Kudeaketako higiezinen kontserbazioa (Komunitatea) 2.092,80 314 

21101 
Hirigintza Kudeaketako higiezinen kontserbazioa (ordezko 

bizitokiak) 79,20 
12 

21203 Hirigintza Kudeaketako tresneriaren kontserbazioa 85,91 13 

21402 Hirigintza Kudeaketako bulego-ekipoen mantentze-lanak 459,50 69 

22001 Hirigintza-kudeaketako bulego-materiala 2.826,08 424 

22002 Hirigintza Kudeaketako argitalpenak 1.877,78 282 

22499 
Hirigintza Kudeaketako beste arrisku batzuen aseguruak 

(teknikoak) 163,56 
25 

22603 Hirigintza Kudeaketako publizitatea 2.979,70 447 

22604 Hirigintza Kudeaketako gastu juridikoak 22.710,31 3.407 

22699 Hirigintza Kudeaketako bestelako gastuak 11,35 2 

22703 Hirigintza Kudeaketako balorazioak eta txostenak 141,57 21 

22707 Hirigintza Kudeaketako azterlan eta lan teknikoak 14.756,88 2.214 

22799 Hirigintza Kudeaketako kanpoko beste lan batzuk 199,65 30 

23001 
Hirigintza Kudeaketako langileen dietak, joan-etorriak eta 

lekualdatzeak 28,07 
4 

2. kap. guztira 49.252.89 7.388 

60101 Hirigintza Kudeaketako exekuzio-unitateen urbanizazioa 13.891,03 2084 

60121 Hirigintza Kudeaketako exekuzio-unitateen urbanizazioa 129.074,81 19361 

6. kap. guztira 142.965,86 21.445 

Guztira 192.218,74 € 28.833 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Herriguneen Sarbide Zerbitzuko 2. eta 6. kap.: Usansolori esleitu diogun lanaren 

proportzioari dagokion % 20.  

 
129. taula  Galdakaoko Udaleko herriguneen sarbideetako 2. eta 6. kapituluetako partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa). 

€ 

Usansolo 

(% 20) 

20201 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko makinak alokatzea 761,10 152 

21001 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko azpiegituren mantentze-lanak 74.648,54 14.930 

21201 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko makinen kontserbazioa 8,11 2 

21301 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko ibilgailuen mantentze-lanak 19.093,16 3.819 

22104 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko erregaiak 9.399,65 1.880 

22105 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko aldagela 5.529,37 1.106 

22111 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko tresnak eta erremintak 607,40 121 

22111 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko tresnak eta erremintak 180,92 36 

22201 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko telefonoa 254,96 51 

22205 
Herriguneen Sarbide Zerbitzuko Internet, posta elektronikoa, 

modema (brigadak) 
66,71 13 

22402 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko ibilgailuen aseguruak 4.887,11 977 

22603 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko publizitatea 303,32 61 

2. kap. guztira 115.740,40 23.148 

60103 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko hiri-altzariak 1.958,27 392 

60122 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko kaleen urbanizazioak 37.367,50 7.474 

60142 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko espaloien eraikuntza 5.996,82 1.199 

60181 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko oinezkoentzako ibilbideak 1.754,50 351 

62304 Herriguneen Sarbide Zerbitzuko tresnak eta erremintak 5.651,85 1.130 

6. kap. guztira 52.728,94 10.546 

Guztira 168.469,34 € 33.694 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Hiri-espazioetako horniduren eta instalazioen 2. eta 6. kap: Populazioaren proportzioari 

dagokion %15 esleitu diogu Usansolori. 

 
130. taula  Galdakaoko Udaleko hiri-espazioetako horniduren 2. eta 6. kapituluetako partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa). 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

21001 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko azpiegituren mantentze-lanak 5.162,56 774 

21202 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko instalazioen kontserbazioa 20.075,28 3.011 

21301 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko ibilgailuen mantentze-lanak 1.855,08 278 

22101 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko argindarra (igogailuak) 1.735,92 260 

22104 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko erregaiak 2.075,20 311 

22105 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko jantziak 4.100,69 615 

22201 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko telefonoa 296,74 45 

22402 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko ibilgailuen aseguruak 3.628,03 544 

22799 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko kanpoko beste lan batzuk 191.085,42 28.663 

2. kap. guztira 230.014,95 34.502 

60103 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko hiri-altzariak 23.624,90 3.544 

60104 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko haur-jolasak 117.295,01 17.594 

60122 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko kale-urbanizazioak 287.524,53 43.129 

60122 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko kale-urbanizazioak 95.905,31 14.386 

62001 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko parkeen ekipamendua (maskotak) 9.778,99 1.467 

62302 Hiri Espazioen Hornidura Zerbitzuko komun publikoen instalazioa 11.697,23 1.755 

6. kap. guztira 545.825,99 81.874 

Guztira 775.840,94 € 116.376 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Ur Hornidura Zerbitzuko 2. eta 6. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 esleitu 

diogu Usansolori. 

 
131. taula  Galdakaoko Udaleko ur-hornidurako 2. eta 6. kapituluetako partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa) 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

21001 Ur Hornidura Zerbitzuko azpiegituren mantentze-lanak 22.792,52 3.419 

21101 Ur Hornidura Zerbitzuko higiezinen kontserbazioa 37,03 6 

21201 Ur Hornidura Zerbitzuko makinen kontserbazioa 170,05 26 

21202 Ur Hornidura Zerbitzuko instalazioen kontserbazioa 199.530,29 29.930 

21301 Ur Hornidura Zerbitzuko ibilgailuen mantentze-lanak 4.069,10 610 

22101 Ur Hornidura Zerbitzuko argindarra 46.640,65 6.996 

22102 Ur Hornidura Zerbitzuko ura 743.641,30 111.546 

22104 Ur Hornidura Zerbitzuko erregaiak 2.872,03 431 

22105 Ur Hornidura Zerbitzuko aldagela 2.504,68 376 

22111 Ur Hornidura Zerbitzuko tresnak eta erremintak 20,63 3 

22201 Ur Hornidura Zerbitzuko telefonoa 999,44 150 

22402 Ur Hornidura Zerbitzuko ibilgailuen aseguruak 1.521,18 228 

22707 Ur Hornidura Zerbitzuko azterlan eta lan teknikoak 165,90 25 

2. kap. guztira 1.024.964,84 153.745 

60119 Edateko Uraren Hornidura Zerbitzuko ur-sareko obrak 29.479,22 4.422 

60119 Edateko Uraren Hornidura Zerbitzuko ur-sareko obrak 10.274,23 1.541 

62304 Ur Hornidura Zerbitzuko tresnak eta erremintak 697,79 105 

6. kap. guztira 40.451,23 6.068 

Guztira 1.065.416,08 € 159.812 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Saneamendu eta Estolderia Zerbitzuko 2. eta 6. kap.: Populazioaren proportzioari 

dagokion % 15 esleitu diogu Usansolori. 

 

132. taula  Galdakaoko Udaleko saneamendu eta estolderiako 2. eta 6. kapituluetako partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa) 

€ 

Usansolo (% 

15) 

21001 Saneamendu eta Estolderia Zerbitzuko azpiegituren mantentze-lanak  2.335,84 350 

21202 Saneamendu eta Estolderia Zerbitzuko instalazioen kontserbazioa 6.732,69 1.010 

22105 Saneamendu eta Estolderia Zerbitzuko jantziak 167,88 25 

22707 Saneamendu eta Estolderia Zerbitzuko azterlan eta lan teknikoak 191,07 29 

22709 Saneamendu eta Estolderia Zerbitzuko diru-bilketa 8.907,26 1.336 

22799 Saneamendu eta Estolderia Zerbitzuko kanpoko beste lan batzuk 16.091,41 2.414 

23001 
Saneamendu eta Estolderia Zerbitzuko langileen dietak, joan-etorriak eta 

lekualdatzeak 
26,08 4 

2. kap. guztira 34.452,25 5.168 

60118 Saneamendu eta Estolderia Zerbitzuko sareko obrak 71.353,41 10.703 

62302 Saneamendu eta Estolderia Zerbitzuko instalazioen hornidura 98,01 15 

6. kap. guztira 71.451,42 10.718 

Guztira 105.903,67 € 15.886 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 

— Argiteria publikoko 2. eta 6. kap.:  

Galdakaoko Udaleko argiteria publikoari lotutako gastuak hauek dira: Zenbatespena egiteko 

kostuaren % 23,5 aplikatuko diogu Usansolori, hau da, Usansoloko argiztapen-sarearen 

metro linealen proportzioa Galdakaoko sareko metro lineal guztiekiko. 

 

133. taula  Usansoloko eta Galdakaoko argiteria publikoaren lineako 
metro linealak 
Ander Deuna-Zubi Zaharra 925 ml. 

Laminarrieta-CN-240 zubia 400 ml. 

Gorosibai-Basañez estrata 210 ml 

Gorosibaiko Euskozerbitzuen estrata 100 ml. 

Usansolo-Pertxin Bideko estrata 300 ml. 

Labeaga bidea 890 ml. 

Gorosibai bidea baserrietaraino 2.000 ml. 

Lekubaso-Isisi-Usansolo bidea 6.400 ml. 

Arteta-Usansolo bidea 4.000 ml. 

Meatzeta eskolatik Bekearaino  (zati batean) 1.200 ml. 

Laminarrieta bidea 1.400 ml. 

Usansoloko metro linealak, guztira 17.828 ml. 
Galdakaoko metro linealak guztira 75.618 ml. 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2018; SIADECOk egina 
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134. taula Galdakaoko Udaleko hilerri-zerbitzuko 2. kapituluko partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa) 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

21101 Hilerrien Zerbitzuko higiezinen kontserbazioa 1.528,85 229 

21202 Hilerrien Zerbitzuko instalazioen kontserbazioa 136,19 20 

22001 Hilerrien Zerbitzuko bulego-materiala 22,89 3 

22101 Hilerrien Zerbitzuko argindarra 3.225,52 484 

22102 Hilerrien Zerbitzuko ura 92,03 14 

22105 Hilerrien Zerbitzuko jantziak 717,25 108 

22109 Hilerrien Zerbitzuko garbiketa-produktuak 148,24 22 

22201 Hilerrien Zerbitzuko telefonoa 106,84 16 

22699 Hilerrien Zerbitzuko bestelako gastuak 599,50 90 

22799 Hilerrien Zerbitzuko kanpoko beste lan batzuk 622,34 93 

2. kap. guztira 7.199,69 1.080 

Guztira 7.199,69 € 1.080 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 

— Hilerria eta hileta-zerbitzuen 2. kap: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 esleitu 

diogu Usansolori. 

 
 

 
 
 
 

135. taula  Galdakaoko Udaleko argiteria publikoaren 2. eta 6. kapituluetako partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa) 

€ 

Usansolo 

(% 23,5) 

21202 Argiteria publikoko instalazioen kontserbazioa 196.345,10 46.141 

22101 Argiteria Publikoaren Zerbitzuko argindarra 313.516,30 73.676 

22603 Argiteria Publikoaren Zerbitzuko publizitatea 30,20 7 

22799 Argiteria Publikoaren Zerbitzuko kanpoko beste lan batzuk 2.964,50 697 

2. kap. guztira 512.856,12 120.521 

60132 
Argiteria Publikoaren Zerbitzuko energia-eraginkortasuna 

hobetzeko obrak 
49.889,30 11.724 

6. kap. guztira 49.889,30 11.724 

Guztira 562.745,41 € 132.245 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Lorezaintzako 2. kap: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 esleitu diogu 

Usansolori. 

 
136. taula Galdakaoko Udaleko lorezaintzako 2. kapituluko partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa) 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

20201 Lorezaintza Zerbitzuko makinak alokatzea 971,77 146 

21201 
Lorezaintza Zerbitzuko makinen 

kontserbazioa 
1.692,65 254 

21202 
Lorezaintza Zerbitzuko instalazioen 

kontserbazioa 
12,12 2 

22105 Lorezaintza Zerbitzuko jantziak 289,48 43 

22799 
Lorezaintza Zerbitzuko kanpoko beste lan 

batzuk 
927.751,28 139.163 

2. kap. guztira 930.717,32 139.608 

Guztira 930.717,32 € 139.608 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 
 
 

— Etxebizitza Zerbitzuko 2. eta 6. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 esleitu 

diogu Usansolori. 

 
 

137. taula Galdakaoko Udaleko Etxebizitza Zerbitzuko 2. eta 6. kapituluetako partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala  

(2015/2019ko batez 

bestekoa) 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

21402 
Etxebizitza Zerbitzuko bulego-ekipoen mantentze-

lanak 
45,89 7 

22002 Etxebizitza Zerbitzuko argitalpenak 6,03 1 

22101 Etxebizitza Zerbitzuko argindarra 836,01 125 

23001 
Etxebizitza Zerbitzuko langileen dietak, joan-etorriak 

eta lekualdatzeak 
8,85 1 

2. kap. guztira 896,78 135 

62501 Etxebizitza Zerbitzuko altzariak 11.243,90 1.687 

6. kap. guztira 11.243,90 1.687 

Guztira 12.140,68 € 1.821 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Gizarte Ongizateko zerbitzu orokorren 2. eta 6. kap: Populazioaren proportzioari 

dagokion % 15 esleitu diogu Usansolori. 

 
138. taula  Galdakaoko Udalaren Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorren 2. eta 6. kapituluetako 

partidak eta Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa). 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

21301 
Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako ibilgailuen mantentze-

lanak 
149,78 22 

21301 
Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako ibilgailuen mantentze-

lanak 
348,75 52 

22001 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako bulego-materiala 11,75 2 

22001 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako bulego-materiala 114,82 17 

22104 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako erregaiak 261,78 39 

22104 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako erregaiak 1.032,41 155 

22105 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako jantziak 32,23 5 

22201 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako telefonoa 149,24 22 

22201 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako telefonoa 162,90 24 

22205 
Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako Internet, posta 

elektronikoa, modema 
9,44 1 

22205 
Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako Internet, posta 

elektronikoa, modema 
196,62 29 

22402 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako ibilgailuen aseguruak 85,33 13 

22402 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako ibilgailuen aseguruak 353,79 53 

22601 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako kanonak (irrati-elektrikoa) 179,14 27 

22603 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako publizitatea 526,76 79 

22699 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako bestelako gastuak 44,78 7 

22799 
Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorretako kanpoko beste lan 

batzuk 
2.511,96 377 

2. kap. guztira 6.171,53 926 

62601 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorrak informatizatzea 2.464,62 370 

62601 Gizarte Ongizateko Zerbitzu Orokorrak informatizatzea 1.300,00 195 

6. kap. guztira 3.764,62 565 

Guztira 9.936,15 € 1.490 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Obra eta Zerbitzuetako tailer mekanikoaren 2. eta 6. kap.: Populazioaren proportzioari 

dagokion % 15 esleitu diogu Usansolori. 

 
139. taula  Galdakaoko Udaleko obren tailer mekanikoaren 2. eta 6. kapituluetako partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa). 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

21101 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko higiezinen kontserbazioa 406,63 61 

21101 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko higiezinen kontserbazioa 1.725,67 259 

21202 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko instalazioen kontserbazioa 693,21 104 

21202 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko instalazioen kontserbazioa 2.788,20 418 

21403 
Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko beste tresna batzuen 

mantentze-lanak 
81,60 12 

22101 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko argindarra 2.089,41 313 

22101 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko argindarra 8.330,03 1.250 

22102 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko ura 214,09 32 

22102 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko ura 1.143,55 172 

22109 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko garbiketa-produktuak 375,89 56 

22109 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko garbiketa-produktuak 946,15 142 

22201 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko telefonoa 44,17 7 

22201 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko telefonoa 174,04 26 

22205 
Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko Internet, posta elektronikoa, 

modema 
193,12 29 

22205 
Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko Internet, posta elektronikoa, 

modema 
1.101,17 165 

22701 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko lokalen garbiketa 3.074,57 461 

22701 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko lokalen garbiketa 12.390,05 1.859 

2. kap. guztira 35.771,62 5.366 

62291 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko lokalak egokitzea 9.508,32 1.426 

62302 Obra eta Zerbitzuetako pabiloiko instalazioen hornidura 792,79 119 

6. kap. guztira 10.301,12 1.545 

Guztira 46.072,73 € 6.911 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 

— Kaleen Garbiketa Zerbitzuko 2. kap.: Hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarriaren % 14,2 

esleitu diogu Usansolori, Galdakaoko udalerriko hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarri 

guztiarekiko. 

 
140. taula Galdakaoko eta Usansoloko hiri-lurzorua eta lurzoru 

urbanizagarria (metro karratuak), guztira 
 GALDAKAO 

guztira 
Usansolo % 

Hiri-lurzorua (metro karratuak) 4.507.519 586.411 13,0 

Lurzoru urbanizagarria (metro karratuak) 760.092 160.400 21,1 

GUZTIRA 5.267.611 746.811 14,2 

Iturria: Galdakaoko Udala, HAPO, 1995 
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141. taula Galdakaoko Udaleko Bide Garbiketa Zerbitzuaren 2. kapituluko 
partidak eta Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa) 

€ 

Usansolo 

(%14,2) 

22701 Bide Garbiketa Zerbitzuko hiri-garbiketa 1.863.070,07 264.556 

2. kap. guztira 1.863.070,07 264.556 

Guztira 1.863.070,07 € 264.556 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 

 

— Hondakinen Bilketa Zerbitzuko 2. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 esleitu 

diogu Usansolori. 

 
142. taula  Galdakaoko Udaleko Hondakinen Bilketa Zerbitzuko 2. eta 6. kapituluetako 

partidak eta Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa) 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

22101 Hondakinen Bilketa Zerbitzuko argindarra 86.228,75 12.934 

22799 
Hondakinen Bilketa Zerbitzuko kanpoko beste 

lan batzuk 
895.251,95 134.288 

22709 Hondakinen Bilketa Zerbitzuko diru-bilketa 35.154,44 5.273 

2. kap. guztira 1.016.635,14 152.495 

60118 
Hondakinen Bilketa Zerbitzuko saneamendu-

sarea 
40.320,218 6.048 

6. kap. guztira 40.320,22 6.048 

Guztira 1.056.955,36 € 158.543 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 
 
 

— Hondakinen Tratamendu Zerbitzuko 2. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 

esleitu diogu Usansolori. 

 

143. taula  Galdakaoko Udaleko Hondakinen Tratamendu Zerbitzuko 2. kapituluko 
partidak eta Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa). 

€ 

Usansolo 

(% 15) 

 

22799 
Hondakinen Tratamendu Zerbitzuko kanpoko 

beste lan batzuk 
764.788,40 114.718 

2. kap. guztira 764.788,40 114.718 

Guztira 764.788,40 € 114.718 € 

 Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Enplegurako Laguntza Zerbitzuko 2., 4. eta 6. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion 

% 15 esleitu diogu Usansolori. 

 
 

144. taula Galdakaoko Udaleko Enplegurako Laguntza Zerbitzuko 2., 4. eta 6. kapituluetako partidak eta 
Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Galdakaoko Udala 

(2015-2019ko batez 

bestekoa). 

€ 

Usansolo (% 

15) 

20101 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko lokalak alokatzea (KZGunea) 26.038,92 3.906 

21101 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko higiezinen kontserbazioa 23,95 4 

21101 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko higiezinen kontserbazioa 769,34 115 

21202 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko instalazioen kontserbazioa 1.009,95 151 

21402 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko bulego-ekipoen mantentze-lanak 2.661,02 399 

22001 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko bulego-materiala 1.215,45 182 

22101 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko argindarra 6.520,29 978 

22102 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko ura 187,37 28 

22109 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko garbiketa-produktuak 54,18 8 

22201 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko telefonoa 747,34 112 

22202 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko postalak 2,18 0 

22205 
Enplegurako Laguntza Zerbitzuko Internet, posta elektronikoa, 

modema 
1.391,62 209 

22603 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko publizitatea 1.580,96 237 

22603 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko publizitatea 1.277,95 192 

22699 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko bestelako gastuak 36,48 5 

22701 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko lokalen garbiketa 4.474,65 671 

22701 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko lokalen garbiketa 18.872,04 2.831 

22701 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko lokalen garbiketa 7.780,41 1.167 

22704 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko kontratu soziokulturalak 600,00 90 

22707 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko azterlan eta lan teknikoak 4.694,80 704 

22799 Enplegurako Laguntza Zerbitzuko kanpoko beste lan batzuk 39.556,49 5.933 

22799 
Enplegurako Laguntza Zerbitzuko kanpoko beste lan batzuk 

(alkatetza) 
4.331,80 650 

23001 
Enplegurako Laguntza Zerbitzuko langileen dietak, joan-etorriak eta 

lekualdatzeak 
362,87 54 

2. kap. guztira 124.190,12 18.629 

42010 Bizkaiko udalentzako dirulaguntzak enplegua sustatzeko 31.132,40 4.670 

42101 
Udalerrien mankomunitateentzako dirulaguntzak enplegua 

sustatzeko 
24.547,46 3.682 

48016 Pertsona ekintzaileentzako laguntzak enplegua sustatzeko 21.868,73 3.280 

48108 Entitateentzako dirulaguntzak enplegua sustatzeko jardueretarako 724.702,32 108.705 

48120 Entitateentzako ekarpena enplegua sustatzeko  4.822,06 723 

4. kap. guztira 807.073,00 121.061 

62502 Enplegua sustatzeko bulego-ekipoak 118,79 18 

6. kap. guztira 118,79 18 

Guztira 931.381,91 € 139.707 € 
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9.8 ZERBITZU OROKORRAK   

Galdakaoko Udaleko Zerbitzu Orokorren Arloak beste zerbitzu batzuk biltzen ditu. Hona hemen: 

 Entitatearen zerbitzu orokorrak 

 Lege-aholkularitza eta fede publikoa 

 Giza baliabideen kudeaketa 

 Informazioaren tratamendurako zerbitzua 

 Kontratazio-zerbitzua 

 Barne-kontrola, aurrekontuen kudeaketa eta kontabilitatea 

 Ondarearen kudeaketa 

 Zerga-kudeaketa 

 Diruzaintza eta diru-bilketa 

 Erakundeko lehendakaritza 

 Lehendakaritzari laguntzea 

 Hautetsiak 

Jarraian, arlo hau eratzeko kontuan hartu beharreko gastuen partidak eta Usansolorako egin ditugun 

zenbatespenak zehaztuko ditugu.  

 

— Galdakaoko Udalaren plantilla: 

 

145. taula  Galdakaoko Udaleko zerbitzu orokorrei lotutako programa funtzionaletako 
langileen gastuak 

PROGRAMA FUNTZIONALA 

GASTUA 

GUZTIRA (1. 

KAP.) 

9201. ENTITATEAREN ZERBITZU OROKORRAK 144.655,14 € 

9202. LEGE-AHOLKULARITZA ETA FEDE PUBLIKOA 258.205,72 € 

9203. GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA 187.657,47 € 

9204. INFORMAZIOAREN TRATAMENDURAKO ZERBITZUA 112.107,81 € 

9205. KONTRATAZIO-ZERBITZUA 144.058,15 € 

9311. BARNE-KONTROLA, AURREKONTUEN KUDEAKETA ETA 

KONTABILITATEA 
280.138,10 € 

9321. ONDAREAREN KUDEAKETA 34.871,67 € 

9331. ZERGA-KUDEAKETA 182.277,13 € 

9341. DIRUZAINTZA ETA DIRU-BILKETA 205.421,76 € 

ENTITATEAREN LEHENDAKARITZA, LEHENDAKARITZARI ETA HAUTETSIEI 

LAGUNTZEA 
482.629,71 € 

Beste batzuk 113.855,03 € 

GUZTIRA 2.145.877,69 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019 
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%15 esleitu diogu Usansolori (populazioaren proportzioa kontuan hartuta). 

 Entitatearen zerbitzu orokorrak: 21.698 € 
 Lege-aholkularitza eta fede publikoa: 38.731 € 
 Giza baliabideen kudeaketa 28.149 € 

 Informazioaren tratamendurako zerbitzua: 16.816 €  

 Kontratazio-zerbitzua: 21.609 € 
 Barne-kontrola, aurrekontuen kudeaketa eta kontabilitatea: 42.021 € 
 Ondarearen kudeaketa: 5.231 € 

 Zerga-kudeaketa: 27.342 € 
 Diruzaintza eta diru-bilketa: 37.563 € 

 Entitatearen lehendakaritza, lehendakaritzari eta hautetsiei laguntzea: 72.394 € 
 Beste batzuk: 17.078 € 

Guztira, Usansolon: 321.882 € 

Ondoren, zerbitzu orokorrei lotutako partidak aztertuko ditugu, kapitulu ekonomikoen arabera, eta 

Usansolori dagokion zenbatespena kalkulatuko dugu. 
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— Entitateko Zerbitzu Orokorretako 2. eta 6. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 

15 esleitu diogu Usansolori. 

 
146. taula Galdakaoko Udaleko Zerbitzu Orokorretako 2. eta 6. kapituluetako partidak eta Usansolorako 

zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez bestekoa, 

2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

22002 Entitateko Zerbitzu Orokorretako argitalpenak 4.759,54 714 

22101 Entitateko Zerbitzu Orokorretako argindarra 15.448,49 2.317 

22102 Entitateko Zerbitzu Orokorretako ura 308,30 46 

22103 Entitateko Zerbitzu Orokorretako gasa 4.512,42 677 

22105 Entitateko Zerbitzu Orokorretako jantziak 1.047,80 157 

22109 Entitateko Zerbitzu Orokorretako garbiketa-produktuak 2.372,37 356 

22201 Entitateko Zerbitzu Orokorretako telefonoa 13.443,70 2.017 

22202 Entitateko Zerbitzu Orokorretako posta 33.072,68 4.961 

22202 Entitateko Zerbitzu Orokorretako posta 4.500,08 675 

22204 Entitateko Zerbitzu Orokorretako telexa eta telefaxa 191,66 29 

22205 
Entitateko Zerbitzu Orokorretako Internet, posta elektronikoa, 

modema 
17.215,67 2.582 

22299 Entitateko Zerbitzu Orokorretako bestelako komunikazioak 5.787,70 868 

22603 Entitateko Zerbitzu Orokorretako publizitatea 1.125,81 169 

22604 Entitateko Zerbitzu Orokorretako gastu juridikoak 540,65 81 

22699 Entitateko Zerbitzu Orokorretako bestelako gastuak 3.239,28 486 

22701 Entitateko zerbitzu orokorretako lokalen garbiketa 15.969,56 2.395 

22799 Entitateko Zerbitzu Orokorretako kanpoko beste lan batzuk 19.425,82 2.914 

2. kap. Guztira 142.961,56 21.444 

62302 Entitateko Zerbitzu Orokorretako instalazioetako obrak 8.463,71 1.270 

62302 Entitateko Zerbitzu Orokorretako instalazioak 493,00 74 

62302 Entitateko Zerbitzu Orokorretako instalazioak 3.303,30 495 

62304 Entitateko Zerbitzu Orokorretako tresnak eta erremintak 54,45 8 

62501 Entitatearen zerbitzu orokorretako altzariak 1.989,58 298 

62599 Entitateko Zerbitzu Orokorretako bestelako tresnak 1.112,40 167 

62901 
Entitateko Zerbitzu Orokorretako eraikinetako beste inbertsio 

batzuk 
101,80 15 

6. kap. Guztira 15.518,25 2.328 

Guztira 158.479,80 € 23.772 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 
 
 
 
 
 

—  
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— Lege Aholkularitzako eta Fede Publikoko Zerbitzuko 2. eta 6. kap.: Populazioaren 

proportzioari dagokion % 15 esleitu diogu Usansolori. 

 
147. taula  Galdakaoko Udalaren lege-aholkularitzako eta fede publikoko 2. eta 6. kapituluetako 

partidak eta Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez bestekoa, 

2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

21402 
Lege Aholkularitzako eta Fede Publikoko Zerbitzuko bulego-

ekipoen mantentze-lanak 
145,75 22 

22001 
Lege Aholkularitzako eta Fede Publikoko Zerbitzuko  bulego-

materiala 
562,34 84 

22002 Lege Aholkularitzako eta Fede Publikoko Zerbitzuko argitalpenak 2.540,69 381 

22204 
Lege Aholkularitzako eta Fede Publikoko Zerbitzuko telexa eta 

telefaxa 
191,03 29 

22799 
Lege Aholkularitzako eta Fede Publikoko Zerbitzuko kanpoko 

beste lan batzuk 
9.372,07 1.406 

23001 
Lege Aholkularitzako eta Fede Publikoko Zerbitzuko langileen 

dietak, joan-etorriak eta lekualdatzeak 
13,54 2 

2. kap. Guztira 12.825,35 1.924 

62599 
Lege Aholkularitzako eta Fede Publikoko Zerbitzuko beste tresna 

batzuk (osoko bilkuren grabagailua) 
194,08 29 

6. kap. Guztira 194,08 29 

Guztira 13.019,44 € 1.953 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 
 

— Giza Baliabideen Zerbitzuko 2. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 esleitu 

diogu Usansolori. 

 
148.  taula   Galdakaoko Udaleko Giza Baliabideen Zerbitzuko 2. kapituluko partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez bestekoa, 

2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

21402 
Giza Baliabideen Zerbitzuko bulego-ekipoen mantentze-

lanak 
799,21 120 

22001 Giza Baliabideen Zerbitzuko bulego-materiala 1.395,89 209 

22002 Giza Baliabideen Zerbitzuko argitalpenak 592,03 89 

22199 Giza Baliabideen Zerbitzuko beste zenbait hornidura 30,81 5 

22603 Giza Baliabideen Zerbitzuko publizitatea 43,57 7 

22604 Giza Baliabideen Zerbitzuko gastu juridikoak 857,64 129 

22699 Giza Baliabideen Zerbitzuko bestelako gastuak 61,82 9 

22699 Giza Baliabideen Zerbitzuko bestelako gastuak 195,27 29 

22707 Giza Baliabideen Zerbitzuko azterlanak eta lan teknikoak 7.864,86 1.180 

22799 Giza Baliabideen Zerbitzuko kanpoko beste lan batzuk 3.385,76 508 

2. kap. Guztira 15.226,88 2.284 

Guztira 15.226,88 € 2.284 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko 2. eta 6. kap.: Populazioaren proportzioari 

dagokion % 15 esleitu diogu Usansolori. 

 

149. taula  Galdakaoko Udaleko Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko 2. eta 6. kapituluetako 
partidak eta Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez bestekoa, 

2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

21501 
Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko ekipo informatikoen 

mantentze-lanak 
6.481,48 972 

22001 Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko bulego-materiala 373,92 56 

22003 
Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko material 

informatikoa 
399,85 60 

22205 
Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko Internet, posta 

elektronikoa, modema 
19,16 3 

22601 
Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko kanonak (erabilera-

lizentziak, domeinuak...) 
21.571,11 3.236 

22799 
Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko kanpoko beste lan 

batzuk 
33.955,92 5.093 

2. kap. Guztira 62.801,44 9.420 

62302 Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko instalazioak 1.209,26 181 

62502 Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko bulego-ekipoak 82,04 12 

62599 Informazioaren Tratamendurako Zerbitzuko bestelako tresnak 4.428,87 664 

6. kap. Guztira 5.720,15 858 

Guztira 68.521,60 € 10.278 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 

— Kontratazio Zerbitzuko 2. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 esleitu diogu 

Usansolori. 

 
 

150. taula  Galdakaoko Udaleko Kontratazio Zerbitzuko 2. kapituluko partidak eta 
Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez bestekoa, 

2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

22001 Kontratazio Zerbitzuko bulego-materiala 211,80 32 

22002 Kontratazio Zerbitzuko argitalpenak 1.441,29 216 

22603 Kontratazio Zerbitzuko publizitatea 224,48 34 

2. kap. Guztira 1.877,58 282 

Guztira 1.877,58 € 282 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 
 

— Barne Kontrol, Aurrekontuen Kudeaketa eta Kontabilitate Zerbitzuko 2. kap.: 

Populazioaren proportzioari dagokion % 15 esleitu diogu Usansolori. 



 

 
 

- 205 - 

151. taula Galdakaoko Udaleko Barne Kontrol, Aurrekontuen Kudeaketa eta Kontabilitate 
Zerbitzuko 2. kapituluko partidak eta Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez 

bestekoa, 2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

22001 
Barne Kontrol, Aurrekontuen Kudeaketa eta Kontabilitate 

Zerbitzuko bulego-materiala 
2.667,93 400 

22002 
Barne Kontrol, Aurrekontuen Kudeaketa eta Kontabilitate 

Zerbitzuko argitalpenak 
239,59 36 

22699 
Barne Kontrol, Aurrekontuen Kudeaketa eta Kontabilitate 

Zerbitzuko bestelako gastuak 
11,35 2 

22707 
Barne Kontrol, Aurrekontuen Kudeaketa eta Kontabilitate 

Zerbitzuko azterlan eta lan teknikoak 
4.307,60 646 

22799 
Barne Kontrol, Aurrekontuen Kudeaketa eta Kontabilitate 

Zerbitzuko kanpoko beste lan batzuk 
16.461,58 2.469 

23001 
Barne Kontrol, Aurrekontuen Kudeaketa eta Kontabilitate 

Zerbitzuko langileen dietak, joan-etorriak eta lekualdatzeak 
105,37 16 

2. kap. Guztira 23.793,47 3.569 

Guztira 23.793,47 € 3.569 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 

— Ondarearen Kudeaketa Zerbitzuko 2., 4. eta 6. kap.: Populazioaren proportzioari 

dagokion % 15 esleitu diogu Usansolori. 
 

152. taula Galdakaoko Udaleko Ondarearen Kudeaketa Zerbitzuko 2., 4. eta 6. kapituluetako partidak 
eta Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez bestekoa, 

2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

22001 Ondarearen Kudeaketa Zerbitzuko bulego-materiala 245,02 37 

22401 Ondarearen Kudeaketa Zerbitzuko higiezinen aseguruak 25.918,83 3.888 

22499 
Ondarearen Kudeaketa Zerbitzuko ondare-erantzukizuneko 

aseguruak 
57.423,19 8.613 

22501 Ondarearen Kudeaketa Zerbitzuko ondasun-zergak 143,13 21 

22603 Ondare Historiko Artistikoaren Zerbitzuko publizitatea 217,80 33 

22603 Ondarearen Kudeaketa Zerbitzuko publizitatea 28,39 4 

22604 Ondarearen Kudeaketa Zerbitzuko gastu juridikoak 564,15 85 

22703 Ondarearen Kudeaketa Zerbitzuko balorazioak eta txostenak 121,00 18 

22707 Ondarearen Kudeaketa Zerbitzuko azterlan eta lan teknikoak 41.454,39 6.218 

22799 
Ondare Historiko Artistikoaren Zerbitzuko kanpoko beste lan 

batzuk 
2.859,21 429 

2. kap. Guztira 128.975,12 19.346 

48124 Ondare historiko-artistikoa zaharberritzeko dirulaguntzak 3.000 450 

48124 
Ondare historiko-artistikoa zaharberritzeko entitateentzako 

laguntzak 
2.783 417 

4. kap. Guztira 5.783 867 

60201 Ondare Historiko Artistikoaren Zerbitzuko ibilbide historikoak 843,12 126 

60202 Ondare Historiko Artistikoaren Zerbitzuko Burdinazko Gerrikoa 4.989,99 748 

62901 
Ondare Historiko Artistikoaren Zerbitzuko labe aurre-hidraulikoa 

estaltzea 
2.269,23 340 

64401 
Ondare Historiko Artistikoaren Zerbitzuko aplikazio informatikoen 

gastuak 
700,00 105 

6. kap. Guztira 8.802,36 1.320 

Guztira 143.560,48 € 21.534 € 

 Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 



 

 
 

- 206 - 

 

— Zerga Kudeaketako Zerbitzuko 2. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 esleitu 

diogu Usansolori. 

 
 

153. taula Galdakaoko Udaleko Zerga Kudeaketako Zerbitzuaren 2. kapituluko partidak 
eta Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez bestekoa, 

2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

22001 Zerga Kudeaketaren Zerbitzuko bulego-materiala 126,99 19 

22002 Zerga Kudeaketaren Zerbitzuko argitalpenak 210,46 32 

22501 Zerga Kudeaketaren Zerbitzuko udal-zergak 19,47 3 

22603 Zerga Kudeaketaren Zerbitzuko publizitatea 1.457,33 219 

22604 Zerga Kudeaketaren Zerbitzuko gastu juridikoak 1.134,39 170 

22699 Zerga Kudeaketaren Zerbitzuko bestelako gastuak 178,71 27 

22799 
Zerga Kudeaketaren Zerbitzuko kanpoko beste 

lan batzuk 
1.258,22 189 

2. kap. Guztira 4.385,56 658 

Guztira 4.385,56 € 658 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 
 
 
 

— Diruzaintza eta Diru-bilketa Zerbitzuko 2. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 

15 esleitu diogu Usansolori. 

 
154. taula   Galdakaoko Udaleko Diruzaintza eta Diru-bilketa Zerbitzuko 2. kapituluko partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez 

bestekoa, 2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

22001 Diruzaintza eta Diru-bilketa Zerbitzuko bulego-materiala 426,25 64 

22002 Diruzaintza eta Diru-bilketa Zerbitzuko argitalpenak 48,00 7 

22603 Diruzaintza eta Diru-bilketa Zerbitzuko publizitatea 1.907,49 286 

22604 Diruzaintza eta Diru-bilketa Zerbitzuko gastu juridikoak 3.268,36 490 

22699 Diruzaintza eta Diru-bilketa Zerbitzuko bestelako gastuak 323,57 49 

22709 Diruzaintza eta Diru-bilketa Zerbitzuko diru-bilketa 71.285,32 10.693 

22799 
Diruzaintza eta Diru-bilketa Zerbitzuko kanpoko beste lan 

batzuk 
3.634,14 545 

23001 
Diruzaintza eta Diru-bilketa Zerbitzuko langileen dietak, joan-

etorriak eta lekualdatzeak 
330,54 50 

2. kap. Guztira 81.223,70 12.184 

Guztira 81.223,70 € 12.184 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Entitateko Lehendakaritzako 2. eta 6. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 

esleitu diogu Usansolori. 

 
155. taula Galdakaoko Udaleko Entitateko Lehendakaritzako 2. eta 6. kapituluetako partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez bestekoa, 

2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

21402 Entitateko Lehendakaritzako bulego-ekipoen mantentze-lanak 239,40 36 

22001 Entitateko Lehendakaritzako bulego-materiala 1.119,10 168 

22002 Entitateko Lehendakaritzako argitalpenak 808,17 121 

22201 Entitateko Lehendakaritzako telefonoa 1.006,54 151 

22204 Entitateko Lehendakaritzako telexa eta telefaxa 192,08 29 

22601 
Entitateko Lehendakaritzako kanonak (erabilera-lizentziak, 

domeinuak...) 
2.352,62 353 

22602 
Entitateko Lehendakaritzako protokoloa eta ordezkaritza (Giza 

Baliabideak) 
93,33 14 

22602 Entitateko Lehendakaritzako protokoloa eta ordezkaritza (Ogasuna) 117,92 18 

22602 Entitateko Lehendakaritzako protokoloa eta ordezkaritza (Hezkuntza) 199,60 30 

22602 
Entitateko Lehendakaritzako protokoloa eta ordezkaritza (Gizarte 

Ongizatea) 
168,12 25 

22602 Entitateko Lehendakaritzako protokoloa eta ordezkaritza (Kultura) 10,84 2 

22602 Entitateko Lehendakaritzako protokoloa eta ordezkaritza (Hirigintza) 20,85 3 

22602 Entitateko Lehendakaritzako protokoloa eta ordezkaritza (Euskara) 17,76 3 

22602 Entitateko Lehendakaritzako protokoloa eta ordezkaritza (Alkatetza) 5.295,79 794 

22603 Entitateko Lehendakaritzako publizitatea 27.610,35 4.142 

22604 Entitateko Lehendakaritzako gastu juridikoak 4.201,18 630 

22699 Entitateko Lehendakaritzako bestelako gastuak 3.610,97 542 

22707 Entitateko Lehendakaritzako azterlan eta lan teknikoak 7.159,57 1.074 

22799 Entitateko Lehendakaritzako kanpoko beste lan batzuk 18.972,69 2.846 

2. kap. Guztira 73.196,92 10.980 

62501 Entitateko Lehendakaritzako altzariak 921,05 138 

6. kap. Guztira 921,05 138 

Guztira 74.117,974 € 11.118 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Lehendakaritzari Laguntzeko Zerbitzuko 2. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 

15 esleitu diogu Usansolori. 

 
156. taula Galdakaoko Udaleko Lehendakaritzari Laguntzeko Zerbitzuko 2. kapituluko partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez bestekoa, 

2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

21402 
Lehendakaritzari Laguntzeko Zerbitzuko bulego-ekipoen 

mantentze-lanak 
115,83 17 

22003 Lehendakaritzari Laguntzeko Zerbitzuko material informatikoa 30,19 5 

22201 Lehendakaritzari Laguntzeko Zerbitzuko telefonoa 1.218,09 183 

22205 
Lehendakaritzari Laguntzeko Zerbitzuko Internet, posta 

elektronikoa, modema 
55,83 8 

23101 
Lehendakaritzari Laguntzeko Zerbitzuko dietak, joan-etorriak 

eta lekualdatzeak 
154,65 23 

2. kap. guztira  1.574,61 236 

Guztira 1.574,61 € 236 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 
 

— Hautetsien Zerbitzuko 2. eta 4. kap.: Populazioaren proportzioari dagokion % 15 esleitu 

diogu Usansolori. 

 
157. taula Galdakaoko Udaleko Hautetsien Zerbitzuko 2. eta 4. kapituluetako partidak eta 

Usansolorako zenbatespena 

 Kontzeptua 

Zenbatekoa € 

(5 urteko batez bestekoa, 

2015-2019) 

Usansolo 

(% 15) 

22001 Hautetsien Zerbitzuko bulego-materiala 5,01 1 

22201 Hautetsien Zerbitzuko telefonoa 589,24 88 

22699 Hautetsien Zerbitzuko bestelako gastuak 11,35 2 

23101 Hautetsien Zerbitzuko dietak, joan-etorriak eta lekualdatzeak 1.564,49 235 

23902 Hautetsien Zerbitzuko bileretara joateko kalte-ordainak 118.946,53 17.842 

2. kap. Guztira 121.116,62 18.167 

48117 Alderdi/Talde politikoei esleipena 92.766,84 18.167 

4. kap. Guztira 92.766,84 13.915 

Guztira 213.883,46 € 32.083 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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— Sartu beharreko beste partida batzuk: 

 

158. taula  Sartu beharreko beste partida batzuk 

Kontzeptua 
Guztira 

Galdakao 
Usansolo 

Zenbatespen-

irizpidea 

Kanpoko beste lan batzuk eta azterlan eta 

lan teknikoak (2. kap.) 
416.799,60 € 62.520,00 € 

% 15 (Usansoloko 

biztanleriaren 

proportzioa 

Galdakaoko 

biztanle guztiekiko) 

3. kap.  8.859,65 € 1.329,00 € 

Sua itzaltzeko eta salbamenduetako foru-

zerbitzua (4. kap.) 
173.064,60 € 25.960,00 € 

Beste laguntza eta dirulaguntza batzuk (4. 

kap.) 
455.402,08 € 38.310,00 € 

Lurrak desjabetzea eta ingurumena 

babesteko beste ekintza batzuk (6. kap.) 
283.518,89 € 42.528,00 € 

6. kapituluko beste batzuk 794.770,33 € 119.215,00 € 

7. kap. 18.440,56 € 2.766,00 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 

 

Atal honekin amaitzeko, hauxe da Galdakaoko Udalaren ekipamenduei lotu gabeko udal-zerbitzuen 

eraketa, kapitulu ekonomikoen arabera, bai eta Usansolorako zenbatespena ere. 
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159. taula  Galdakaoko Udalaren ekipamenduei lotu gabeko udal-zerbitzuen eraketa, kapitulu ekonomikoen arabera, eta Usansolorako zenbatespenak (I) 
 

UDAL-ZERBITZUA Usansolo 
Galdakaon 

GUZTIRA 

1. KAP. 2. KAP. 6. KAP. 
zenbatespen-irizpideak 

Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

HERRITARREN SEGURTASUNA 1. kap. 470.013,00 2.136.424,76 470.013,00 2.136.424,76         % 22 (Usansoloko abisuen proportzioa) 

HERRITARREN SEGURTASUNA 2. eta 6. kap. 20.674,00 93.972,20     17.056,00 77.526,20 3.618,00 16.446,00 % 22 (Usansoloko abisuen proportzioa) 

HIRIGINTZA-KUDEAKETA 1. kap. 86.767,00 578.444,51 86.767,00 578.444,51         % 15 (biztanleen proportzioa) 

HIRIGINTZA-KUDEAKETA 2. eta 6. kap. 28.833,00 192.218,74     7.388,00 49.252,89 21.445,00 142.965,86 % 15 (biztanleen proportzioa) 

HERRIGUNEEN SARBIDEA 1. kap. 66.415,00 332.077,62 66.415,00 332.077,62         % 20 (langileen dedikazioa Usansolon) 

HERRIGUNEEN SARBIDEA 2. eta 6. kap. 33.694,00 168.469,34     23.148,00 115.740,40 10.546,00 52.728,94 % 20 (langileen dedikazioa Usansolon) 

HIRI-ESPAZIOETAKO EKIPAMENDU ETA INSTALAZIOAK 1. kap. 13.485,00 89.897,92 13.485,00 89.897,92         % 15 (biztanleen proportzioa) 

HIRI-ESPAZIOETAKO EKIPAMENDU ETA INSTALAZIOAK 2. eta 6. kap. 116.376,00 775.840,94     34.502,00 230.014,95 81.874,00 545.825,99 % 15 (biztanleen proportzioa) 

UR-HORNIDURA 1. kap. 19.175,00 127.831,37 19.175,00 127.831,37         % 15 (biztanleen proportzioa) 

UR-HORNIDURA 2. eta 6. kap. 159.812,00 1.065.416,08     153.745,00 1.024.964,85 6.068,00 40.451,23 % 15 (biztanleen proportzioa) 

SANEAMENDUA ETA ESTOLDERIA 1. kap. 7.126,00 47.503,35 7.126,00 47.503,35         % 15 (biztanleen proportzioa) 

SANEAMENDUA ETA ESTOLDERIA 2. eta 6. kap. 15.886,00 105.903,67     5.168,00 34.452,25 10.718,00 71.451,42 % 15 (biztanleen proportzioa) 

ARGITERIA PUBLIKOA 2. eta 6. kap. 132.245,00 562.745,41     120.521,00 512.856,11 11.724,00 49.889,30 
% 23,5 (Usansoloko argiteriaren metro linealak 

Galdakao osoarekiko) 

HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUAK 1 14.158,00 94.383,93 14.158,00 94.383,93         % 15 (biztanleen proportzioa) 

HILERRIAK ETA HILETA-ZERBITZUAK 2 1.080,00 7.199,69     1.080,00 7.199,69     % 15 (biztanleen proportzioa) 

LOREZAINTZA 1. kap. 7.143,00 47.261,89 7.143,00 47.261,89         % 15 (biztanleen proportzioa) 

LOREZAINTZA 2. kap.  139.608,00 930.717,32     139.608,00 930.717,32     % 15 (biztanleen proportzioa) 

ETXEBIZITZA 1. kap. 6.974,00 46.495,01 6.974,00 46.495,01         % 15 (biztanleen proportzioa) 

ETXEBIZITZA 2. eta 6. kap. 1.821,00 12.140,68     135,00 896,78 1.686,00 11.243,90  

IBILGAILUEN KONPONKETA 1. kap. 6.455,00 43.030,95 6.455,00 43.030,95         % 15 (biztanleen proportzioa) 

GIZARTE-ONGIZATEKO ZERBITZU OROKORRAK 1. kap. 29.286,00 195.239,96 29.286,00 195.239,96         % 15 (biztanleen proportzioa) 

GIZARTE-ONGIZATEKO ZERBITZU OROKORRAK 2. eta 6. kap. 1491,00 9.936,15     926,00 6.171,53 565,00 3.764,62 % 15 (biztanleen proportzioa) 

OBRA ETA ZERBITZUEN TAILER MEKANIKOA 1 52,00 348,48 52,00 348,48         % 15 (biztanleen proportzioa) 

OBRA ETA ZERBITZUEN TAILER MEKANIKOA 2. eta 6. kap. 6.911,00 46.072,73     5.366,00 35.771,62 1.545,00 10.301,12 % 15 (biztanleen proportzioa) 

HIRI-GARBIKETA 2. kap. 264.556,00 1.863.070,07     264.556,00 1.863.070,07     

% 14,2 (Usansoloko hiri-lurzoru eta lurzoru 

urbanizagarriaren proportzioa Galdakao 

osoarekiko) 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egindako zenbatespenak
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160. taula  Galdakaoko Udaleko ekipamenduei lotu gabeko udal-zerbitzuen eraketa, kapitulu ekonomikoen arabera, eta Usansolorako 
zenbatespenak (II) 

 

Usansolo 
Galdakaon 

GUZTIRA 

1. KAP. 2. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 

zenbatespen-irizpideak 
Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

HONDAKINEN BILKETA 2. eta 6. kap. 158.543,00 1.056.955,36     152.495,00 1.016.635,14     6.048,00 40.320,22 % 15 (biztanleen proportzioa) 

HONDAKINEN BILKETA 2. kap. 114.718,00 764.788,41     114.718,00 764.788,41         % 15 (biztanleen proportzioa) 

ENPLEGURAKO LAGUNTZA 2., 4. eta 6. kap. 139.708,00 931.381,91     18.629,00 124.190,12 121.061,00 807.073,00 18,00 118,79 % 15 (biztanleen proportzioa) 

ENTITATEAREN ZERBITZU OROKORRAK 1. kap. 21.698,00 144.655,14 21.698,00 144.655,14             % 15 (biztanleen proportzioa) 

ENTITATEAREN ZERBITZU OROKORRAK 2. eta 6. kap. 23.772,00 158.479,80     21.444,00 142.961,56     2.328,00 15.518,25 % 15 (biztanleen proportzioa) 

LEGE-AHOLKULARITZA ETA FEDE PUBLIKOA 1. kap. 38.731,00 258.205,72 38.731,00 258.205,72             % 15 (biztanleen proportzioa) 

LEGE-AHOLKULARITZA ETA FEDE PUBLIKOA 2. eta 6. kap. 1.953,00 13.019,44     1.924,00 12.825,35     29,00 194,08 % 15 (biztanleen proportzioa) 

GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA 1. kap. 28.149,00 187.657,47 28.149,00 187.657,47             % 15 (biztanleen proportzioa) 

GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA 2. eta 6. kap. 2.284,00 15.226,88     2.284,00 15.226,88         % 15 (biztanleen proportzioa) 

INFORMAZIOAREN TRATAMENDURAKO ZERBITZUA 1. kap. 16.816,00 112.107,81 16.816,00 112.107,81             % 15 (biztanleen proportzioa) 

INFORMAZIOAREN TRATAMENDURAKO ZERBITZUA 2. eta 6. 

kap. 
10.278,00 68.521,60     9.420,00 62.801,44     858,00 5.720,15 % 15 (biztanleen proportzioa) 

KONTRATAZIO-ZERBITZUA 1. kap. 21.609,00 144.058,15 21.609,00 144.058,15             % 15 (biztanleen proportzioa) 

KONTRATAZIO-ZERBITZUA 2. eta 6. kap. 282,00 1.877,58     282,00 1.877,58         % 15 (biztanleen proportzioa) 

BARNE-KONTROLA, AURREKONTUEN KUDEAKETA ETA 

KONTABILITATEA 1. kap. 
42.021,00 280.138,10 42.021,00 280.138,10             % 15 (biztanleen proportzioa) 

BARNE-KONTROLA, AURREKONTUEN KUDEAKETA ETA 

KONTABILITATEA 2. eta 6. kap. 
3.569,00 23.793,44     3.569,00 23.793,47         % 15 (biztanleen proportzioa) 

ONDAREAREN KUDEAKETA 1. kap. 5.231,00 34.871,67 5.231,00 34.871,67             % 15 (biztanleen proportzioa) 

ONDAREAREN KUDEAKETA 2., 4. eta 6. kap. 21.534,00 143.560,48     19.347,00 128.975,12 867,00 5.783,00 1.320,00 8.802,36 % 15 (biztanleen proportzioa) 

ZERGA-KUDEAKETA 1. kap. 27.342,00 182.277,13 27.342,00 182.277,13             % 15 (biztanleen proportzioa) 

ZERGA-KUDEAKETA 2. kap. 658,00 4.385,56     658,00 4.385,56         % 15 (biztanleen proportzioa) 

DIRUZAINTZA ETA DIRU-BILKETA 1. kap. 37.563,00 250.421,76 37.563,00 250.421,76             % 15 (biztanleen proportzioa) 

DIRUZAINTZA ETA DIRU-BILKETA 2. eta 6. kap. 12.184,00 81.223,70     12.184,00 81.223,70         % 15 (biztanleen proportzioa) 

ENTITATEAREN LEHENDAKARITZA 1., 2. eta 6. kapituluak 24.034,00 160.223,00 12.916,00 86.105,02 10.980,00 73.196,92   138,00 921,05 % 15 (biztanleen proportzioa) 

LEHENDAKARITZARI LAGUNTZEA 1. eta 2. kap. 32.793,00 218.622,63 32.557,00 217.048,02 236,00 1.574,61     % 15 (biztanleriaren proportzioa) 

HAUTETSIAK 1., 2. eta 4. kap. 59.003,00 393.360,13 26.921,00 179.476,67 18.167,00 121.116,62 13.915,00 92.766,84   % 15 (biztanleriaren proportzioa) 

              Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egindako zenbatespenak
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161. taula  Galdakaoko Udaleko ekipamenduei lotu gabeko udal-zerbitzuen eraketa, kapitulu ekonomikoen arabera, eta Usansolorako 
zenbatespenak (III) 

 Usansolo 
Galdakaon 

GUZTIRA 

1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 6. KAP. 7. KAP. zenbatespen-

irizpideak Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao Usansolo Galdakao 

Beste kapitulu 

batzuk 1 
17.078,00 113.855,03 17.078,00 113.855,03                     

% 15 

(biztanleen 

proportzioa) 

KANPOKO BESTE 

LAN BATZUK ETA 

AZTERLAN ETA LAN 

TEKNIKOAK 2. kap. 

90.995,00 701.551,00     90.995,00 701.551,00                 

% 15 

(biztanleen 

proportzioa) 

3. kap.  1.329,00 8.859,65         1.329,00 8.859,65             

% 15 

(biztanleen 

proportzioa) 

Suteak itzaltzeko 

eta 

salbamenduetara

ko foru-zerbitzua, 

4. kap. 

25.960,00 173.064,60             25.960,00 173.064,60         

% 15 

(biztanleen 

proportzioa) 

Beste laguntza eta 

dirulaguntza 

batzuk (4. kap.) 

9.835,00 170.650,68             9.835,00 170.650,68         

% 15 

(biztanleen 

proportzioa) 

Lurrak 

desjabetzea eta 

ingurumena 

babesteko beste 

ekintza batzuk (6. 

kap.) 

42.528,00 283.518,89                 42.528,00 283.518,89     

% 15 

(biztanleen 

proportzioa) 

6. kapituluko beste 

batzuk 
119.215,00 794.770,33                 119.215,00 794.770,33     

% 15 

(biztanleen 

proportzioa) 

7. kap. 2.766,00 18.440,56                     2.766,00 18.440,56 

% 15 

(biztanleen 

proportzioa) 

GUZTIRA 2.804.215,00 17.467.166,37 1.055.681,00 5.929.817,44 1.250.531,00 8.165.758,14 1.329,00 8.859,65 171.638,00 1.249.338,12 322.271,00 2.094.952,50 2.766,00 18.440,56 
 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015/2019; SIADECOk egina 
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10. Udal berriaren 

funtzionamendurako behar diren 

lanpostuen, eginkizunen eta 

langileen profilak zehaztea 
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Kapitulu hau bost azpiataletan banatuta dago, bat Galdakaoko Udaleko plantilla organikoaren 

deskribapenarekin, bestea, zehaztutako zerbitzuak mantentzeko beharrezkoak diren lanpostuen 

definizioarekin; hirugarrena, beharrezko funtzio eta profilekin; laugarrena, Galdakaoko Udaleko 

langileen berresleipenarekin Usansoloko Udal berrian; eta azkena, Usansoloko Udalerako 

proposatutako langileen aurrekontu-estimazioa jasotzen duena. 

Lanpostuetako zerrendaren bidez, euskal administrazio publikoek beren barne-egiturak 

arrazionalizatu eta antolatzen dituzte, beren langile-beharrak zehazten dituzte, lanpostu horiek 

betetzeko eskatzen diren baldintzak zehazten dituzte eta horietako bakoitza sailkatzen dute, Euskal 

Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak III. kapituluan zehazten duen bezala. 

 

“lanpostuen zerrendak sistemaren egituraketaren oinarri diren bizkarrezur bihurtzen ditu, eta 

administrazio-karreraren funtsezko elementu bihurtzen ditu, ordainsari-sistemaren funtsezko 

muin eta, batez ere, administrazio-egituren arrazionalizazio-faktore. Legeak bere prestakuntzaren 

oinarrizko printzipioak eta prozedurazko bideak ezartzen ditu, baina lanpostuen zerrendak, 

erakundearen beharren adierazpen erreala, eta, beraz, izaera dinamikoa dute, eta horrek 

behartzen du administrazio publikoaren helburuak betetzeko eskatzen diren beharrizan 

aldakorretara egokitzeko prozesu etengabea egitera.” 

 

Beraz, Udaletxe bakoitzak bere pertsona-egitura dauka, egitura hau, neurri handi batean, alderdi 

politikoak herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuen kudeaketan ezartzen duen kontzeptuagatik 

erabakitzen duena da. Zerbitzuen kudeaketari buruzko definizio politikorik ez dagoenez, Usansoloko 

Udal berrirako, horiek zeharkako hainbat irizpideren arabera definituko dira, ondoren adierazten den 

bezala: 

- Usansolon bizi diren pertsonek gaur egun jasotzen dituzten zerbitzuak udalerri berrian 

mantentzea. Hori Galdakaoko Udalak eskaintzen duen zerbitzuen katalogoan islatzen da. 

- Usansoloko elkarteei zuzendutako galdetegitik eta inguru horretako biztanleekiko harremanetik 

ondorioztatzen diren pertsonen eskaerak.  

- Alderaketa beste udal batzuekin, eskaintzen dituzten zerbitzuei eta plantilla organikoari 

dagokienez. 

- Batzorde mistoko ordezkariekin egindako kontraste-saioetan emandako iritziak. 

Atal hau aztertzeko, EAE osatzen duten probintzietako aldizkari ofizialetan argitaratutako lanpostuen 

zerrenda hartuko da informazio-iturritzat. Dokumentu honi esker udalerri bateko plantilla osatzen 
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duten lanpostuak alderatzeko aukera ematen du. Lanpostuen zerrenda LPZ edo plantilla organikoa 

argitaratzean, informazio hau banakatzen da: 

 

- Lanpostuaren izena  

- Talde profesionala,  

- dauden zuzkiduren kopurua, hutsik zein dauden eta zenbat okupatuta dauden 

argituta,  

- zein eskalatakoak diren,  

- lanpostu-mailako osagarria,  

- berariazko osagarria eta euskara-maila. 
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10.1 GALDAKAOKO UDALAREN PLANTILLA ORGANIKOA 

Galdakaoko Udaleko plantillaren deskribapena, 2021eko urtarrilaren 20ko asteazkenak 12. Bizkaiko 

Aldizkari Ofizialeko 12 zenbakian dagoen informazioan oinarritzen da. 

Analisian ez dira  musika-eskolarekin lotuta dauden lanpostuak kontuan hartu. Zerbitzu mota hori ez 

da 5.000 biztanle dituzten udalerrietan ohikoa izaten, eta eskolan lan egiten duten pertsonen 

kopuruak egindako kalkuluak hutsalduko lituzke. 

 

           162. taula  Lanpostuaren izena, taldea eta hornidura kopurua 

Lanpostua 

Taldea-

Multzo 

Azpimultzo 

Zn. Hornidura 

Idazkaria-Secretario/a A1 1 

Kontu-hartzailea-Interventor/a A1 1 

Diruzaina-Tesorero/a A1 1 

Administrazio Orokorreko Teknikaria-Técnico/a Administración General A1 9 

Administrazio Orokorreko Administraria-Administrativo/a Administración 

General 
C1 6 

Administrari laguntzailea-Auxiliar Administrativo/a C2 21 

Mendekoa-Subalterno/a AP 12 

Ekonomilaria-Economista A1 1 

Arkitektoa-Arquitecto/a A1 2 

Aurrekontuen Kudeaketako eta Kontabilitateko teknikaria - Técnico/a 

Gestión Presupuestaria y Contabilidad 
A2 1 

Ogasuneko eta Zerga Kudeaketako teknikaria Técnico/a de Hacienda y 

Gestión Tributaria 
A1 1 

Gizarte-langilea A2 4 

Baliabide komunitarioetako erdi-mailako teknikaria Técnico/a Medio de 

Recursos Comunitarios 
A2 1 

Arkitekto teknikoa-Arquitecto/a técnico A2 4 

Informatikaria-Informático/a A2 1 

Delineatzailea-Delineante C1 2 

Informatika eta Telekomunikazioetako Teknikari Laguntzailea -Técnico/a 

Auxiliar de Informática y Telecomunicaciones 
C1 1 

Idazkaritzako teknikaria, aholkulari juridikoa-Técnico/a de Secretaría 

Asesor/a Jurídico/a 
A1 1 

Informatikako teknikaria-Técnico/a Informático/a A2 1 

Sarjentua-Sargento C1 1 

Kaboak-Cabos C1 5 

Udaltzainak-Agentes C1/C2 28 
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Lanpostua 

Taldea-

Multzo 

Azpimultzo 

Zn. Hornidura 

Baliabide Komunitarioetako Teknikaria-Técnico/a Recursos Comunitarios A1 1 

Euskara eta Hezkuntza Teknikaria-Técnico/a de Educación y Euskera A1 1 

Kultura, Gazteria, Berdintasun Politikak eta Kirola Teknikaria-Técnico/a de 

Cultura, Juventud, Políticas de Igualdad y Deportes 
A1 1 

Berdintasun Teknikaria-Técnico/a de Igualdad A1 1 

Aukera-Berdintasunerako Teknikaria - Técnico/a de Igualdad de 

Oportunidades 
A2 1 

Animatzaile Soziokulturala - Animador/a Sociocultural A2 2 

Liburuzaina-Bibliotecario/a C1 1 

Itzultzailea-Traductor/a C1 1 

Liburutegiko laguntzailea-Auxiliar de Biblioteca C2 6 

Zerbitzu kultural eta Kirol Zerbitzuen arduraduna-Encargado/a de Servicios 

Culturales y Deportivos 
C2 1 

Lanbide ofizialetako langileen klasea -Clase Personal Oficios Ofiziala-

Oficial 
C2 8 

Lurperatzailea-Sepulturero/a C2 2 

Sorosle arduraduna-Encargado/a Socorrista AP 1 

Soroslea-Socorrista AP 1 

Talde arduradunak-Jefes de grupo C2/AP 3 

Ofiziala-Oficial C2/AP 11 

Langile Especialista-Operario/a Especialista AP 2 

Operarioa-Operario/a AP 2 

Garbiketa arduraduna-Encargado/a de Limpieza C2 1 

Garbiketa operarioa-Operario/a de Limpieza AP 1 

Gobernuko Idazkaria-Secretario/a de Gobierno C2 1 

Komunikaziorako Aholkularia-Asesor/a de Comunicación A1 1 

Antolaketa aholkularia-Asesor/a de Organización A1 1 

Hirigintza aholkularia-Asesor/a de Urbanismo A1 1 

Hirigintzako aholkulari juridikoa-Asesor/a jurídico de Urbanismo A1 1 

  158 
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Guztira, Galdakaoko Udaletxeko LPZ-ak 158 zuzkidura dituela onartzen du, eta gaur egun ez daude 

lanpostu guztiak beteta. Langile-tipologiaren arabera, zuzkiduren ia % 83 funtzionarioentzat gordeta 

daude, % 14 lan-kontratudun langileentzat eta % 3 behin-behinekoentzat.  

 

163. taula      Galdakaoko Udaleko langileen kontratu-mota 

Tipologia Zenbakiak Ehunekoa 

Funtzionarioak 131 82,91% 

Lan-kontratudunak 22 13,92% 

Behin-behineko langileak 5 3,16% 

Guztira 158 100 

 

 

Udalerriaren biztanleria-tamaina kontuan hartuta (29.438 biztanle7), udal-langileen ratioa 0,0054koa 

da. Hau da,  Galdakaoko 186 biztanleko, udaletxeko langile bat. 

Galdakaoko Udalaren egungo plantilla organikoa 171 pertsonakoa da, eta, tipologiaren arabera, LPZ-

an jasotakoarekin alderatuz oso desberdina da. Plantilla organikoaren artean,  lan-kontratudun 

langileek  eta aldi baterako lan-kontratudun langileek pisu handiagoa dute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  Udal-erroldaren datuak 2021ko urtarrilaren 1ean 
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10.2 USANSOLOKO UDALAREN LANPOSTUEN DEFINIZIOA 

 

Usansoloko udalerri berrirako behar diren lanpostuen kopurua eta lanpostuak ezartzeko, hiru mila eta 

5.000 biztanle bitarteko udalerriak dituzten Euskadiko udaletxe guztietako plantilla organikoen 

azterketa konparatiboa egin da, udalerri horietako LPZ lanpostuen zerrendak aldizkari ofizialean 

argitaratuta dituztelako. Zehazki, honako plantilla hauek aztertu dira:    
 

        164. taula  3.000 eta 6.000 biztanle bitarteko udalerrien plantilla organikoak 

UDALERRIA BIZTANLERIA 
PLANTILLA 

ORGANIKOA 8
6 

LANGILEEN 

RATIOA 

PLANTILLAKO 

PERTSONA 

BAKOITZEKO 

BIZTANLE KOPURUA 

Zizurkil 3035 20 0,0066 152 

Zaldibar 3045 14 0,0046 218 

Alegría-Dulantzi 3140 17 0,0054 185 

Zamudio 3313 24 0,0072 138 

Oyón-Oion 3521 11 0,0031 320 

Iruña Oka/ Iruña de Oca 3590 12 0,0033 299 

Lemoa 3628 14 0,0039 259 

Iurreta 3688 37 0,0100 100 

Zestoa 3894 36 0,0092 108 

Soraluze/ Placencia de las Armas 3974 26 0,0065 153 

Eskoriatza 4103 35 0,0085 117 

Ugao-Miraballes 4108 21 0,0051 196 

Igorre 4214 23 0,0055 183 

Urduña/ Orduña 4233 20 0,0047 212 

Ibarra 4306 30 0,0070 144 

Plentzia 4400 25 0,0057 176 

Urduliz 4515 15 0,0033 301 

Sondika 4534 19 0,0042 239 

Berriz 4662 36 0,0077 130 

Markina-Xemein 5025 24 0,0048 209 

Agurain/ Salvatierra 5353 41 0,0077 131 

Lazkao 5632 19 0,0034 296 

Villabona 5917 44 0,0074 134 

Gorliz 5935 50 0,0084 119 

MEDIA 112.532 613 0,0060 184 

GALDAKAO, LPZ-aren arabera 29.427 158 0,0054 186 

GALDAKAO, plantilla 

organikoaren arabera 
29.427 171 0,0058 172 

 
8 Argitaratutako lanpostuen zerrenda erabili da horiek egiteko. Ratioa kalkulatzeko, zuzkidurak hartu dira kontuan, 
plazak beteta dauden edo hutsik dauden kontuan hartu gabe. 
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Lanpostuen kopurua oso sakabanatuta dagoela ikusten da, eta, ez dago korrelaziorik biztanle-

kopuruaren eta udaleko langile-kopuruaren artean. Sakabanatze hori, besteak beste, hiru aldagaik 

baldintzatzen dute, nagusiki: 

⎯ Lanpostuen sorrerari dagokionez udalerri gehienek jasotako herentzia, lanpostuen balorazioa 

eguneratu ezarekin batera udalerri gehienetan gertatzen den bezala. 

⎯ Alderdi politikoa duten zerbitzuen kudeaketaren kontzepzioa. Udalerri batzuetan, zerbitzuak 

kanpora ateratzearen alde egiten da, beste batzuetan, zerbitzuak zuzenean ematearen alde 

egiten dute bertako langileekin. 

⎯ Egoera ekonomikoa eta kontratazio-murrizketak. 

 

Udalerri berriko plantillak eduki behar duen lanpostu kopurua zehazteko, biztanleria/plantilla ratio 

bat prestatu da udalerri bakoitzerako, eta zuzkidura bakoitzeko biztanle kopuruaren arrazoia ezarri 

da. Bi ratio horiek ere oso aldakorrak dira. Hori dela eta, ratioaren batez bestekoa prestatu da,  ratio 

pertsonalerako 0,0060koa izanik, eta biztanle bakoitzeko arrazoia 166 biztanleko udaleko langile bat 

ematen du. Galdakaoko udalerrirako ratioaren kalkulu bera egin da,  LPZko lanpostuen kopurua eta 

plantilla organikoaren kopurua kontuan hartuta: 

  

▪ Usansoloko Udalean sortu behar diren lanpostuen kopurua zehazteko batez besteko 

ratioa (0,0060) ezartzen badugu, plantilla 27 lanpostuk osatu beharko luketela ikusten da 

(Usansoloko biztanleria osotzat 4.520 biztanle hartu dira).  

▪ LPZ Lanpostu-zerrendan argitaratutako lanpostuen arabera Galdakaoko ratioa hartzen 

badugu, 24 lanpostura igotzen dela ikusiko dugu.  

▪ Galdakaoko Udalean une honetan dagoen plantilla kontuan hartuz gero, (171 pertsona 

2021eko lehen hiruhilekoan), 26 pertsona izango lirateke. 
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Egungo egoera ekonomikoa kontuan hartuta, eta beste udalerri berri bat sortu nahi denez, 

aholkularitza-enpresak neurrizkoak izan nahi dugu eta udal-zerbitzu desberdinak mantentzeko 24 

lanpostu sortzea gomendatzen dugu. 24 lanpostu horiei beste lanpostu bat gehitu behar zaie, 

administrazio publikoko digitalizazio- eta modernizazio-beharrei erantzuteko asmoz. Beraz, 

Usansoloko Udalaren funtzionamendurako lanpostuak sortzeko proposamena 25 lanpostutan 

gauzatuko litzateke. 

Lanpostuen kopurua erabaki ondoren, zehaztu egin behar da. Horretarako, aipatutako udalerri 

guztietako plantilla organikoen9 azterketa zehatza egin da.  

Plantillen azterketatik hainbat ondorio atera daitezke: 

⎯ Ez dago korrelaziorik biztanle-kopuruaren eta plantilla osatzen duten pertsona-kopuruaren 

artean. Lanpostuen kopurua 11tik 50era bitartekora doa. 

⎯ Lanpostuen izena askotarikoa da, eta aztertu diren hogeita lau udalerrien artean 200 izen 

ezberdin aurkitu dira. Kasu askotan ere ez da hizkuntza inklusiborik erabiltzen.  

Adibide bezala: 

- Obra eta zerbitzuen arduraduna 

- Obra-lantaldearen arduraduna  

- Obra eta zerbitzuen arduraduna 

- Obra lantaldeko arduraduna 

- Lantaldeko arduraduna 

- Obren arduraduna 

- Zerbitzuetako arduradun nagusia 

- 1. mailako ofiziala, lantaldeko arduraduna 

 

9  Plantillen azterketan  musika eskolekin zerikusia duten lanpostuak ez dira kontuan hartu, Galdakaon erakunde 

autonomoa delako eta udalerri txikiago gehienetan ez dagoelako musika eskolarik. 

Herrien batez besteko ratioa: 0,0060 – 27 lanpostu 

Galdakaoko LPZren araberako ratioa – 24 lanpostu 

Ratioa plantilla organikoaren arabera – 26 lanpostu 
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⎯ Udaletxe guztietan egitura bat ikus daiteke arlo ezberdinekin: 

• Idazkaria: administrazioarekin eta kudeaketa ekonomikoarekin lotutako lanpostu guztiak 

daude: Idazkaria, administrariak, Administrazio orokorreko teknikaria, Diruzaina, 

Ekonomialaria... Arlo hau udal-administrazioaz arduratzen da: zergak biltzea, zerbitzuak 

eta langileak kontratatzea, ondasunak eta zerbitzuak hornitzeko behar diren kontratuen 

prozesuak zuzentzea eta udalerriko eginkizunak garatzea.  

• Bulego teknikoa eta obra eta zerbitzuak: Arlo honetan aztertutako organigramen 

barruan, bi alor elkartu dira; alde batetik, bulego teknikoaren barruan hirigintza-diziplina, 

eta bertan honako lanpostu hauek daude: arkitektoa, aparejadorea, ingurumeneko 

teknikariak. Bestalde, udaleko eraikinen (udaletxea, kultur etxeak, kiroldegiak, eskolak) 

eta kaleen mantentze-lanez arduratzen diren lanpostuak daude. Lanpostu hauek, 

gremioen ofizialtasuna (igeltserotza, iturgintza, elektrizitatea) eta langileak – peoiak, eta 

garbitasunari, kale-garbiketako langileei eta eraikinetako garbitzaileei dagozkionak dira. 

Lanpostuen izenen aniztasuna oso handia da, baita lanbide-kategorien aniztasuna ere. 

• Herritarrentzako zerbitzuak: herritarrei eskaintzen zaizkien zerbitzu zuzenenak aipatzen 

dira. Hemen  Euskara, Kultura, Gazteria, Kirola eta Gizarte Zerbitzuak sartzen dira. 

• Gehien errepikatzen den irudia udal idazkariarena da. Zortzi udalerritan lanari dagozkion 

berezko eginkizunak bakarrik hartzen ditu bere gain, eta beste hamaseitan, berriz, esku 

hartzekoak hartzen ditu bere gain. 

• Udaletan ordezkatuta dagoen beste lanpostu bat, administrazio-lanak egiten dituztenak 

dira eta izen desberdinekin ezagutzen dira (administraria, administrari laguntzailea, 

administrazio-teknikaria). 

• Plantilletako gehienak obra eta zerbitzuez arduratzen diren langileek osatzen dituzte, 

izen desberdinekin eta askotariko izenekin (peoiak, peoi espezialistak, funtzio anitzeko 

peoiak). 
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Beharrezkoak diren lan-postuak zehazteko garaian, martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuan, 

sektore publikoaren jardueraren eta funtzionamenduaren Araudia baliabide elektronikoen bidez 

onartzekoan, proposatutako jarraibideen berri eman behar da. Araudiak lau helburu nagusi ditu:  

- administrazioaren eraginkortasuna hobetzea,  

- gardentasuna eta parte-hartzea areagotzea,  

- erraz erabil daitezkeen zerbitzu digitalak bermatzea  

- eta segurtasun juridikoa hobetzea. 

Azken batean, lan-prozeduran aldaketa bat egitean datza, eta, horren ondorioz, aplikazio 

informatikoak gehiago erabiltzen dira. Horretarako, plantillan arloko espezialista bat edukitzea 

beharrezkoa da (informatikako teknikariak).  

Usansoloko Udaletxeak 25 langile izango ditu guztira. Kopuru hori herritarren beharrak asetzeko 

Udaletxe berriari jarrera egokia eta beharrezko langileak ematearen ondorioa da. 

Usansoloko udaletxe berrirako lanpostu-zuzkiduren proposamena honako hau da. Lanpostuen 

nomenklaturarako, Bolognako Planarekin lerrokatutako titulazio berriekin bat datozen eta hizkuntza 

inklusiboa duten izendapen generikoak aukeratu dira. Lanpostuen balorazio batek haien funtzioak eta 

izenak gehiago zehaztuko ditu. 

Udalerri berriaren aurrekontu bolumena dela eta, udal horri kontu-hartzailearen figura ematea 

beharrezkoa da. 
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                   165. taula.    Lanpostuak eta hornidurak udal arloen arabera 

UDAL-ARLOA LANPOSTUA HORNIDURAK 

IDAZKARITZA-ARLOA 

Udal idazkaria 1 

Kontu-hartzailea 1 

Diruzaina 1 

Administrazio-teknikaria 3 

Informatikako teknikaria 1 

Udaltzaina 2 

 9 

BULEGO TEKNIKOA 

Arkitekto teknikoa
10 

7 1 

Delineatzailea 1 

Administrazio-teknikaria 1 

Obra eta zerbitzuen arduraduna 1 

Gremioetako ofizialak 2 

Zerbitzu anitzetako langilea 2 

Atezaina 2 

 10 

HERRITARRENTZAKO 

ZERBITZUAK 

Liburuzaina 1 

Gizarte-langilea 1 

Komunitatearentzako zerbitzuen 

teknikaria 
2 

Administrazio-teknikaria 2 

 6 

GUZTIRA 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Aparejadorearen aurreko nomenklatura 
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10.3 USANSOLOKO UDALEKO LANPOSTUEN EGINKIZUNAK ETA PROFILAK 

 

 

Jarduketa eremuak eta lanpostuak zehaztu ondoren, kronograma funtzionalaren proposamena egiten da, 

hurrengo tauletan deskribatzen den bezala: 
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Berezko lanpostuen baloraziorik ezean, eginkizunen eskulibururik ez dagoenez eta udaletxe sortu 

berria izanik, lanpostu bakoitzaren fitxa bat proposatzen da, hainbat udaletan (Abadiño, Gorliz, 

Markina, Zalla, Plentzia) egindako lanpostuen azken balorazioei eta Euskadiko bertako 

erakundeentzako Lan Harremanen protokoloak ezarritako jarraibideei jarraituz. UDALHITZ 

ordainsarien araubideari eta lanpostuen betebeharrei dagokienez. 

Lanpostuen fitxa bakoitzak honako hauek ditu: 

 

⎯ Lanpostuaren lan-alorra 

⎯ Lanpostuaren izena 

⎯ Sailkapena. Kalifikazioaren barruan, berariazko osagarria kalkulatu da Galdakaoko Udalak 

2018an ezarritakoen arabera, hurrengo soldata-igoerekin (% 2019 2,5,% 2020 2 eta% 2021,% 

0,9). 

⎯ Baldintzak 

⎯ Lanaldi mota 

⎯ Lanpostuaren eginkizuna 

⎯ Eginkizunak-erantzukizunak 

Kalkulu ekonomikoetan ez dira  antzinatasunak kontuan hartu, eta horiek berresleitzen diren langileen 

kasuan sartu beharko dira. 
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KODEA:  
ALORRA: UDAL IDAZKARITZAREN ETA ZERBITZU OROKORREN BULEGOA 

LANPOSTUA:  UDAL IDAZKARIA  

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA8 BALDINTZAK Lanaldia. 

Zn Horni.-
data. 

Eskala Diru-
laguntzak 

Taldea E.K9 K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

1 Lehiaketa Gaikuntza nazionala  A1 30 26.727,9 UNI   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Udal idazkaria kudeatzen du, fede publikoaren eta legezko aholkularitza jasotzailearen eginkizunez arduratuz. 
Gainera, idazkari/kontu-hartzaile gisa, erakundearen ekonomia-, finantza- eta aurrekontu-kudeaketa egingo du. 

LANPOSTUAREN ERANTZUKIZUNAK: 

Fede publikoaren Funtzioa: 

• Osoko Bilkurak, Bertako Gobernu Batzarrak eta Udalbatzako kide anitzeko beste edozein 
organok egiten dituzten bilkuretako gai-zerrendan sartu behar diren gaiak prestatzea, Alkateak 
edo Udalbatzako Lehendakariak ezarritakoarekin bat etorriz, eta kide anitzeko organoko kide 
guztiei garaiz jakinaraztea, deialdia egin aurretik. 

• Deialdia egiten den une beretik, gai-zerrendan sartutako espedienteen dokumentazio osoa 
zaintzea eta aztertu nahi duten kide anitzeko organoko kideen eskura izatea. Aipatutako kide 
anitzeko organoen bilkuren akta egitea 

• Lehendakaritzaren ekintza edo ebazpen guztiak eta organoen erabakiak ziurtatzea 

• Estatuko Administraziora eta Autonomia Erkidegora bidaltzea, epeetan eta moduan.     

• Erakundeak esku hartzen duen eztabaida, kontratu eta antzeko administrazio-dokumentu 
guztien aktak baimentzea, dagozkion berme eta erantzukizunekin. 

• Udalbatzako kideen Interesen Erregistroa eta Erakundearen Ondasunen Inbentarioa eramatea 
eta zaintzea. 

 

 

 

 

 
8 Lanpostu bakoitzaren sailkapenaren atalak, lanpostuen baloraziorik gabe, Galdakaoko Udaletxeko LPZ-ari eta Udalaren 

kategoriari dagokienez egin dira, biztanleria-bolumenaren arabera. 
9 Torrene Consulting-ek antzeko ezaugarriak dituzten udalerrietako udal-idazkariaren lanpostuetako lanpostu-mailako 

osagarrien azterketa konparatiboan oinarrituta. 
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- Nahitaezko lege-aholkularitzaren eginkizuna: 

• Aurretiazko txostenak egitea  

• Bertaratzen diren kide anitzeko organoen bilkuretan, eta buru denak espresuki eskatzen 
duenean, eztabaidatzen den gaiaren legezko alderdiei buruzko informazioa ematea,  

• Udalburuari edo Udalbatzako kideei eskriturak izenpetzeko ekitaldietan laguntzea eta, agintari 

edo bilkuretara egiten dituzten bisitetan laguntzea, hala eskatzen badute, legezko aholkularitza 

emateko. 

• Udalbatzaren zerbitzu juridiko-administratiboak eta Idazkaritzakoak zuzentzea, koordinatzea eta 
antolatzea. 

• Ekonomia-, finantza- eta aurrekontu-kudeaketaren barne-kontrola eta -fiskalizazioa 

• Gaikuntza nazionala duten Bertako Administrazioko funtzionarioen araubide juridikoa arautzen 
duen martxoaren 16ko 128/2018 Errege Dekretuak ezartzen dituen gainerako eginkizunak. 

• Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten eta hierarkian gorago dauden nagusiek agintzen 
dizkioten antzeko lan osagarri guztiak egiten ditu. 
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KODEA:  
ALORRA: UDAL IDAZKARITZAREN ETA ZERBITZU OROKORREN BULEGOA 

LANPOSTUA: KONTU HARTZAILEA 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldia. 

Zn Horni.-
data. 

Eskala Diru-laguntzak Taldea E.K K.E Titulu L.P. Beste 
bat 

L.O. 
2  

Lehiaketa 
Gaikuntza 
nazionala 

 A1 30 26.704,85 UNI   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Ekonomia-, finantza- eta aurrekontu-kudeaketaren kontrola eta barne-fiskalizazioa eta kontabilitatea egitea.  

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

- Ekonomia-, finantza- eta aurrekontu-kudeaketaren barne-kontrola eta -fiskalizazioa: 
 

• Bertako Erakundearen funts, balio eta efektuak erabiltzea eta zaintzea, indarra duten legezko 
xedapenetan ezarritakoarekin bat.  

• Eduki ekonomikoa duten edo finantza- edo ondare-eragina izan dezaketen eskubide eta 
betebeharrak aitortzea eragiten duen egintza, dokumentu edo espediente oro fiskalizatzea, 
legeriak aurreikusitako moduan, eta dagokion txostena egitea edo, hala badagokio, 
dagozkion eragozpenak jartzea. 

• Ordainketa agintzeko eta gauzatzeko esku-hartze formala. 

• Obra, hornidura, erosketa eta zerbitzuetarako zenbatekoak aplikatu direla formalki 
egiaztatzea. 

• Justifikatu beharreko aginduen frogagiriak jaso, aztertu eta zentsuratzea, eta epemugan  
erreklamatzea. 

• Diru-sarreren esku-hartzea eta zergak kudeatzeko egintza guztien fiskalizazioa. 

• Zorpeko ziurtagiriak egitea zordunen aurka, errekurtso, helmen edo zorpeko izateagatik. 

• Aurrekontu-proiektuen eta horien kredituak aldatzeko espedienteen txostena. 

• Lehendakaritzak, Zinegotzien herenak edo legez gehiengo berezia eskatzen zaien gaiak direla-
eta, ekonomia-, finantza- edo aurrekontu-arloan eskatu dizkion txostenak, irizpenak eta 
proposamenak egitea, bai eta zerbitzu berrien bidezkotasunari buruzko irizpena edo 
daudenak aldatzea ere, proposamenen ekonomia- eta finantza-eragina ebaluatzeko. 
Eztabaidan zalantzan jar daitekeen gairen bat planteatu bada aurrekontuetan, hitza 
udalbatzari aholkua emateko erabiltzeko eskatu ahal izango diote lehendakariari. 
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• Erakundearen mende dauden Erakunde Autonomoetan edo Merkataritza-Sozietateetan 
barne-auditoretzako egiaztapenak edo prozedurak egitea, aldez aurretik esku hartu behar ez 
duten aukerei dagokienez, bai eta horien finantza-kontrola egitea ere, horiek arautzen 
dituzten xedapen eta jarraibideekin eta Korporazioari horri buruz hartutako akordioekin bat 
etorriz. 

 

- Kontabilitate-funtzioa: 
 

• Bertako-Erakundearen kontabilitateko funtzioak edo jarduerak koordinatzea, apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 114. artikuluak aipatzen duen Kontuen Planaren arabera, jarraibide tekniko 
egokiak emanez eta horien aplikazioa ikuskatuz. 

• Aurrekontuaren eta Ondarearen Administrazioaren Kontu Orokorra prestatu eta idaztea, eta 
urteko aurrekontuaren likidazioa egitea. 

• Aurrekontuko Diruzaintzako eta Balore Independenteen eta Laguntzaileen Kontuen azterketa 
eta txostena. 

 

- Ekonomia eta finantza arloetako aholkularitza, batzorde, arlo, bilera eta antzekoetara joatea, 
eskatzen zaionean. 

- Hierarkian gorago dauden nagusiek agintzen dizkioten eta lanpostuaren eginkizunekin zerikusia 
duten antzeko lan osagarri guztiak egiten ditu. 
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KODEA:  
ALORRA: UDAL IDAZKARITZAREN ETA ZERBITZU OROKORREN BULEGOA 

LANPOSTUA:  DIRUZAINA  

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA10 BALDINTZAK Lanaldia. 

Zn Horni.-
data. 

Eskala Diru-
laguntzak 

Taldea EK 11 K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

1 Lehiaketa Gaikuntza nazionala  A1 29 27.327,35 UNI   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Bertako Erakundeko funts, balore eta efektuak erabiltzea eta zaintzea, indarra dauden legezko xedapenetan 
ezarritakoari jarraikiz, eta dirubilketa zerbitzuen burutza.  

- Funtsak, balioak eta efektuak maneiatzean eta zaintzean, honako hauek sartzen dira: 

• Erakundearen funts eta baloreei dagozkien kobrantza eta ordainketa guztiak egitea, 
indarrean dauden lege-xedapenetan ezarritakoarekin bat etorriz. 

• Funtsen, baloreen eta efektuen zaintza antolatzea, lehendakariak adierazitako 
jarraibideen arabera. 

• Banku, Gordailuen Kutxa Orokorra eta antzeko establezimenduetako kontsignazioak 
gauzatzea, Korporazioak ezarritako jarraibideen arabera, eta, ordainketa-
ordenagailuarekin eta kontu-hartzailearekin batera, establezimendu horietan irekitako 
kontuen aurka egiten diren txekeak eta gainerako ordainketa-aginduak baimentzea. 

• Diruzaintzako planak eta programak prestatzea, erakundeak bere betebeharrak garaiz 
betetzeko dituen diru-baliabideak denboran banatuz, legez ezarritako lehentasunen 
arabera eta Udalbatzak ezarritako jarraibideen arabera. 

- Diru-bilketako Zerbitzuen Burutzak honakoa hartzen du: 

• Diru-bilketako prozedurak bultzatzea eta zuzentzea, kobrantza adierazitako epeen 
barruan egiteko behar diren neurriak proposatuz. 

• Zerga-biltzaileei eta agente betearazleei ematen zaizkien baloreen kargu-orriak 
baimentzea. 

• Premiamendu-probidentzia ematea horrelako administrazio-espedienteetan, eta 
enbargatutako ondasunen enkantea baimentzea. 

• Baloreak kaltetzeagatik erantzukizun-espedienteak izapidetzea. 
- Diruzaintzari dagozkion kontabilitate-eginkizunen administrazio-erantzukizuna.  
- Udalerri barruko eta udalez kanpoko koordinazioa, behar izanez gero lan-egutegia programatzen 

diren ekitaldi eta/edo bileretara egokituz. 
Hierarkian gorago dauden agintariek agintzen dizkioten eta lanpostuaren eginkizunarekin zerikusia duten 

antzeko lan osagarri guztiak egiten ditu. 

 
10 Lanpostuen baloraziorik ezean, lanpostu bakoitzaren sailkapenaren atalak Galdakaoko Udaleko LPZ-aren eta Udalaren 

kategoriaren arabera egin dira, biztanleria-bolumenaren arabera. 
11 Torrene Consulting-ek antzeko ezaugarriak dituzten udalerrietako udal idazkariaren lanpostuetako destino-osagarrien 

azterketa konparatiboan oinarrituta. 
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KODEA.:  
ALORRA: 

UDAL IDAZKARITZAREN/BULEGO TEKNIKOAREN/KOMUNITATEARENTZAKO 

ZERBITZUEN BULEGOA 

LANPOSTUA ADMINISTRAZIOKO TEKNIKARIA 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldia 

Zn Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntzak Taldea E.K K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

7 Lehiaketa   C1 18 20.109,53 LH   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Mota guztietako administrazio eragiketak egin eta haien jarraipena egitea, ezarritako prozeduren eta gorago daudenen 

jarraibideen arabera, jarduera horiek behar bezalako kalitate, epe, kostu eta egin daitezen. Herritarrentzako arreta. 

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

• Konplexutasuna eta erantzukizuna dakarten edo metodoen egokitzapena edo berrikuntza eskatzen duten 
administrazio-lanak autonomiaz zehazten, egiten eta gainbegiratzen ditu. 

• Txostenetan, proposamenetan, espedienteetan, bestelako lanetan eta antzekoetan datuak ematen 
laguntzen du, baita administrazio-unitate bakoitzari dagozkion edukikoak edo prozesu konplexukoak ere. 

• Espedienteen, dokumentazioaren eta antzekoen jarraipena, artxiboa eta erregistroa kontrolatu eta, hala 
badagokio, egiten du. 

• Terminalak, testu-tratamenduak eta abar erabiltzen ditu, behar denean aurretiko egokitzapen edo 
ikaskuntza egokituz. 

• Bere eskumenekoak diren arazoak konpontzeko, telefono-deiak hartzen eta egiten ditu. 

• Eragiketa zehatzak egiten ditu, hala nola inprimakiak betetzea, likidazioak egitea, egiaztatzea edo frogatzea 
(diru-laguntzak, obrak gauzatzea, nominak, aseguruak, etab.), konplexutasun ertaineko kalkuluak egitea, 
kontabilitate-idazpenak, kutxaketak, balantzeen kalkuluak, liburuen itxierak, izakinen kontrola, fakturen 
kudeaketa, ordainagiriak, kupoiak eta abar, behar bezala egokitu edo ikasi ondoren, beharrezkoa izanez 
gero. 

• Saileko/arloko edozein gairi buruzko informazioa eta arreta ematen dio jendeari. 

• Administrazio-lanak gauzatzeko prozedura berriak proposatzen eta praktikan jartzen ditu. 

• Administrazio-esparruko antzeko maila eta konplexutasuneko funtzioak egin ahal izango ditu, bere jarduera-
mailaren barruan egoki ikasi eta/edo egokitu ondoren. 

• Atxikita dagoen saileko/alorreko telefonoaz arduratzea.  

• Bulegoko eta garbiketako materialen erosketak kudeatzen ditu 

• Beste lanpostu batzuekin hainbat jarduera koordinatzen ditu 

• Erregistro ezberdinen kudeaketa 

• Ziurtagiriak egiten ditu 

• Udalbatzak bere lanaldian zerbitzua hobeki emateko ezartzen dituen komunikabide guztiak erabiliko ditu. 

• Hierarkian gorago dauden nagusiek agintzen dizkioten eta lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten 
antzeko lan osagarri guztiak egiten ditu. 
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KODEA:  
ALORRA: UDAL IDAZKARITZAREN ETA ZERBITZU OROKORREN BULEGOA 

LANPOSTUA: INFORMATIKAKO TEKNIKARIA 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldia 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntza Talde E.K K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

1 Lehiaketa   C1 18 20.109,53 LH   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Administrazioa modernizatzea. Horretarako, zerbitzu informatikoak eta prozesu informatikoak erabiliko dira. 

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

• Sistema informatikoa egunero piztea eta ixtea, dagozkion segurtasun-prozesuak zorrotz betez. 

• Datuak babesteko fitxategien kudeaketa. 

• Bideozaintzaren eta telefonia mugikorraren kudeaketa 

• IKTen kudeaketa. 

• Sistemaren erabiltzaileentzako arreta.  

• Euskarri teknikoa, erabiltzen diren telematika aplikazioei eta Udalak erabiltzen dituen aplikazioei 
dagokienez 

• Hirugarrenekin hitz egitea, aplikazio informatiko propioen eta espezifikoen arduradunen aurrean. 

• Udalaren mekanizazioa etengabe hobetzeko azterlanak, analisiak eta proposamenak, hardwareari 
zein softwareari dagokienez. 

• Baliabideak hobeto aprobetxatzeko neurrira egindako programazioa egitea.  

• Foru Aldundiarekin, Finantza-Erakundeekin eta beste edozein erakunde, erakunde edo 
enpresarekin, Udalak etorkizunean mantendu edo eduki ditzakeen erlazio informatikoak 
koordinatzea. 

• Ekipo informatikoak (hardwarea) mantentzea, haien balio-bizitzan zehar.  

• Udaleko sistema informatikoaren ustiapen normalarekin zerikusia duen beste edozein eginkizun, 
baldin eta aurreko ataletan deskribatu ez bada. 

  



 

 

 
 

- 235 - 

KODEA:  
ALORRA: UDAL IDAZKARITZAREN ETA ZERBITZU OROKORREN BULEGOA 

LANPOSTUA: UDALTZAINA 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldia 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntza Talde E.K K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

1 Lehiaketa   E 14 15.559,85 E.G   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Segurtasuna emateaz arduratzen den eta Alkatetzaren aginduak betearazteaz arduratzen den agintaritza 

txikiko udaltzaina.  

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

• Udalak agintzen dizkion ohar, jakinarazpen, errekerimendu, zitazio eta antzeko guztiak egitea.  

• Toki publikoetan udal-informazioa txertatzea. Banda publikoak eta informazioa ediktu-tauletan 

eta jendetza asko dabilen lekuetan. 

• Jasotzen den korrespondentzia kudeatzea, bai eta postetxean udal bulegoetatik bidaltzen den 

posta-bulegoa nola izapidetu ere.  

• Udalaren jarduerarekin lotutako dokumentuak, objektuak eta korrespondentzia jasotzea, 

kontserbatzea eta banatzea, bai udalerri barruan zein kanpoan. 

• Dokumentuak antolatzeko eta artxibatzeko lan errazak. 

Kontrol- eta zaintza-lanak 

• Polizia administratiboa izatea ordenantza, bando, araudi eta gainerako udal xedapen eta udal 

egintzei dagokienez, bere eskumenen esparruan, eta ingurumenaren eta ingurunearen babesaren 

arloan indarrean dagoen araudia betetzen dela zaintzea, arlo horietako bertako eskumenen 

esparruan. 

• Bide publikoaren okupazioa kontrolatzea eta zaintzea, dagokion tasa kobratzeko.  

• Udaletxea eta gainerako udal higiezinak zaindu, ireki, mantendu eta ixtea, hala eskatzen zaionean.  

• Udaletxeko berokuntzako argiak irekitzea, ixtea eta kontrolatzea 

• Berokuntza-sistema piztea eta itzaltzea 

• Udaleko bulego eta instalazioetako giltzak zaintzea.  

• Hiriguneko zirkulazioa antolatzea eta seinaleztatzea, zenbait egoeratan, zirkulazio arauei jarraituz.  

• Istripu, hondamendi edo hondamendi publikoren bat gertatuz gero, larrialdi-zerbitzuekin 

elkarlanean aritzea. 

• Udalaren jabari eta erabilera publikoko eta udal-jabetzako ondasunak, instalazioak eta 

azpiegiturak kontrolatzea, eta edozein arazo, akats edo kalteren berri ematea.  
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• Lanpostuen kokapena kontrolatzea eta antolatzen diren merkatu, azoka, azoka txiki eta jaietako 

tasa biltzea. 

Beste zeregin batzuk 

• Udalbatzako kideei lagunduko die beren eginkizun publikoetan, hala eskatzen dutenean. 

• B motako gidabaimena behar duen udal-titulartasuneko edozein ibilgailu gidatzea eta maneiatzea. 

• Udal-ibilgailuen mantentze-lanak (halakorik badago): IAT, aldizkako azterketak, garbiketa, etab.  

• Udalerrian egiten diren eta agintzen zaizkion jaiegunetan, kultur- eta kirol- ekitaldi guztietan 

laguntzea.  

• Udal teknikariei laguntzea eta beste administrazio publiko batzuetako teknikariekin lankidetzan 

aritzea landa-lanetan, higiezinen kokapenean eta antzekoetan. 

• Konponketa txikiak udaletxean. 

Bere lanpostuarekin zerikusia duen edo esleitzen ahal zaion beste edozein eginkizun. 
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KODEA:  
ALORRA: BULEGO TEKNIKOA 

LANPOSTUA:  ARKITEKTO TEKNIKOA 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldia 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntzak Talde E.K K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

1 Lehiaketa   A2 24 25.500,1 Uni   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Jarduera jakin batzuk bultzatu, proposatu, prestatu, aholkatu, gainbegiratu, informatu eta gauzatzen ditu bere 

atxikipen-unitatean, hirigintza-kudeaketa egokirako.  

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

- Obren kudeaketa 

• Obra- eta zerbitzu-lanen plangintza eta jarraipena 

• Salaketak, obrak eta lizentziak ikuskatzea 

• Lokalak eta eraikinak ikuskatzea, irekitzeko lizentziak eta jarduerak egiteko lizentziak emateko. 

• Kontrolatzeko eta gainbegiratzeko ardura duten zerbitzuei dagozkien fakturen oniritzia ematea. 

• Bide publikoaren segurtasunari eragiten dioten eraikin eta instalazioetako arriskugarritasun edo 
kalteen azterketa 
 

- Txostenak egitea 

• Hirigintza-planen eta eraikin berriak eraikitzeko obra-lizentzien txostenak eta balorazioa idaztea 

• Udal-azpiegitura ezberdinei buruzko txostenak egitea 

• Obrak, zerbitzuak, hornidurak eta laguntza teknikoa kontratatzeko baldintza teknikoen agiria 
idaztea. 
 

- Informazio teknikoa 

• Obra txikien eta handien lizentziak emateari buruzko informazioa 

• Jendearentzako arreta eta kudeaketa  

• Lantaldeetako lanen kontrola 

• Bere ardurapean dauden langileen lanak gainbegiratzea 

• Obra eta zerbitzuetarako materialaren erosketak kudeatzea 

• Obra eta zerbitzuetarako aurrekontua eskatzea 

• Era guztietako instalazioetako proiektuak idazten laguntzea 

• Udal-eraikinetako mantentze-lanak koordinatzea 
- Fakturazioaren oniritzia 

• Hierarkian gorago dauden agintariek agintzen dizkioten eta lanpostuaren eginkizunarekin 
lotuta dauden antzeko lanak eta lan osagarriak egiten ditu. 
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KODEA:  
ALORRA: BULEGO TEKNIKOA 

LANPOSTUA: DELINEATZAILEA 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldia 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntza Talde E.K K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

1 Lehiaketa   C1 18 16.644,5 UNI   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Udalerriko hirigintza-kudeaketan laguntzea. 

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

▪ Arkitektoak edo teknikariak idatzitako hirigintza-figuren edo proiektuen dokumentu teknikoei 
dagozkien materiala prestatzea. 

▪ Bulego teknikoko proiektuei lotutako planimetria osoa delineatzen du 
▪ Udal-kartografia motak kudeatzea, kontrolatzea eta eguneratzea. 
▪ Informazio geografikoko sistemaren aplikazioa, indarrean dagoen planeamendua bere hirigintza-

arautegiari grafikoki aurkezteko, kontsultatu eta ziurtatzeko; hirigintza-zedula egiteko programa 
barne, hau da, lurzati bateko hirigintza-determinazioen txosten osoa. 

▪ Kartografiako liburutegia administratzea eta dokumentazio grafikoa artxibatzea euskarri mota 
guztietan. 

▪ Marrazkiak eta irudiak kopiatzea. 
▪ Edizio-ekipoen mantentze-lanak 
▪ Proiektuen edizioa. 
▪ Proiektuetako kopien eta koadernaketaren jarraipena egitea 
▪ Proiektuen behin betiko artxiboa (zibila eta pribatua) 
▪ Estatistikak egitea (eraikuntza, hiri-hondakinak) 
▪ Landa-lana egitea eta lehendik dauden hirigintza- edo eraikuntza-eremuen irudikapen grafikoa 

egitea, eremu horien proiektuak garatzeko. 
▪ Dokumentazioa eta tresnak administratzea eta artxibatzea, dituen euskarri-mota eta eduki 

instrumental guztietan: marrazketarako programak eta materialak; egitura-kalkulua eta zerbitzu-
sareak; aurrekontuak egitea eta memoriak idaztea; baldintza teknikoen orriak: materialen 
katalogoak; eraikuntza-xehetasunetarako liburutegiak; eta aurreko atalak behar bezala betetzeko 
eskatzen direnak. 

▪ Jendeari arreta ematea, arau subsidiarioei buruzko informazioa emanez, proiektuei buruzkoak. 
▪ Katastroaren kudeaketa 
▪ Eraikinetako mantentze-lanen, bide-seinaleen eta lotutako material-eskaeren kudeaketa. 
▪ Kontratazioaren kudeaketa 
▪ Hierarkian gorago dauden nagusiek agintzen dizkioten eta lanpostuaren eginkizunarekin zerikusia 

duten antzeko zeregin osagarri guztiak egiten ditu. 
▪ Hiriko planoa egitea eta mantentzea. 
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KODEA:  
ALORRA BULEGO TEKNIKOA 

LANPOSTUA:  OBRA ETA ZERBITZUETAKO  ARDURADUNA 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldia 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntza Talde E.K K.E Titulu
. 

L.P. Beste 
bat L.O. 

1 Lehiaketa   A1 26 26.225,07 UNI   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Bere ardurapean dauden langileen barne jarduerak etengabe zuzentzea eta kontrolatzea, jasotako jarraibideen, 

planoen eta prozeduren arabera. 

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

• Lan-txandak antolatzea 

• Brigadako lanak planifikatzea 

• Eraikin publikoen mantentze-lanak zuzentzea 

• Larrialdiak koordinatzea eta zuzentzea 

• Brigadako langileei laguntza eta aholkularitza ematea 

• Brigadarako beharrezkoa den materiala erostea 

• Instalazioen eta ibilgailuen mantentze-lanak koordinatzea eta gainbegiratzea 

• NBEak eta uniformea erabiltzea eta kontserbatzea. 

• Bere ardurapean dauden langileei bere lana egiteko modurik onena erakusten die 

• Bere funtzioa betetzeko beharrezkoak diren administrazio-lanak egiten ditu (presentzia-
parteak, lan-parteak, kontsumo-parteak, lan-aginduak, erosketa-eskaerak). 

• Azpikontratak gainbegiratzea 

• Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten antzeko lan osagarri guztiak egiten ditu, 
hierarkian gorago dauden nagusiek aginduta. 
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KODEA:  
ALORRA: BULEGO TEKNIKOA 

LANPOSTUA:  ATEZAIN 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldi 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntza Talde E.K K.E Titulu. L.P. Beste 
bat L.O. 

2 Lehiaketa   E 12 14.166,66 LH   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Esleitutako eraikin publikoaren instalazioak zaindu eta mantentzen ditu, ezarritako arauei, Alkatetzaren 

dekretuei eta arduradunaren agindu eta jarraibideei jarraituz. 

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

▪ Bulegoak ixtea eta irekitzea, arauen arabera 
▪ Eskolara sartzeko bideak kontrolatzea eta zaintzea 
▪ Berogailuak piztea eta itzaltzea 
▪ Jendeari harrera egitea eta informatzea (gurasoak, bisitariak) 
▪ Instalazioak, ekitaldi-aretoak eta mahaiak prestatzea (mahaiak, arbelak, ikus-entzunezko 

materiala…) 
▪ Kalte txikiak konpontzea (ur-instalazioa, instalazio elektrikoa…) 
▪ Irakasleei, ikasleei, langileei… laguntzea (eskaerak, oharrak, laguntzak…) 
▪ Instalazioak, altzariak, materiala… zaintzea 
▪ Materiala eta dokumentazioa banatzea 
▪ Posta jasotzea, biltzea eta bidaltzea 
▪ Eskolatik kanpoko mandaturen bat 
▪ Ikastetxea zaintzea eta mantentzea 
▪ Jolastokiak eta lorategiak garbitzea. 
▪ Atezaintzako lanak. Lan-ordutegiarekin bat datorrenean  alarmak konektatzea eta 

deskonektatzea, sarrerako ateak irekitzea eta ixtea. Jarduera hasi aurretik eraikina ireki eta 
itxi, eta ireki edo ixteko prestatu (argiak, ateak, leihoak irekitzea...) lan-txandaren arabera. 
Instalazioak behar bezala dabiltzala egiaztatzea, eta antzematen diren arazoen berri 
ematea.  

▪ Sarbideen eta eraikinekoak ez diren edo eraikineko eremu mugatutakoak diren pertsonen 
kontrola egitea. Jendeari jakinarazi behar dio zein gelatara joan behar duen, eta, 
beharrezkoa denean, lagundu egin behar dio 

▪ Giltzak banatzea 
▪ Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten antzeko lanak eta lan osagarriak egiten ditu, 

hierarkian gorago dauden nagusiek aginduta . 
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KODEA:  
ALORRA: BULEGO TEKNIKOA 

LANPOSTUA: GREMIOETAKO OFIZIALA 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldi 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntzak Talde E.K K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

3 Lehiaketa   C2 15 16.642,32 LH   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Udal instalazioak, bai eraikinak baita hiri altzariak ere, konpontzeko eta mantentzeko lanen arduradunak. 

Prebentziozko mantentze-lanak ere egingo dituzte. 

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

• Matxurak konpontzea (elektrikoak, mekanikoak, iturgintza, beirateria, etab. 

• Instalazioak egitea (elektrikoak, iturgintza, etab.) 

• Prebentziozko mantentze-lanak egitea (makinak berrikustea eta aldatzea) 

• Bere ardurapeko lantaldeak egin beharreko lanak banatzea eta gainbegiratzea. 

• Lantaldeko langileen segurtasun eta higieneaz eta antolamenduaz arduratzea, baita bere 
ardurapeko baliabide materialez ere. 

• Bere kargura dituen pertsonen laneko iraunkortasuna eta errendimendua kontrolatzea. 

• Planoak eta krokisak interpretatzea. Erabili beharreko materialen eta eskulanaren neurketak 
eta balorazioak egitea. 

• Bere ardurapeko instalazioen mantentze-lan prebentiboa, bere espezialitateko eremuan. 

• Konpontzeko lan teknikoak egitea bere ardurapean dauden instalazioetan. 

• Instalazioen mantentze-lanetan sor daitezkeen larrialdiei erantzutea, behar diren 
baliabideak erabiliz. 

• Bere espezialitateko eremuan proiektuak egitea, hierarkian gorago daudenek behar bezala 
gainbegiratuta. 

• Langileak garraiatzea eta materiala eta ekipoak banatzea, horretarako baliabide egokiak 
erabiliz. 

• Bere eskumeneko esparruan lana egiteko materialak zehaztea eta eskatzea. 

• Bere ardurapean dauden langileak entrenatzen eta prestatzen laguntzea. 

• Langileak garraiatzea eta materiala eta ekipoak banatzea, horretarako baliabide egokiak 
erabiliz. 

• Aldi baterako kamionetak, furgonetak, dumperra eta abar gidatzea eta obretako makineria, 
konpresoreak, mailu pneumatikoa, sorgailuak eta abar erabiltzea 

• Lana egiteko behar den erreminta eta makina-erreminta erabiltzea eta maneiatzea. 

• Bere ardurapean dauden langileen artean lan egiteko behar diren NBEak eta uniformeak 
erabiltzea eta zaintzea. 
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• Bere ardurapean dagoen materiala kontrolatzea, zaintzea eta garbitzea 

• Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten  antzeko lanak eta lan osagarriak egiten ditu 
hierarkian gorago daudenek aginduta. 
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KODEA:  
ALORRA: BULEGO TEKNIKOA 

LANPOSTUA:  ZERBITZU ANITZETAKO LANGILEA 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldi 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntza Talde E.K K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

3 Lehiaketa   E 12 14.166,66 GR.Ei   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Lehen mailako ezagutzak baino eskatzen ez dituzten ohiko eskulanak trebetasunez eta abileziaz egitea, beren 

lanbide edo zerbitzuko arauen arabera, lanak kalitate, kostu, epe eta segurtasun baldintza egokietan egiteko. 

 

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

• Obra eta zerbitzuen arduradunaren aginduetara, nolabaiteko autonomia-mailarekin, bere 
espezialitateari dagozkion ofizioko oinarrizko ezagutzak dakartzaten eskuzko eragiketak egitea 

• Laguntza-lanak: 

• Biltegiko materialak, eskailerak, erremintak eta abar ekartzea 

• Elementuak muntatzeko laguntza ematea 

• Materialak, zakuak, hesiak kargatzea eta deskargatzea 

• Materialak prestatzea eta garraiatzea 

• Zulatzea, hondeatzea, botzea eta zangak egitea 

• Makinak, altzariak, tresnak eta abar lekuz aldatzea 

• Aldamioak altxatzea eta biltzea 

• Obra-hondakinak biltzea 

• Oro har, ikuskizun eta ekitaldi publikoei dagozkien efektuak muntatzea eta desmuntatzea 

• Hiri-altzariak konpontzea eta ordezkatzea 

• Kutxatilak egin, konpondu eta ordezkatzea 

• Aldi baterako kamionetak, furgonetak eta abar gidatzea eta obretako makineria, konpresoreak, 
mailu pneumatikoa, sorgailuak eta abar erabiltzea. 

• Arduradunaren jarraibideei betetzea." 

• Lana garatzeko behar den erreminta eta makina-erreminta erabiltzea eta maneiatzea.  

• NBEak eta uniformea erabiltzea eta kontserbatzea. 

• Bere ardurapean duen materiala kontrolatzea, zaintzea eta garbitzea 

• Lanpostuaren eginkizunekin zerikusia duten antzeko lanak eta lan osagarriak egiten ditu hierarkian 
gorago daudenek aginduta. 
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KODE.:  
ALORRA: HERRITARRENTZAKO ZERBITZUAK 

LANPOSTUA: LIBURUZAIN 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldi 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntza Talde E.K K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

1 Lehiaketa   C1 18 20.109,53 LH   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Liburutegiaren funtzionamendu egokiaz arduratzea, bai eta instalazioen eta materialaren egoera zaintzeaz eta 

kontrolatzeaz ere. 

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

• Bere ardurapeko langileak eta lan-taldeak koordinatzea eta gainbegiratzea.  

• Bilduma bibliografikoak kudeatzeko eta mantentzeko jarraibideak prestatzea.  

• Prozesu teknikoa planifikatzea eta koordinatzea.  

• Kultura-jarduerak eta irakurketa sustatzeko jarduerak planifikatzea eta antolatzea.  

• Liburutegia eta liburutegiko zerbitzuak zabaltzeko materialak planifikatzea.  

• Erabiltzaileak prestatzeko kanpainak planifikatzea eta antolatzea.  

• Zerbitzuak ebaluatzeko programak garatzea.  

• Bere eskumeneko gaiei buruzko azterlanak, txostenak, memoriak, estatistikak, 
funtzionamenduko barne-arauak, prozedura-eskuliburuak, inkestak eta abar egitea.  

• Informazio orokorreko eta bibliografikoko zerbitzuak, dokumentura sartzeko zerbitzuak, eta 
liburutegiko zerbitzu automatizatuak eta elektronikoak planifikatu, diseinatu eta kudeatzea.  

• Prozesuak eta zerbitzuak planifikatu, antolatu eta kudeatzea.  

• Liburutegiko instalazioak eta ekipamendua planifikatzea.  

• Langileek egiten dituzten jarduerak planifikatu, antolatu eta gainbegiratzea, erantzukizunak 
zehaztea, lanak banatzea eta haien gauzatzea gainbegiratzea.  

• Langileen etengabeko prestakuntza planifikatu eta prestakuntza horretan parte hartzea.  

• Bibliografia- eta dokumentu-funtsak handitzeko eta berritzeko aurrekontuetan esleitutako 
partidak kudeatzea, liburutegien sustapenerako, lankidetzarako eta hedapenerako ekipamendu 
eta jardueretarako.  

• Liburutegiko Helburuen Plana eta Urteko Memoria aurkeztea.  

• Bere jarduera profesionalarekin zerikusia duten arduradun politiko edo instituzionalen aurrean 
liburutegiko ordezkari izatea.  
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• Arduradun politiko edo instituzionalei liburutegiko giza baliabideen, baliabide ekonomikoen, 
materialen eta teknologikoen beharrak helaraztea.  

• Liburutegiko langileak hautatzeko prozesuetan aktiboki parte hartzea eta laguntzea.  

• Liburutegiaren eta beste kultura-, gizarte- eta hezkuntza-erakunde batzuen artean harremanak 
eta lankidetza-hitzarmenak ezartzea.  

• Lanpostuaren eginkizunekin lotura duten  antzeko lanak eta lan osagarriak egiten ditu, hierarkian 
gorago daudenek aginduta. 
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KODE:  
ALORRA: HERRITARRENTZAKO ZERBITZUAK 

LANPOSTUA:  GIZARTE-LANGILEA 

 

LANPOSTUEN ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldi. 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntzak Talde E.K K.E Titulu L.P. Beste 
bat L.O. 

1 Lehiaketa   A2 20 19.434,67 UNI   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Esku-hartze soziala gizartearen beharren aurrean, aldaketa sustatzeko, giza harremanetako arazoak konpontzeko 

eta ongizatea areagotzeko.  

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

• Herritarrei, gizarte-eskubide eta -betebeharrei buruzko informazioa eta aholkularitza 
ematea. 

• Gizartearen diagnostikoak egitea herritarren eskariei erantzuteko.. 

• Banakako eta familiako esku-hartze planak prestatzea eta ezartzea, eta, horretarako, 
tratatutako kasuen segimendua egitea, jarduerak aldatuz, zerbitzuak emanez, 
baliabideak aplikatuz edo aldatuz (droga-mendekotasuna, emakumea, haur eta 
gazteak, elbarritasuna, hirugarren adina, etab.) 

• Erakunde eta entitate eskudunen aurrean baliabideak (prestazio ekonomikoak eta 
zerbitzuak) kudeatu eta izapidetzea. 

• Zerbitzuari dagozkion arreta pertsonaleko programak aplikatzea eta proposamenak 
organo eskudunari bideratzea. 

• Gizarte-zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonentzako baliabideak eguneratzea. 

• Udaleko beste sail batzuekin koordinatuta lan egitea, beste erakunde eta profesional 
batzuekin harremanetan egotea eta  gizarte-programak aplikatzeko haiekin 
koordinatzea. 

• Lanpostuaren eginkizunarekin lotuta, nagusiak agindutako antzeko lanak eta lan 
osagarriak egitea. 
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KODEA:  
ALORRA: HERRITARRENTZAKO ZERBITZUAK  

LANPOSTUA:  KOMUNITATEKO ZERBITZUEN TEKNIKARIA 

 

LANPOSTUETAKO ZERRENDAREN BALDINTZAK 

LANPOSTUA SAILKAPENA BALDINTZAK Lanaldi 

Zk. Horni.-
data 

Eskala Diru-laguntzak. Taldea E.K K.E Titulu L.P Beste 
bat L.O. 

1 Lehiaketa   A2 20 21.196,43 UNI   

LANPOSTUAREN EGINKIZUNA 

Udaleko kultur, haur, gazte, hirugarren adineko, emakume eta kirol programazioaz arduratzea. 

LANPOSTUKO ERANTZUKIZUNAK: 

• Kolektibo ezberdinentzako kultura- eta kirol-jarduerak bultzatzea 

• Jarduerak zehaztea eta gauzatzea 

• Udaleko kultur zerbitzuen kudeaketa 

• Akordioak betearaztea eta gauzatzea 

• Elkarte eta gizarte-eragile ezberdinekin bilerak egitea 

• Kultura- eta kirol-funtsen kudeaketa  

• Kontabilitatea gainbegiratzea  

• Ordainagiriak pasatu eta biltzen diren zenbatekoen ardura hartzea  

• Hilero kontuen egoera eta funtsen mugimenduak aurkeztea 

• Ekitaldi bakoitzeko kontuak prestatzea 

• Urteko aurrekontuaren aurreproiektua prestatzen laguntzea 

• Diru-laguntzen kudeaketa 

• Ordenantzak egitea 

• Kultura- eta kirol-jardueren dokumentazioa kudeatzea 

• Erakundearen artxiboak eta dokumentazioa zaintzea 

• Egindako jardueren eta zerbitzuen memoria eta behar diren txosten guztiak idaztea 

• Hierarkian gorago daudenek agintzen dizkioten antzeko lanak eta lan osagarriak 
egiten ditu, lanpostuaren eginkizunarekin lotuta. 
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10.4 LANGILEAK BERRIZ ESLEITZEA   

9/2012 Foru Arauaren 35 ter artikuluaren 4. paragrafoaren arabera, banantzeak, lurraldea banatzeaz 

gain, ondasunak, eskubideak eta ekintzak, zorrak eta kargak ere banantzea ekarriko du, bai eta 

banandu beharreko udalerrian zerbitzuak ematen zituzten langileak behar bezala berresleitzea ere. 

Usansoloko Udal berriari langileak esleitzeko proposamena egitean, udal ekipamendu eta instalazioak 

kokatzeko irizpideari jarraitu zaio. Gaur egun, hiru ekipamendu daude (Txapelena - ESAN zerbitzua, 

Unkina Ikastetxea eta Liburutegia) Usansoloko lurraldean, eta Galdakaoko Udaleko langileek betetzen 

dituzte. Langile horiek Usansoloko Udaleko udal-langile bihurtzea proposatzen da. Zehazki: 

 

166. taula Langileak berriz esleitzeko proposamena 

Lanpostuaren 

kodea 
Lanpostua Taldea 

Lanpostu-

mailako 

Osagarria 

Berariazko 

osagarria 

322 Liburuzaina C1 18 18.723,9 € 

500 Unkina ikastetxeko Atezaina E 12 14.166,66 € 

500 
Txapelena atezaina (ESAN 

zerbitzua) 
E 12 14.166,66 € 

411 
Administrari laguntzailea (ESAN 

zerbitzua) 
C2 16 18.276,31 € 

 

 

Usansoloko Udalerako langileen proposamenean ez du Administrari Laguntzailearen lanpostua 

zehazten, desagertze-prozesuan dagoelako. Udaletxe gehienetan, plazak aldatzen ari dira, udalak 

jasaten ari diren modernizazio- eta digitalizazio-prozesuekin bat datozen gaitasun handiagoak 

dituzten administrazio-teknikarien bidez. Alde horretatik, Administrari Laguntzailearen lanpostua 

amortizatzea eta haren ordez administrari teknikari bat jartzea proposatzen da. 

Bestalde, ez da langile gehiago berresleitzea planteatzen, eskura dagoen informazioarekin egungo lan-

kargatik Usansolori zein dagokion kalkulatzea oso zaila delako. Gainera, une honetan plazen hornidura 

guztiak ez daude beteta Galdakaoko Udalean. Lanpostu hutsen ehunekoa % 37koa da. Gainerako 

langileek lan berriak eta lan zama beren gain hartuko dituztela kalkulatzen da, kanpoko kontratazioak 

birxurgatuz. Horrek plantilla organikoa argitaratutako LPZ-ra egokitzea ekarriko du. 
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10.5 USANSOLOKO UDALEKO LANGILEEN AURREKONTU-ESTIMAZIOA  

Atal honetan, Usansoloko Udal berrirako langileen gastuen aurrekontu-estimazioa egiten dugu, 25 

lanposturen proposamenean oinarrituta (proposamen hori memoriaren atal honetan bertan zehazten 

da). Gogora dezagun, halaber, 25 postuetatik 4 Usansolorako berresleitutako Galdakaoko Udaleko 

langileek beteko zituztela. 

Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren zerbitzuko langileendako 

2020rako onartutako diru-kopuruak hartu dira erreferentzia gisa. Horrela, oinarrizko soldata, 

aparteko ordainsarien, lanpostu-mailako osagarriaren eta berariazko osagarriaren kontzeptuak 

kontuan hartuta, 21 langileri dagokien soldata eta lansarien gastua 847.531,89 euro ingurukoa izango 

litzateke, eta kopuru horri gizarte-kuotak gehitu beharko litzaizkioke (Gizarte Segurantza eta 

Elkarkidetza). Galdakaoko Udalak 2015 eta 2019 bitartean egindako soldaten gastu osoari gizarte-

kuotek ekartzen dioten ehuneko bera aplikatuko dugu, % 22,7 alegia 1.039.921,63 euroko 

emaitzarekin. 

Kopuru horri gehituko dizkiogu, azkenik, gaur egun Galdakaoko Udaleko plantillakoak diren eta 

Usansolon dauden lau lanpostutako langileen gastuak. Zehazki, Unkina ikastetxeko eskolazain 

lanpostuaz, Esan-Txapelena zerbitzuko etxezainaz, liburuzainaz eta Esan-Txapelena zerbitzuko 

administrari laguntzaileaz ari gara; horren gastua (kuota sozialak barne) 176.000 euro ingurukoa da. 

Horrela, Usansoloko Udaleko plantillaren aurrekontuaren guztizko zenbatekoa 1.215.921,63 € 

ingurukoa izango litzateke. 

 

 

Lehenengo taula honetan, Usansoloko Udal berriak proposatutako LPZko plazak okupatuta izango 

lituzkeen agertokirako langile-gastuaren aurreikuspena jaso da, biresleitutako langileak kontuan hartu 

gabe. Soldata eta lansarien kopuru osoari gizarte aseguruei dagokien zenbatekoa gehitu behar zaio. 
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167. taula Usansoloko Udal berrirako soldata eta lansarien aurrekontu aurreikuspena, proposatutako LPZren 
arabera (kuota sozialak eta berresleitutako langileak kontuan hartu gabe) 

UDAL-ARLOA LANPOSTUA EKIPAMENDUAK 
SOLDATA 

TALDEA 

LANPOSTU-

MAILAKO 

OSAGARRIA 

BERARIAZKO 

OSAGARRIA 

PERTSONA 

GUZTIRA 

EKIPAMENDUA 

GUZTIRA 

IDAZKARITZAKO 

ARLOA 

Udal-idazkaria  1 A1 30 26.704,85 61.062,79 61.062,79 

Kontu-hartzailea 1 A1 30 26.704,85 61.062,79 61.062,79 

Diruzaina 1 A1 29 27.327,35 59.653,21 59.653,21 

Administrazio-

teknikaria 
3 C1 18 20.092,19 36.963,30 110.889,90 

Informatikako 

teknikaria  
1 A2 24 27.198,32 50.575,60 50.575,60 

 Albientea 2 E 14 15.559,85 28.590,89 57.181,78 

GUZTIRA 9     400.426,07 

BULEGO TEKNIKOA 

 1 A2 24 25.478,13 48.855,41 48.855,41 

Delineatzailea 1 C1 18 16.630,18 33.501,29 33.501,29 

Administrazio-

teknikaria 
1 C1 18 20.092,19 36.963,30 36.963,30 

Obra eta 

zerbitzuetako 

arduraduna 

1 A1 26 26.202,46 53.652,10 53.652,10 

Gremioetako 

ofizialak 
2 C2 15 16.709,48 30.862,28 61.724,57 

Zerbitzu anitzetako 

langilea 
2 E 13 14.410,22 27.085,28 54.170,57 

Etxezaina 2 berresleipena 

GUZTIRA 10     288.867,24 

HERRITARRENTZAKO 

ZERBITZUAK 

Liburuzaina 1 berresleipena 

Gizarte-langilea 1 A2 20 19.434,67 40.425,10 40.425,10 

Komunitatearentzako 

zerbitzuetako 

teknikaria 

2 A2 20 19.434,67 40.425,10 80.850,20 

Administrazio-

teknikaria 
1 berresleipena 

Administrazio-

teknikaria 
1 C1 18 20.092,19 36.963,30 36.963,30 

GUZTIRA 6     158.238,60 

GUZTIRA 847.531,89 

Gogora dezagun kopuru horri gizarte-kuotak gehitu beharko litzaizkiokeela (Gizarte Segurantza eta 

Elkarkidetza), % 22,7 hain zuzen ere, 1.039.921,63 euroko emaitzarekin. 
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Bestalde, Usansoloko lanpostuak betetzen dituzten 4 pertsonen lansari baldintzak errespetatu 

beharko lirateke, berresleitutako langileei dagokienez: 

 

168. taula Gaur egun Usansolon lan egiten duten Galdakaoko Udaleko 4 langileen ordainsari-baldintzak 
(ez da izaera pertsonaleko informaziorik ematen) 

LANPOSTUAREN DESKRIBAPENA OINARRIZKO 

ORDAINSARIAK  

(soldata, 

antzinatasuna, 

aparteko 

ordainsaria)  

2021eko igoerarekin  

ORDAINSARIAK 

GUZTIRA 

OSAGARRIAK 

2021eko 

igoerarekin 

GIZARTE 

PRESTAZIOAK 

(GIZARTE 

SEGURANTZA 

ETA 

ELKARKIDETZA) 

 

KOSTUA 

GUZTIRA 

  

Puntua: Azalpena 

500 
UNKINA IKASTETXEKO 

ESKOLAZAINA  

47.904,01  82.950,18  44.949,74  175.803,92  

322 LIBURUZAINA 

500 
ETXEZAINA (ESAN-

TXAPELENA ZERBITZUA) 

401 

ADMINISTRARI 

LAGUNTZAILEA (ESAN-

TXAPELENA ZERBITZUA) 

 

Horrenbestez, guztira, Usansoloko Udaleko langile-gastuen aurrekontua 1.215.725 € ingurukoa 

izango litzateke. 
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11. Usansoloko Udalari lotutako udal-

zerbitzuen plangintza eta 

kudeaketari buruzko proposamena 
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11.1 USANSOLON KOKATUTAKO UDAL-ZERBITZUAK, BATEZ ERE 

USANSOLON BIZI DIREN ERABILTZAILEEI ZUZENDUAK, USANSOLOKO 

UDALAK BAKARRIK KUDEATUKO DITUENAK  

Usansoloko Udalak bakarrik kudeatuko lituzkeen zerbitzuak, batez ere, Usansolon bizi diren 

pertsonentzako zerbitzuak dira, eta, gainera, txosten honen 8. atalean aipatu den bezala, Toki 

Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 26. artikuluan ezarritakoaren 

arabera, Udalaren eskumenekoak dira.  

Udal-zerbitzuen kudeaketa zuzenean egin daiteke, Udalak langileak kontratatuz gero, edo zeharkako 

kudeaketaren bidez, enpresa espezializatuak azpikontratatuta. 

Usansoloren kasuan, hauek izango dira kanpoko enpresen azpikontratazioaren bidez zeharka 

kudeatuko diren oinarrizko udal-zerbitzuak:   

Zerbitzua 
Kudeaketa-motaren 

proposamena 

- Argiteria publikoa azpikontratazioa 

- Hondakinen tratamendua eta bilketa azpikontratazioa 

- Kale-garbiketa azpikontratazioa 

- Edateko uraren etxez etxeko hornidura azpikontratazioa 

- Saneamendua eta estolderia  azpikontratazioa 

Gainera, 25. artikuluko horretako 1. idatz-zatian bertan adierazten da udalerriak, bere interesak 

kudeatzeko eta bere eskumenen esparruan, auzo-erkidegoaren beharrak eta nahiak betetzen lagundu 

dezaketen jarduera-mota guztiak bultzatu eta nahi adina zerbitzu publiko eman ditzakeela. Alde 

horretatik, Usansoloko Udalak kolektibo berezituentzako (gazteak, emakumeak eta adinekoak) 

zerbitzuak eta ekipamenduak eskainiko lituzke, hezkuntzaren, kulturaren, kirolaren eta enpleguaren 

arloetan.  

Zerbitzu horiek, batetik, Usansolon kokatutako ekipamenduei lotutakoak izango lirateke. Zehazki, 

honako hauek, adierazitako kudeaketa-modu honekin: 

Zerbitzua 
Kudeaketa-motaren 

proposamena 

- Kiroldegia azpikontratazioa 

- Liburutegia bertako langileak 

- Ludoteka azpikontratazioa 

- Haurreskola azpikontratazioa 

- Topagunea azpikontratazioa 

- Adinekoentzako zentroa azpikontratazioa 

- Herritar-etxea azpikontratazioa 

Hauek izango lirateke ekipamenduei lotuta ez dauden zerbitzuak: 
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Zerbitzua Kudeaketa-motaren proposamena 

1. Programazio soziala eta soziokulturala 

 

- Familia eta haurrak 

- Gizarteratzea 

- Berdintasunerako gizarte-

laguntza 

- Gazteentzako jarduerak 

- Enplegurako laguntza 

- Osasun publikoaren babesa 

- Droga-mendekotasunaren 

prebentzioa 

- Desgaitasunaren kudeaketa 

- Hezkuntza-zerbitzu osagarriak 

 

bertako langileak 

eta 

azpikontratazioa 

 

- Kulturaren sustapena 

- Jarduera eszenikoak 

- Jaietako programazioa 

bertako langileak eta 

azpikontratazioa 

 

- Tokiko merkataritza 

- Turismoaren sustapena 

 

azpikontratazioa  

 

Zerbitzua Kudeaketa-motaren proposamena 

2. Kanpo-lanak 

 

- Hirigintzako antolamendua, 

kudeaketa, exekuzioa eta diziplina 

Bertako langileak + beste udal 

batekin egindako akordioak, 

konpentsazio ekonomikoaren 

bidez (arkitektoaren kasuan) 
 

- Lorezaintza 

- Tokiko Agenda 21 

- Udal-mendiak 

 

azpikontratazioa  

 

Zerbitzua 
Kudeaketa-motaren 

proposamena 

3. Bestelako zerbitzuak 

 

- Gizarte-laguntzako zerbitzu osagarriak 

- Desgaitasunaren kudeaketa 

- Hezkuntza-zerbitzu osagarriak 

 

Bertako langileak eta 

azpikontratazioa  

 

- Polizia administratiboaren zerbitzua (aguazilak) 

 

Bertako langileak 
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11.2 USANSOLON ZEIN GALDAKAOKO BESTE AUZO BATZUETAN 

KOKATUTAKO UDAL-ZERBITZUAK, USANSOLOKO ETA GALDAKAOKO 

GAINERAKO AUZOETAKO ERABILTZAILEAK DITUZTENAK, 

MANKOMUNATUTA EDO ANTZEKO MODU BATEAN KUDEATUKO 

DIRENAK 

  

Galdakaoko Udalarekin (edo beste udal batzuekin) lankidetza-hitzarmenen bidez akordioak lortzea 

proposatzen da, herritarrei zerbitzu hauek eskaini ahal izateko.  

 
 

Zerbitzua 
Kudeaketa-motaren 

proposamena 

- Hilerria eta hileta-zerbitzuak 

Lankidetza-hitzarmenak 

Usansoloko Udalaren eta 

Galdakaoko edo beste leku 

batzuetako udalen artean 

(arkitektoaren kasuan) 

- Bulego teknikoko zerbitzua 

(arkitektoa) 

- Musika-eskola 

- Helduen eskola publikoa 

- Euskaltegia 

 
 

Galdakaoko Udalarekin zerbitzu partekatuetarako hitzarmenak negoziatzeko orduan (musika-eskola, 

hilerria, etab.), Galdakaoko zentraltasunak ekipamenduei dagokienez sortutako desoreka kontuan 

hartzea proposatzen da, eta kalte hori konpentsatzea, Usansolok zerbitzu partekatu horien 

funtzionamendu-kostuen zati proportzionala finantzatu beharrik izan ez dezan.  

 
 

Galdakaon bizi diren pertsonek Usansoloko ekipamenduen bidez zerbitzuren bat jaso nahiko luketela 

hautemanez gero (adibidez, Unkina kiroldegia), bi udalen arteko lankidetza-hitzarmenak lortzea 

proposatzen da. 
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12.  Tramitazio egoeran dauden 

espedienteak 
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Abenduaren 5eko 9/2012 Foru arauaren, Bizkaiko lurralde-mugapeei buruzkoaren, 56. artikuluan, 

banantzeak xedatzen dira, eta honako hauek jasotzen dira:  

1. Banantzea behin betiko onartu aurretik hasitako espedienteak –baldin eta ordenantzak edo 

udal-eskumeneko beste arau-mota batzuk aplikatu behar bazaizkie– jatorriko udalerriaren 

araudiaren arabera bideratuko dira. 

 

2. Izapidetzen ari diren hirigintza-arloko espedienteak etenda geratuko dira. Espedientearen 

helburu diren lurzoruak hartzen dituen udalerriak erabaki beharko du espedienteak aurrera 

egin behar duen –horretarako, aurreko erabakiak berretsi behar ditu– edo espedientea 

bertan behera utzi nahi duen. 

 

Jatorrizko udalerriarena izango da beste udalerri bati eransten zaizkion lurzoruei aplikatu 

beharreko hirigintzako plangintza. Lurzoruak hartzen dituen udalerriak sei hilabeteko epea 

izango du, hala badagokio, bere udal-plangintza aldatu edo berrikusteko, lurzoru horiek egoki 

erants daitezen. 

3. Aurreko zenbakietan ezarritakoa beteko da; hala ere, udalerriak ondoren bere araudia onar 

dezake. 

 

Usansoloren banantzea gauzatzen bada, hasita dauden edo hasierako administrazio-erabakia duten 

administrazio-espedienteetatik, hauek dira gaur egun banantzearen eragin zuzena izango luketen 

hirigintza-espedienteak:  
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169. taula.  Izapidetzen ari diren eta kontuan hartu beharreko espedienteen zerrenda 

USANSOLO 2019, S. COOP 

⎯ Xedea: 56 etxebizitza eta garaje UEUS4 jarduketa-unitatean 

⎯ Kokapena: Torreondo Kalea 21 

⎯ Obra-lizentzia eskatu dute: obra-lizentzia emateko dago. 

RESIDENCIAL BEREAK S. COOP 

⎯ Xedea: 20 etxebizitza UEUS4 jarduketa-unitatean 

⎯ Kokapena: Ander Deuna 41 

⎯ Obra-bukaerako ziurtagiria noiz aurkeztuko duten zain, lehenengoz okupatzeko lizentzia 

emateko. 

ISGA INMUEBLES, S.A.  

⎯ Xedea: 19 etxebizitza eta garaje UEUS10 jarduketa-unitatean 

⎯ Kokapena: Laminarrieta Bidea 35 

⎯ Obra-lizentzia eman da: Eraikitzen ari dira. 

JON MADARIAGA LANDAJO 

⎯ Xedea: Xehetasun-azterketa aurkeztu dute Oletxe 45-47ko eraikinerako. 

⎯ Xehetasun-azterketa aurkeztu dute, baina oraingoz ez da aurkeztu. 

URIBARRI 2014 S.L. 

⎯ UEGO3ren xehetasun-azterketa   

⎯ Xehetasun-azterketa aurkeztu dute, baina ez da izapidetzeko onartu. Berraztertzeko 

errekurtsoa aurkeztu dute. 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021 
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13. Galdakaoko ondasun, karga, 

eskubide eta betebeharren 

esleipenari buruzko proposamena 
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13.1 DIRUZAINTZAKO GERAKINA 

 
 

13.1.1.  KONTZEPTUA 

 

Galdakao eta Usansoloren artean banatu beharreko diruzaintzako gerakinaren zenbatekoa 

kalkulatzeko, funts likidoen eta kobratzeko dauden eskubideen batura egingo da, eta Galdakaoko 

Udalak ordaintzeko dituen betebeharrak kenduko dira:  

- Funts likidoak: funts likidotzat hartuko dira Galdakaoko Udalak banku-kontuetan eta esku-

diruzko kutxetan dituen saldoak, bai eta behar adinako likidezia-maila duten eta aurrekontukoak 

ez diren inbertsioetan gauzatu diren diruzaintzako aldi baterako soberakinak ere. 

 

- Epe laburrean kobratzeko dauden eskubideak: aurrekontu arruntetik kobratzeko dauden 

eskubideen, aurrekontu itxietatik kobratzeko dauden eskubideen eta, indarrean dagoen 

legediaren arabera, aurrekontuz kanpokoak diren zordunen kontuei dagozkien kobratu gabeko 

eskubideen guztizko zenbatekoak sartuko dira –azken horiek, mugaegunean ere ez dira 

aurrekontukoak izango–. Aurreko kontu-sail guztietan, zalantzazko kobrantzatzat jotzen diren 

eskubideak kenduko dira. 

 

- Epe laburrera ordaintzeke dauden betebeharrak: aurrekontu arruntetik ordaintzeke dauden 

betebeharren guztizko zenbatekoak sartuko dira –gastuen aurrekontua gauzatzetik zein diru-

sarreren aurrekontutik (itzulketak) eratorriak–, bai eta aurrekontu itxietako betebeharren eta 

hartzekodunei ordaintzeko dauden betebeharren zenbatekoak ere. Azken horiek, indarrean 

dagoen legediaren arabera, aurrekontuz kanpokoak dira, eta halaxe izango dira mugaegunean 

ere.  

 

Galdakao eta Usansoloren artean banatu beharreko diruzaintzako gerakinaren zenbatekoa 

kalkulatzeko, funts likidoen eta kobratzeko dauden eskubideen batura egingo da, eta Galdakaoko 

Udalak ordaintzeko dituen betebeharrak kenduko dira. 
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13.1.2. DIRUZAINTZAKO GERAKINA BANATZEKO IRIZPIDEA: PROPORTZIONALTASUNA, 

UDALERRI BAKOITZAREN PISU DEMOGRAFIKOAREN ARABERA 

 

 

Biztanleria-irizpidea 

Proportzionaltasun-kontzeptua eta Galdakaoko Udalak banantzea gauzatzen den unean dituen 

aktiboak eta pasiboak bi udalerrien artean banatzeko jarraitu beharreko prozedura ez daude inongo 

arauan zehaztuta.  Hala ere, eta udalerri bakoitzari dagokion banaketa portzentualaren datuak aztertu 

ondoren, hainbat irizpide erabiliz kalkulatuak –esaterako, pisu demografikoa, lurraldearen azalera, 

jarduera ekonomikoaren pisua, Usansolori Galdakaoko Udalaren guztizko gastu arruntetik egotzitako 

gastu arruntaren kalkulua, eta Usansolon kokatutako ondasun higiezinen eta bideen balorazioa–, uste 

da biztanleria-ratioa dela proportzionaltasun-irizpidea gehien bermatzen duena, diruzaintzako 

gerakinaren banaketari dagokionez. Udalerri bakoitzeko biztanle-kopuruaren arabera kalkulatutako 

proportzioa da diruzaintzako gerakinaren bidezko banaketa gehien bermatzen duen irizpidea. 

 

Biztanleria-ratioa eta diruzaintzako gerakinaren saldoa kalkulatzeko kontuan hartu behar diren datak 

Udalerri bakoitzari dagokion biztanle-portzentaje erlatiboa kalkulatzeko, Galdakaoko Udalaren udal-

erroldaren datuak hartuko dira kontuan, banantzea gauzatzen den urteko urtarrilaren batean.  

Funts likidoen, epe laburrera kobratzeko eskubideen eta epe laburrera ordaintzeko betebeharren 

zenbatekoak kalkulatzeko erreferentzia-data banantzea egiten den eguna izango da.  

 

Intsuldaketa egiteko epea 

Galdakaoko Udalak Usansoloko Udalari diruzaintzako gerakinaren banaketa gisa intsuldatu beharreko 

zenbatekoa ordaintzeko gehieneko epea 12 hilabetekoa izango da.  
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13.2 GALDAKAOKO ONDASUN, KARGA, ESKUBIDE ETA BETEBEHARREN 

ESLEIPENA 

 
 

13.2.1. KONTZEPTUA 

 

Lurraldearen aldetik Usansolori lotutako ondasun eta eskubide publiko guztiak Usansoloko Udalari 

esleituko zaizkio, zuzenean eta kontraprestaziorik gabe, edozein dela ere haien izaera edo eskuratze-

modua: ondare-ondasunak, jabari publikoko ondasunak, herri-ondasunak, jabari publiko naturaleko 

ondasunak eta eskubide publikoak.   

Ematen zaien erabileraren eta xedearen aldetik, Usansoloko Udalarenak izango dira honako hauek: 

batetik, Usansolon kokatutako zerbitzuak emateko nagusiki erabiltzen diren Galdakaoko Udaleko 

aktibo guztiak (ibilgetu materiala eta ez-materiala), eta, bestetik, Usansolon dauden aktiboak, jendeak 

zuzenean erabiltzen dituenak eta komunitate osoari onura dakarkiotenak (azpiegiturak, 

ekipamenduak, ondare historiko, kultural eta naturaleko ondasunak). 

Kontabilitateko trataerari dagokionez, hauek izango dira intsuldatu beharreko Usansoloko aktiboak: 

- Ibilgetu materiala: lurrak eta ondasun naturalak, eraikuntzak eta eraikinak, oro har, haien xedea 

dena delakoa izanda ere, instalazio teknikoak, informazio-prozesuetarako ekipamenduak, 

altzariak, tresnak eta bestelako ibilgetu materiala. 

- Ondare historiko, artistiko eta kulturaleko ondasunak. 

- Ibilgetu ez-materiala: ondasun ukiezinak eta udal-ondasun eta -zerbitzuen ekoizpenean 

erabilitako eskubideak (aplikazio informatikoak, administrazioaren emakidak, errentamendu 

finantzarioko erregimenean dauden eskubideak eta bestelako aktibo ez-materialak). 

- Erabilera orokorrerako inbertsioak: lurrak eta ondasun naturalak, erabilera orokorrerako 

azpiegiturak eta ondasunak (kale-bideak, bideak, kaleak, plazak, kanalizazioak, hiri-altzariak eta 

aprobetxamendu edo erabilera orokorreko gainerako obra publikoak).  

- Jabari publikoko herri-ondasunak. 
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13.2.2. ONDASUNAK ESLEITZEKO IRIZPIDEA: LURRALDE-KOKAPENA 

 

Ondasunen, haien aprobetxamendu-eskubideen eta dagozkien karga eta betebehar finantzarioen 

banaketa lurralde-irizpidearen arabera egingo dira.  Usansoloko lurralde-esparruan dauden 

Galdakaoko Udalaren herri-jabariko ondasun eta ondare-ondasun guztiak Usansoloko Udal berriari 

esleituko zaizkio. Ondasun horien esleipenak berekin ekarriko du haiei dagozkien karga eta betebehar 

finantzarioak ere esleitzea. 

Bi udalek bermatu beharko dute zerbitzu publikoetara bideratutako herri-jabariko ondasunen 

esleipenak, lurralde-kokapenaren arabera, ezin izango duela banantzearen aurretik bi herrietako 

herritarrei ematen ari zitzaizkien zerbitzuen kalitatea murriztea ekarriko, ez eta bi herrietako 

biztanleen arteko bereizketarik ere, zerbitzu publiko horiek ematean. 
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13.3 GALDAKAOKO UDALAK HARTUTAKO ZOR EDO KREDITUEN 

KUANTIFIKAZIOA ETA BI UDALERRIEN ARTEAN BANATZEKO 

PROPOSAMENA 
 

13.3.1. HARTUTAKO ZORREN EDO MAILEGUEN KUANTIFIKAZIOA 

2020ko ekitaldiaren amaieran, Galdakaoko Udalak ez du inolako zor edo krediturik bere gain hartuta.  

 

13.3.2. BI UDALERRIEN ARTEAN BANATZEKO PROPOSAMENA 

 

Banantzea gauzatu arte igaro daitekeen epearen arabera, egoera alda daiteke, eta Galdakako Udala 

denbora horretan zorpetuko balitz, Usansoloko Udalak bere gain hartu beharko luke Usansolori 

lurraldearen arabera legokiokeen zorra. Lurraldekako zortzat joko dira Galdakaoko Udalak Usansoloko 

lurraldean kokatutako obra, zerbitzu eta inbertsioak finantzatzeko hartutako zorrak.  
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13.4 ETORKIZUNEAN SOR DAITEZKEEN AUZIAK EBAZTEKO OINARRIAK 
 

1. Banantzea gauzatu ondoren, planteamenduaren eta memoriaren 13. atal honetan jasotako 

xedapen juridiko eta ekonomikoen interpretatzeko zein etorkizunean banantzearen ondorioz 

sor daitezkeen auziak ebazteko ardura, horretarako eratuko den Arbitraje Batzorde bati 

dagokio. Honako hauek osatuko dute batzorde hori: 

⎯ Lehendakaritza: Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde 

Harremanetarako Saileko foru-diputatua edo berak eskuordetzen duen pertsona 

(Bizkaiko Foru Aldundiko foru-diputatu edo zuzendari nagusi izan beharko du). 

⎯ Bokalak: Usansoloko Udaleko hiru kide eta Galdakaoko Udaleko hiru kide. Alde 

bakoitzeko pertsona batek, gutxienez, Usansoloren banantzerako sortutako batzorde 

mistoko kide izan beharko du. 

⎯ Idazkaritza: Bizkaiko Foru Aldundiko Herri Administraziorako eta Erakunde 

Harremanetarako Saileko funtzionario bat. 

 

2. Arbitraje Batzordeak esleitzen zaizkion eginkizunak beteko ditu, harik eta banantzea 

amaitzen den arte, ondarea eta administrazio-dokumentazioa (historikoa eta egungoa) 

erabat banatzen denean. 

 

3. Arbitraje Batzordearen osaeran, emakumeen eta gizonen parte-hartze edo presentzia 

orekatua bermatzeko ahaleginak egingo dira. 
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13.5 USANSOLOKO UDALARI ESLEITU BEHARREKO ONDASUN HIGIEZINEN, 

KALE-BIDEEN, BIDEEN ETA ESKUBIDE ERREALEN ZERRENDA 

 

Zerrenda hauetan ageri diren ondasunez gain (ondasun higiezinak, kale-bideak, bideak eta eskubide 

errealak), Usansoloko Udalari Usansoloko beste herri-jabariko ondasun eta ondare-ondasun batzuk 

ere esleituko zaizkio (hiri-ekipamendua), edo Usansolon kokatutako ekipamendu publikoen ibilgetu 

material eta ez-materiala ere –txosten honetako “13.2.1” atalean aipatzen dira–. 
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13.5.1. ONDASUN HIGIEZINAK 

 

169. taula.  Usansoloko Udalari esleitzeko ondasun higiezinen proposamena 

KOD. HIGIEZINA HELBIDEA EREMUA AZALERA BALIOA 
AMORTIZAZI

OA 

HAREN ALDE ERATUTAKO ESKUBIDE 

ERREALAK 

FINKA ZERGAPETZEN DUTEN 

ESKUBIDE ERREALAK 
ESKUBIDE PERTSONALAK 

8 

CASERÍO TXAPELENA / 

TXAPELENA BASERRIA (ESAN 

USANSOLO BULEGOA) 

ANDER DEUNA KALEA, 29 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

205,00  

              

271.519,24  

              

129.182,02  
      

12 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 

USANSOLO (UNKINA)/ 

USANSOLOKO UDAL-

LIBURUTEGIA 

ANDER DEUNA KALEA, 12 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

325,20  

              

271.356,33  

              

190.170,26  

 Saneamenduko eta uren hodietako 

bide-zortasuna eta udal-teknikarien 

sarbidea sototik, hemen inskribatuta: 

Zamudioko 269. liburua, 89. orria, 

18.649. finka (ikusi oharrak).  

    

14 

CENTRO CÍVICO DE 

GOROSIBAI / GOROSIBAIKO 

HERRITAR-ETXEA 

GOROSIBAI AUZOA, 1 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

352,52  

              

181.585,10  

              

142.051,69  
      

20 C.P. UNKINA / UNKINA H.I. MEATZETA BIDEA, 6 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

              

6.880,00  

           

3.488.120,73  

           

2.259.292,92  
      

21 

LOCALES DE UNKINA 

(ANTIGUO PREESCOLAR) / 

UNKINAKO LOKALAK 

(ESKOLAURRE ZAHARRA) 

UNKINAKO PLAZA, 1 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

              

1.112,00  

              

632.977,31  

              

525.891,20  
      

31 
POLIDEPORTIVO DE UNKINA / 

UNKINAKO POLIKIROLDEGIA 
MEATZETA BIDEA, 4 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

              

2.850,80  

           

3.540.881,81  

              

917.449,50  
    

Eulen S.A.ri emandako 

administrazio-emakida, 

kiroldegiko zerbitzuen 

zeharkako kudeaketarako, 

1999-09-06an emandako 

administrazio-kontratuaren 

arabera, 8 urterako, beste 4 

urtez luza daitekeena. 

33 

CAMPO DE FÚTBOL DE 

USANSOLO / USANSOLOKO 

FUTBOL-ZELAIA (MEATZETA) 

MEATZETA BIDEA, 10 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

            

10.554,00  

           

2.328.410,72  

              

853.912,73  
  

320 m²-ko zortasun iraunkorra 

eta 980 m²-ko aldi baterako 

okupazioa, Ibaizabal-Nerbioi 

hodi-biltzailearen 

trazaduragatik. Plazakoetxe-

Usansolo tartea 

  

39 

LOCALES EN ANDER DEUNA 

KALEA, 25 (KZ GUNE)/ 

LOKALAK, ANDER DEUNA 

KALEA, 25AN 

ANDER DEUNA KALEA, 25 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

                           

-    

              

181.360,45  

              

130.635,82  
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KOD. HIGIEZINA HELBIDEA EREMUA AZALERA BALIOA 
AMORTIZAZI

OA 

HAREN ALDE 

ERATUTAKO 

ESKUBIDE 

ERREALAK 

FINKA ZERGAPETZEN DUTEN ESKUBIDE 

ERREALAK 

ESKUBIDE 

PERTSONALAK 

41 

HOGAR DE LA TERCERA EDAD DE USANSOLO 

(GURE ETXEA) / USANSOLOKO HIRUGARREN 

ADINEKOENTZAKO ETXEA 

BARATXEKO PLAZA, 3 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                           

-    

              

260.636,97  

              

236.984,47  
      

45 

LOCAL SEMISÓTANO EN ITURRITXU KALEA 

TOPAGUNE/ TOPAGUNE LOKALA, ERDISOTOA, 

(LUDOTEKA) 

BARATXEKO PLAZA, 3 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

165,00  

              

275.346,12  

              

164.064,63  
      

49 
TRASTERO EN ITURRITXU, 1 / TRASTELEKUA, 

ITURRITXU, 1EAN 
ITURRITXU KALEA, 1 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                    

42,50  

                 

21.795,66  

                   

8.953,07  
  

Finka horri buruzko oharrak dio 

enbargopean dagoela, beste finka 

batzuekin batera. 

  

55 
REFUGIO EN MONTE UPO-SIERRA / UPO-SIERRA 

MENDIAN, ATERPEA 
UPOMENDI AUZOA,  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                    

91,25  

              

165.483,00  

                 

36.406,26  
      

66 

TERRENO DE EQUIPAMIENTO EN PLAZA 

UNKINA / UNKINAKO PLAZAN, EKIPAMENDU 

LURSAILA 

UNKINAKO PLAZA  
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                           

-    

              

193.219,81  

              

136.350,39  
      

149 

TERRENO EN LAMINARRETA BIDEA, 16 

(USANSOLO) / LAMINARRETA BIDEA, 16AN 

LURSAILA (USANSOLO) 

LAMINARRIETA, BIDEA 16 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

5.836,00  

              

732.158,00  

                                

-    
      

165 

TERRENO APARCAMIENTO DE USANSOLO 

SGEL-US-4 / APARKALEKURAKO LURSAILA, 

USANSOLON, SGEL-US-4 

MEATZETA BIDEA  
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

3.232,10  

              

287.881,68  

                 

19.151,34  
      

188 
PARCELA DESTINADA A SISTEMA VIARIO EN 

UE-US-9 / BIALERAKO LURSAILA, UE-US-9AN 
PERTXIN BIDEA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

3.590,91  

                 

53.860,00  

                                

-    
      

189 

PARCELA DESTINADA A SISTEMAS DE 

ESPACIOS LIBRES EN UE-US-9 / ESPAZIO 

LIBREETARAKO LURSAILA, UE-US-9AN 

PERTXIN BIDEA  
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

6.223,57  

                 

93.350,00  

                                

-    
      

194 
LAMINARRIETAKO LURPEKO APARKALEKUA 

(USANSOLO) 
LAMINARRIETA BIDEA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                           

-    

           

1.339.093,39  

              

241.037,45  
      

212 

EMAKUMEEN PLAZA PARKEA - 7. LURSAILA, UE-

US-4 UNITATEAN BIDE ETA ESPAZIO LIBREEN 

SISTEMA JARTZEKO 

LAMINARRIETA BIDEA  
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

281,51  

                   

8.166,89  

                                

-    
      

213 
8. LURSAILA, UE-US-4 UNITATEKO BIDE-

SISTEMARAKO 
OLETXE KALEA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

361,74  

                   

5.426,10  

                                

-    
      

214 
9. LURSAILA, UE-US-4 UNITATEKO ESPAZIO 

LIBREEN SISTEMARAKO 
LAMINARRIETA BIDEA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                    

30,60  

                       

459,00  

                                

-    
      

215 
10. LURSAILA, UE-US-4 UNITATEKO BIDE-

SISTEMARAKO 
TORREONDO KALEA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

322,79  

                   

4.841,85  

                                

-    
      

216 
11. LURSAILA, UE-US-4 UNITATEKO ESPAZIO 

LIBREEN SISTEMARAKO 
LAMINARRIETA BIDEA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

355,47  

                   

5.332,05  

                                

-    
      

217 
12. LURSAILA, UE-US-4 UNITATEKO BIDE-

SISTEMARAKO 
LAMINARRIETA BIDEA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

142,22  

                   

2.133,30  

                                

-    
      

218 
13. LURSAILA, UE-US-4 UNITATEKO BIDE-

SISTEMARAKO 
LAMINARRIETA BIDEA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

330,03  

                   

4.950,45  

                                

-    
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KOD. HIGIEZINA HELBIDEA EREMUA 
AZALER

A 
BALIOA AMORTIZAZIOA 

HAREN ALDE 

ERATUTAKO ESKUBIDE 

ERREALAK 

FINKA ZERGAPETZEN DUTEN 

ESKUBIDE ERREALAK 

ESKUBIDE 

PERTSONALAK 

219 
14. LURSAILA, UE-US-4 UNITATEKO BERDEGUNEEN 

SISTEMARAKO 
LAMINARRIETA BIDEA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

8.779,61  

              

131.694,15  

                                

-    
      

220 
BABES OFIZIALEKO 4 ETXEBIZITZA PERTXIN BIDEA 

KALEKO 32 ZENBAKIAN 
PERTXIN BIDEA, 32 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                           

-    

              

442.808,81  

              

115.012,65  
      

241 
BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK PERTXIN BIDEA 

KALEKO 30 ZENBAKIAN 
PERTXIN BIDEA, 30 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                           

-    

                 

96.908,76  

                 

25.196,30  
      

242 
ATERATZEN DEN 4. LURSAILA, UE-GO-1 (AR-GO-2B) 

UNITATEKO EKIPAMENDU-SISTEMARAKO 
GOROSIBAI KALEA, 15A 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

1.548,60  

                 

77.430,00  

                                

-    
      

243 
ATERATZEN DEN 5. LURSAILA, UE-GO-1 (AR-GO-2B) 

UNITATEKO ESPAZIO LIBREEN SISTEMARAKO 
,  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

2.863,50  

                 

50.260,90  

                   

3.269,42  
      

244 
ATERATZEN DEN 6. LURSAILA, UE-GO-1 (AR-GO-2B) 

UNITATEKO ESPAZIO LIBREEN SISTEMARAKO 
,  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

5.867,70  

                 

88.015,50  

                                

-    
      

245 
ATERATZEN DEN 7. LURSAILA, UE-GO-1 (AR-GO-2B) 

UNITATEKO ESPAZIO LIBREEN SISTEMARAKO 
,  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

731,00  

                 

10.965,00  

                                

-    
      

246 
ATERATZEN DEN 8. LURSAILA, UE-GO-1 (AR-GO-2B) 

UNITATEKO BIDE-SISTEMARAKO 
,  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

4.517,65  

                 

90.378,08  

                                

-    
      

247 
ATERATZEN DEN 9. LURSAILA, UE-GO-1 (AR-GO-2B) 

UNITATEKO OINEZKOENTZAKO BIDE-SISTEMARAKO 
,  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

1.206,55  

                 

18.098,25  

                                

-    
      

270 

3. LURSAILA, UE-GO-1 UNITATEKO ETXEBIZITZA 

BABESTUKO ETA MERKATARITZAKO 

ERABILERETARAKO 

,  
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

653,45  

              

479.953,61  

                                

-    
      

280 S-GO-1eko P6 LURSAILA GOROSIBAI AUZOA, 26F 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

603,00  

              

815.286,23  

                                

-    
      

281 
Z-EPB LURSAILA, S-GO-1 UNITATEKO EKIPAMENDU 

PUBLIKOETARAKO 
GOROSIBAI AUZOA, 26F 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

753,00  

                 

37.650,00  

                                

-    
      

282 
P.EL1 LURSAILA, S-GO-1 UNITATEKO ESPAZIO 

LIBREEN SISTEMARAKO 
GOROSIBAI AUZOA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

5.101,00  

                 

76.515,00  

                                

-    
      

283 
P.EL2 LURSAILA, S-GO-1 UNITATEKO ESPAZIO 

LIBREEN SISTEMARAKO 
,  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

1.750,00  

                 

26.250,00  

                                

-    
      

284 

IBILGAILUENTZAKO ETA OINEZKOENTZAKO BIDE-

SISTEMARAKO ETA APARKALEKUETARAKO 

LURSAILA S-GO-1 UNITATEAN 

GOROSIBAI AUZOA  
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

5.101,00  

                 

76.515,00  

                                

-    
      

303 
ESPAZIO LIBREEN SISTEMA OROKORRA SGEL-US-1D 

UNITATEAN. S-BE-5 SEKTORETIK KANPOKO LURSAILA 
,  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

2.005,00  

                                

-    

                                

-    
      

304 
ORUBEA SGVI-US-2 BIDE-SISTEMA OROKORREAN 

(IZARTU PLANA) 
,  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

143,00  

              

207.694,00  

                                

-    
      

308 

U.E. US-10 "USANSOLO” JARDUKETA-UNITATEKO 

BIRPARTZELAZIO-PROIEKTUKO 4 ZENBAKIDUN FINKA 

(JADA BADAGOEN A1 FINKA) 

,  
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

246,80  

                                

-    

                                

-    
      

309 
U.E. US-10 "USANSOLO” JARDUKETA-UNITATEKO 

BIRPARTZELAZIO-PROIEKTUKO C FINKA 
,  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

2.488,39  

                                

-    

                                

-    
      

310 
U.E. US-10 "USANSOLO” JARDUKETA-UNITATEKO 

BIRPARTZELAZIO-PROIEKTUKO B FINKA 
OLETXE KALEA  

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

              

2.011,82  

                                

-    

                                

-    
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KOD. HIGIEZINA HELBIDEA EREMUA AZALERA BALIOA AMORTIZAZIOA 

HAREN ALDE 

ERATUTAKO ESKUBIDE 

ERREALAK 

FINKA ZERGAPETZEN DUTEN 

ESKUBIDE ERREALAK 

ESKUBIDE 

PERTSONALAK 

313 

U.E. US-10 "USANSOLO” JARDUKETA-

UNITATEKO BIRPARTZELAZIO-PROIEKTUAREN 

ONDORIOZKO 3 ZENBAKIDUN FINKA 

OLETXE, KALEA, 42E 
* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

              

1.094,56  

                                

-    

                                

-    
      

347 
166,55 M2-KO LURSAILA, ASTUI BIDEKO 10A 

ZENBAKIAN 
ASTUI BIDEA, 10A 

* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

                  

166,55  

                                

-    

                                

-    
      

348 
1.162,02 M2-KO LURSAILA, MEATZETA BIDEKO 

15 ZENBAKIAN 
MEATZETA BIDEA, 15 

* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

              

1.162,00  

                                

-    

                                

-    
      

1004 

ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y DEPÓSITO EN LEKUE/ EDATEKO 

URAREN TRATAMENDU-TOKIA ETA BILTEGIA 

LEKUEN 

ARTETA BIDEA, 20 
* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

            

15.500,77  

                 

52.580,29  

                 

32.811,43  
    

Bizkaiko Ur 

Partzuergoaren 

aldeko erabilera-

lagapena 

1008 LEKUBASOKO URTEGIA LEKUBASO BIDEA, 12 
* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

            

40.991,10  

           

2.915.035,11  

           

2.833.526,36  
      

1024 
GRUPO DE PRESIÓN DE GOROSIBAI / 

GOROSIBAIKO PRESIO-EKIPOA 
GOROSIBAI AUZOA  

* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

                       

9,00  

                 

15.786,94  

                 

12.988,09  
      

2006 

MONTE Nº 170 DE UTILIDAD PÚBLICA - 

BURUTOTZA PARCELA 1, ALUMIA / ONURA 

PUBLIKOKO 170.ZKIDUN. MENDIA- 

KORTEDERRA AUZOA  
* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

            

44.079,00  

              

281.435,94  

                                

-    
  

Linea elektrikoen 

eraginpeko 16.900 m² eta 

9.100 m². 

26,64 gizalur 

ustiatzeko emakida, 

Luis Ojanguren 

Arana jaunaren 

alde. Gizalur jakin 

batzuk ustiatzeko 

emakida, zerrenda 

honen arabera:- 

José Barandica 

Larizgoitia jauna, 3 

gizalur.- Margarita 

Barandica 

Larizgoitia andrea, 3 

gizalur.- Margarita 

Barandica andrea.  

2007 

MONTE Nº 171 DE UTILIDAD PÚBLICA - 

ARRIALTADUA (ARRIALTADUA-MANDOIA)/ 

ONURA PUBLIKOKO 171.ZKIDUN. MENDIA 

,  
* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

          

468.272,00  

              

417.487,05  

                                

-    
      

2008 

MONTE Nº 172 DE UTILIDAD PÚBLICA - UPO 

(UPO-LEKUBASO)/ ONURA PUBLIKOKO 

172.ZKIDUN. MENDIA-UPO (UPO-LEKUBASO) 

UPOMENDI AUZOA,  
* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

          

694.642,00  

              

109.384,21  

                                

-    
      

2011 TERRENO ISASI LEKUE/ LURSAILA ISASI LEKUEN ORDAÑE AUZOA  
* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

            

18.000,00  

                 

60.365,66  

                                

-    
      

2018 SABIZAR MENDIA LEKUBASO BIDEA  
* USANSOLO, 

BEHIN-BEHINEKOA 

              

8.245,00  

                   

6.857,55  

                                

-    
      

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021
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13.5.2. KALE-BIDEAK ETA BIDEAK 
 

170. taula.  Usansoloko Udalari esleitzeko kale-bideen eta bideen proposamena 

KOD. KALE-BIDEAK ETA BIDEAK EREMUA AZALERA BALIOA AMORTIZAZIOA 

2 
OLETXE KALEAREN ETA PERTXIN BIDEAREN 

ARTEKO LOTURA 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

700,00  

                 

30.711,22  

                   

3.971,41  

8 TORREONDO KALEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

3.190,00  

              

393.965,00  

              

202.420,61  

37 ANDER DEUNA KALEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

4.320,00  

              

278.882,47  

                 

11.125,57  

48 

ITURRITXU KALEAREN ETA UNKINAKO 

PLAZAREN ARTEKO ETXADI IREKIA 

(UNKINA LIBURUTEGIAREN PLAZA) 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

1.840,00  

              

160.070,49  

                   

9.773,80  

51 GOROSIBAI AUZOA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

            

10.166,00  

           

1.544.169,32  

              

109.011,89  

66 OLETXE KALEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

6.840,00  

              

480.480,61  

              

182.014,57  

81 LAMINARRIETA BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

            

14.310,00  

           

1.013.217,57  

              

338.007,63  

88 ARLO BALTZA ENPARANTZA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

2.700,00  

              

188.556,16  

                       

959,80  

89 ITURRITXU KALEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

1.820,00  

              

462.022,54  

              

205.923,08  

90 BARATZEKO PLAZA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

1.364,00  

                 

69.242,55  

                         

90,84  

92 IBAIONDO KALEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

3.360,00  

              

173.145,17  

                       

622,09  

101 MEATZETA BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

3.685,00  

              

216.752,36  

                 

18.370,60  

117 TABERNA ZAHARRA KALEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

1.344,00  

              

185.000,00  

                 

92.389,06  

118 ASTUI BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

180,00  

                   

3.570,01  

                              

-    

119 BAROJA KALEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

840,00  

              

114.000,00  

                 

57.675,54  

148 GOROSIBAI KALEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

1.500,00  

           

1.956.227,15  

              

741.556,49  

175 

MARIA NIEVES GALLASTEGI GALARZA 

KALEA (GOROSIBAI KALEA ETA N-240 

ERREPIDEA LOTZEKO KALE-BIDEA) 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

432,00  

                 

32.377,25  

                   

2.537,12  

187 
OLETXE KALEAREN ETA MEATZETA 

BIDEAREN ARTEKO BIDEA 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

960,00  

                       

144,24  

                                

-    

191 
UNKINAKO POLIKIROLDEGIRAKO 

SARBIDEA 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

1.606,00  

                 

44.522,98  

                                

-    

340 TXOKARRO AUZOA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

1.600,00  

                 

24.809,78  

                                

-    

346 KORTEDERRATIK BURDOTZARAKO BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

4.400,00  

                       

661,11  

                                

-    

348 ERDIKOETXETIK BURDOTZARAKO BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

8.000,00  

                   

5.649,51  

                                

-    

349 
TXOKARROTIK ERLOTXUETARAKO ETA 

BURDOTZARAKO BIDEA 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

6.600,00  

                   

1.400,36  

                                

-    

350 
TXOKARROTIK ALUMIARAKO ETA 

BURDOTZARAKO BIDEA 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

3.600,00  

                   

4.990,67  

                       

889,95  

351 GOROSIBAITIK ERLOTXUETARAKO BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

2.000,00  

                 

37.282,55  

                   

2.316,30  

352 
BURDOTZATIK BEDIAKO MUGARTERAKO 

BIDEA 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

2.400,00  

                       

144,24  

                                

-    

353 GOROSIBAITIK BASAÑEZERAKO BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

2.500,00  

                 

11.647,61  

                                

-    
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KOD. KALE-BIDEAK ETA BIDEAK EREMUA AZALERA BALIOA AMORTIZAZIOA 

360 
PUENTELATORRETIK LABEAGARAKO 

BIDEA 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

750,00  

                 

92.876,11  

                   

4.158,30  

361 ARTETA BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

8.000,00  

              

288.269,58  

                 

28.933,79  

362 PERTXIN AUZOA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

1.000,00  

                   

3.756,33  

                                

-    

363 LEKUBASO BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

            

27.600,00  

              

112.487,75  

                 

13.486,12  

364 LEKUBASOTIK UPORAKO BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

7.500,00  

                   

1.129,90  

                                

-    

365 
LEKUBASOTIK ZEBERIOKO MUGARTERAKO 

BIDEA 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

9.200,00  

                   

2.764,66  

                                

-    

366 UPO MENDIAREN MAGALEKO BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

3.000,00  

                   

1.162,00  

                       

115,86  

367 ARRIALTADUA MENDIKO ZEHARBIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

4.500,00  

                       

679,14  

                                

-    

368 ELORRIÑAKO BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

1.500,00  

                         

90,15  

                                

-    

369 USINAGATIK USANSOLORAKO BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

               

5.000,00  

                   

1.502,53  

                                

-    

376 LEKUE AUZOA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

800,00  

                   

7.212,15  

                                

-    

377 ERLOTXUETAKO BIDEA 
* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

900,00  

                       

108,18  

                                

-    

378 
ERLOTXUETATIK BEDIAKO MUGARTERAKO 

BIDEA 

* USANSOLO, BEHIN-

BEHINEKOA 

                  

900,00  

                         

54,09  

                                

-    

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021 
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13.5.3. ESKUBIDE ERREALAK 

 

171. taula.  Usansoloko Udalari esleitzeko eskubide errealen proposamena 

KOD. 
ESKUBIDEAREN 

DESKRIBAPENA 
EREMUA ERAGINDAKO ONDASUNA AZALERA BALIOA AMORTIZAZIOA 

3 

GAINAZALEKO 

ESPAZIOAREN ERABILERA 

PUBLIKOA ANDER DEUNA 

KALEAN 

 

 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

LURSAIL ERAIKIGARRIKO LURZATIAN 

ERAIKIKO DEN BLOKEAREN –BILBOKO 4 

ZENBAKIKO ERREGISTROKO 22843 

ZENBAKIDUN FINKA, 56. ORRIA, 374. 

LIBURUA, 1.435. LIBURUKIA– ETA ANDER 

DEUNA KALEAREN ARTEAN GERATZEN 

DEN GAINAZALA 

              

825,00  
                    -                        -    

81 

USANSOLOKO FUTBOL-

ZELAIA: FUTBOL ZELAIA 

ERAIKITZEKO ETA GERO 

INSTALAZIOAK ERABILTZEKO 

BEHAR DIREN LURREN 

LAGAPENA. 

 

 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

USANSOLOKO FUTBOL-ZELAIA (33-2 

LURSAILA) 

                      

-    
                    -                        -    

82 

USANSOLOKO FUTBOL-

ZELAIA: FUTBOL ZELAIA 

ERAIKITZEKO ETA GERO 

INSTALAZIOAK ERABILTZEKO 

BEHAR DIREN LURREN 

LAGAPENA. 

 

 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

USANSOLOKO FUTBOL-ZELAIA (33-3 

LURSAILA) 

                      

-    
                    -                        -    

87 

USANSOLOKO 

APARKALEKUA SGEL-US-4 

UNITATEAN: 

URBANIZATZEKO BEHAR 

DIREN LURREN LAGAPENA. 

 

 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

USANSOLO APARKALEKUA SGEL-US-4 

UNITATEAN (165-1 LURSAILA) 

                      

-    
                    -                        -    

88 

USANSOLOKO 

APARKALEKUA SGEL-US-4 

UNITATEAN: 

URBANIZATZEKO BEHAR 

DIREN LURREN LAGAPENA. 

 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 
USANSOLO APARKALEKUA SGEL-US-4 

UNITATEAN (165-2 LURSAILA) 

                      

-    
                    -                        -    

125 

LEKUBASOKO UR-

APROBETXAMENDUAREN 

ADMINISTRAZIO-EMAKIDA, 

UDALERRIKO 

HORNIDURARAKO 

 

 

* USANSOLO, 

BEHIN-

BEHINEKOA 

LEKUBASOKO ERREKA 
                      

-    
                    -                        -    

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021 
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14.1 GALDAKAOKO UDALAREN AZTERKETA EKONOMIKO-FINANTZARIOA 

 

Atal honen xedea da Galdakaoko Udalaren aurrekontuen bilakaeraren funtsezko ezaugarriak zehaztea 

eta Bizkaiko beste udal batzuekiko azterketa konparatiboa egitea, egoera ekonomiko eta 

finantzarioari buruzko adierazleei dagokienez.  

 

14.1.1. AURREKONTUAREN EGITURAREN BILAKAERA 

 

Galdakaoko Udalaren aurrekontua aztertzeko, 172. taulan eta 173. taulan ageri dira 2011-2019 aldian 

gauzatutako diru-sarreren eta gastuen aurrekontuak (aitortutako eskubideak eta onartutako 

betebeharrak), bai eta diru-sarreren eta gastuen banaketa ere, haien izaera ekonomikoa kontuan 

hartuta.  

2011-2019 aldian, aurrekontu-sarrera likidatuak, batez beste, 34,5 milioi euro izan dira urtean, eta 

batez besteko aurrekontu-gastu likidatuak, berriz, 30,9 milioi euro.  2011-2019 aldian, aurrekontu-

sarrera likidatuek % 1,0 egin zuten gora urtean, batez beste. Aurrekontu-gastuek, ordea, urteko % 2,1 

egin zuten behera. Portaera hori Udalaren aurrekontuaren mesederako izan da aldi osoan, 2015ean 

izan ezik. Urte horretan, diru-sarreren jaitsiera handia (% 7,5) ezin izan zen konpentsatu gastu 

likidatuen murrizketarekin (% 0,7). 

Diru-sarreren banaketari dagokionez, batez beste, diru-sarrera guztien % 99,8 eragiketa ez-

finantzariotatik lortu dira, honela banatuta: guztizko baliabideen % 96,5, eragiketa arruntetatik, eta 

% 3,3, berriz, kapital-eragiketatik. Aipatzekoa da aurrekontu-sarrera likidatuen % 53,6 transferentzia 

arruntetatik lortu dela; % 42,6, presio fiskaletik; % 2,4, inbertsio errealak besterentzetik; eta % 0,9, 

berriz, kapital-transferentzien bidez. Eragiketa finantzariotatik, guztizko aurrekontu-sarreren % 0,2 

baino ez da lortu. 

2011-2019 aldiko aurrekontu-gastu likidatuei dagokienez, batez beste, % 98,3 eragiketa ez-

finantzarioak finantzatzeko erabili da (% 86,8 eragiketa arruntetan, eta % 11,5, berriz, kapital-

eragiketetan). Betebehar onartuen guztizkoaren % 27,8 pertsonal-gastuak finantzatzeko erabili da; 

% 49,2, ondasun eta zerbitzu arrunten gastua ordaintzeko; % 9,7, transferentzia arruntetarako; eta 

% 0,1%, berriz, zor finantzarioaren kostua ordaintzeko. Kapital-eragiketen guztizkoa (onartutako 

betebeharren guztizkoaren % 11,5) kapital-eraketarako zuzeneko inbertsio-ahalegina finantzatzeko 

erabili da (6. kapitulua).  Finantza-eragiketetarako erabilitako ia gastu guztia zor finantzarioa 

amortizatzeko erabili da (likidatutako gastu osoaren % 1,7). 
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Aurrekontu-sarreraren egituraren bilakaerari erreparatuta, hiru azpialdi bereiz ditzakegu. 

Lehenbizikoa 2011-2014 aldia da, eta hor, gorabehera nabarmenak izan ziren diru-sarrera arruntetan 

(30 eta 34 milioi bitartean). Bigarrena 2015-2016 aldiari dagokio, eta hor, diru-sarrera arruntak 32 

milioi euro ingurukoak izan ziren, eta kapital-sarrerek behera egin zuten. Hirugarrena 2017-2019 aldia 

da, eta hor diru-sarrera arruntak nabarmen igo ziren, Udal Finantzaketarako Funtsetik (Udalkutxa) 

lortutako baliabideengatik, batez ere. 

Likidatutako aurrekontu-gastuaren egiturak aldaketa handirik gabeko bilakaera izan du, zurruna izan 

da 2013tik 2019ra. Aldi horretan, Udalaren gastu arrunta 27 milioi eurokoa izan da urtean, batez 

beste; 3 milioi inbertsioak finantzatzeko erabili dira, eta gastu likidatuko aurrekontua 30,4 milioi 

eurokoa izan da. Aztertutako aldiko gainerako 2 urteei dagokienez, 2011n, aurrekontu-sail handia 

erabili zen inbertsio errealetarako (7 milioi), eta 2012aren ezaugarri nagusiak, berriz, egindako 

doikuntzak eta gastu arrunten murrizketa nabarmena izan zen: pertsonal-gastuak, ondasun 

arruntetako eta zerbitzuetako gastuak eta transferentzia arruntak.   

2015etik 2019ra bitarteko aldian, aitortutako eskubideen batez besteko guztizko bolumena 34,5 

milioikoa izan da, eta hor, diru-sarrera arruntak, kapital-eragiketengatiko diru-sarrerak eta diru-

sarrera finantzarioak sartzen dira. Batez besteko balio hori zertxobait txikiagoa da 2020ko (itxitako 

azken ekitaldia) aitortutako eskubideen aurrekontua baino. Urte horretan, bolumen hori 34.849.054 

eurokoa izan zen. Onartutako betebeharrei dagokienez, 2015-2019 aldiko batez besteko balioa 30,0 

milioikoa da. Hala ere, Galdakaoko Udalak 2020an likidatutako gastuen guztizko zenbatekoa batez 

besteko horren azpitik dago; izan ere, likidatutako zenbatekoa 28.877.972 eurokoa izan da.  
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172. taula.  Galdakaoko Udalaren eskubide aitortuak (likidazioa) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 
%-tan 

Mila 

euro 
%-tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

1. kap.:  

Zuzeneko zergak 
8.679 23,9 8.826 27,2 9.898 29,0 9.981 28,5 8.849 27,3 9.859 29,8 9.681 29,0 9.781 27,7 10.043 26,0 

2. kap.:  

Zeharkako zergak 
1.289 3,6 397 1,2 294 0,9 528 1,5 188 0,6 525 1,6 592 1,8 868 2,5 558 1,4 

3. kap.:  

Tasak, prezio publikoak 

eta beste zerga batzuk 

4.688 12,9 3.730 11,5 5.343 15,7 5.148 14,7 4.815 14,9 4.786 14,5 5.197 15,6 4.023 11,4 3.695 9,6 

4. kap.:  

Transferentzia arruntak 
19.338 53,3 17.242 53,1 16.234 47,6 18.177 51,9 18.484 57,0 17.609 53,3 17.520 52,5 19.845 56,1 22.196 57,4 

5. kap.:  

Ondarearekin lotutako 

diru-sarrerak 

413 1,1 368 1,1 134 0,4 77 0,2 -101 -0,3 -37 -0,1 63 0,2 16 0,0 55 0,1 

Diru-sarrera arruntak 34.406 94,9 30.562 94,2 31.903 93,5 33.910 96,8 32.234 99,5 32.742 99,0 33.054 99,0 34.533 97,7 36.548 94,6 

6. kap.:  

Diru-sarrera errealen 

besterentzea 

1.354 3,7 762 2,3 1.994 5,8 503 1,4 51 0,2          -        225 0,7 712 2,0 1.891 4,9 

7. kap.:  

Kapital-transferentziak 
466 1,3 856 2,6 101 0,3 537 1,5 111 0,3 314 0,9 75 0,2 87 0,2 197 0,5 

Kapital-sarrerak 1.819 5,0 1.619 5,0 2.095 6,1 1.040 3,0 162 0,5 314 0,9 299 0,9 799 2,3 2.087 5,4 

Eragiketa ez-

finantzarioak 
36.226 99,9 32.180 99,2 33.997 99,6 34.951 99,8 32.396 99,96 33.055 99,98 33.353 99,9 35.331 99,9 38.635 99,96 

8. kap.:  

Aktibo finantzarioak 
41 0,1 14 0,0 120 0,4 71 0,2 14 0,04 8 0,02 22 0,1 32 0,1 16 0,04 

9. kap.:  

Pasibo finantzarioak 
    -        262 0,8   -               -          -          -            -        -                       -        

Eragiketa finantzarioak 41 0,1 276 0,8 120 0,4 71 0,2 14 0,04 8 0,02 22 0,1 32 0,1 16 0,04 

AURREKONTUA, GUZTIRA 

DIRU-SARRERAK 
36.267 100 32.456 100 34.118 100 35.022 100 32.410 100 33.064 100 33.375 100 35.364 100 38.651 100 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2011-2019; Siadecok egina 
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173. taula.  Galdakaoko Udalaren betebehar onartuak (likidazioa) 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 
%-tan 

Mila 

euro 
%-tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

1. kap.:  

Pertsonal-gastuak 
8.734 24,4 8.157 27,6 8.530 27,5 8.539 27,0 8.573 27,3 8.545 28,5 8.435 28,3 8.918 30,4 8.922 30,0 

2. kap.:  

Ondasun arruntak eta 

zerbitzuak 

15.791 44,2 14.598 49,4 15.929 51,4 15.265 48,3 15.395 49,0 15.624 52,1 15.722 52,8 14.523 49,6 13.993 47,1 

3. kap.:  

Finantza-gastuak  
1 0,0 30 0,1 55 0,2 25 0,1 42 0,1 0 0,0 1 0,0 1 0,0 1 0,0 

4. kap.:  

Transferentzia arruntak 
2.206 6,2 2.047 6,9 2.726 8,8 3.225 10,2 3.157 10,1 3.205 10,7 3.344 11,2 3.278 11,2 3.818 12,9 

Gastu arruntak 26.731 74,8 24.832 84,1 27.240 87,9 27.054 85,6 27.167 86,5 27.374 91,3 27.502 92,3 26.720 91,2 26.734 90,0 

6. kap.:  

Inbertsio errealak 
7.020 19,6 3.656 12,4 2.354 7,6 4.496 14,2 4.211 13,4 2.613 8,7 2.263 7,6 2.549 8,7 2.951 9,9 

7. kap.:  

Kapital-transferentziak 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Kapital-gastuak 7.020 19,6 3.656 12,4 2.354 7,6 4.496 14,2 4.211 13,4 2.613 8,7 2.263 7,6 2.549 8,7 2.951 9,9 

Eragiketa ez-

finantzarioak 
33.751 94,5 28.489 96,5 29.594 95,5 31.550 99,8 31.378 99,96 29.987 99,97 29.765 99,9 29.269 99,9 29.685 99,9 

8. kap.:  

Aktibo finantzarioak 
41 0,1 14 0,0 120 0,4 71 0,2 14 0,04 8 0,03 22 0,1 32 0,1 16 0,1 

9. kap.:  

Pasibo finantzarioak 
1.940 5,4 1.027 3,5 1.289 4,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Eragiketa finantzarioak 1.981 5,5 1.041 3,5 1.409 4,5 71 0,2 14 0,04 8 0,03 22 0,1 32 0,1 16 0,1 

AURREKONTUA, GUZTIRA 

GASTUAK 
35.733 100 29.530 100 31.004 100 31.621 100 31.392 100 29.995 100 29.786 100 29.301 100 29.701 100 

Iturria:  Galdakaoko Udala, 2011-2019; Siadecok egina 
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14.1.2. GALDAKAOKO UDALAREN AURREKONTU-EGITURAREN AZTERKETA KONPARATIBOA 

 

Azterketa konparatiborako erreferentziazko udalerriak 

Galdakaoko Udalaren aurrekontuaren bilakaera aztertu ondoren, aurrekontu adierazle esanguratsu 

eta alderagarriak lortu ahal izateko, hiru udal-multzo bereizi ditugu: 

⎯ (G1) Erreferentziazko udalerrien multzoa: aurrekontu-prozesuan eragina duten hiru aldagairi 

erreparatuta, Bizkaiko Lurralde Historikoko beste 5 udalerri hautatu dira, erreferentziatzat 

hartu direnak, testuinguruan kokatzeko eta azterketa konparatiboa egiteko. Hauek dira 

kontuan hartu diren hiru aldagaiak: lehenik eta behin, biztanleria, udal-aurrekontuetan 

eragin zuzenagoa eta esanguratsuagoa duen aldagaia baita; eta, gero, Barne Produktu 

Gordina (aurrerantzean BPGd) eta udalerri bakoitzaren lurraldearen tamaina (neurri 

txikiagoan eragiten dute). Lortutako emaitzetatik, biztanleko aurrekontu-ratioak 

kalkulatzeko, pentsatu da Galdakao barne hartu beharko lukeen erreferentziazko udalerrien 

multzoa 6 udalerri hauek osatu beharko luketela:  Galdakao (29.493 biztanle 2020an), 

Durango (29.762), Leioa (31.424), Sestao (27.246), Erandio (24.433) eta Basauri (40.969). 6 

udalerri horien batez besteko biztanleria 30.510 biztanlekoa da. 

 

174. taula.  Erreferentziazko udalerrien multzoa. 

Udalerria 

Biztanle-

kopurua (2020. 

urtea). 

BPGd-a 

(milaka €, 

2018an) 

Udalerriaren 

azalera (Ha) 

1 Galdakao 29.493 964.212 3.128 

2 Durango 29.762 687.516 1.072 

3 Leioa 31.424 1.453.208 831 

4 Sestao 27.246 527.719 361 

5 Erandio 24.433 1.013.730 1.883 

6 Basauri 40.969 1.291.370 707 

Batez bestekoa  30.510   989.626   1.330  

Iturria: EUSTAT, 2018, 2020; Siadecok egina 

 

⎯ (G2) 20.000 biztanletik gorako udalerrien multzoa: 20.000 biztanletik gorako Bizkaiko 11 

udalerri. 

 

⎯ (G3) Bizkaia: Bizkaiko udalerrien multzoa (guztira, 112). 
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Azterketa konparatiboa beste udal batzuekiko 

Bizkaiko Foru Aldundiaren “Udaldata” aplikazioan erabilitako irizpide berari jarraituz –hor, udal jakin 

baten ekonomia- eta finantza-adierazleak biztanleria-maila bereko udalekin alderatzen dira–, 

Galdakaoko Udalaren per capita aurrekontu-adierazleak laburbiltzen dira eta Bizkaiko beste udal 

batzuekin alderatzen dira jarraian ageri diren tauletan.  

Diru-sarrera arruntak eta gastu arruntak biztanleko  

2015-2019 aldian, Galdakaoko Udalak, batez beste, 1.154 euroko diru-sarrera arruntak izan ditu, eta 

924 euro gastatu ditu eragiketa arruntetan.  Galdakaoren biztanle-kopurutik gertuen dauden 6 

udalerrien multzorako (Galdakaoz gain, Durango, Leioa, Sestao, Erandio eta Basauri), datu baliokide 

hauek kalkulatu dira:  Biztanleko 1.169 euroko diru-sarrera arruntak, eta per capitako 1.033 euroko 

gastu arrunt likidatua. Erreferentziazko 6 udalen batez bestekoei dagokienez, Galdakaoko Udaleko 

biztanleko diru-sarrera arruntak zertxobait txikiagoak dira (% 1,3), baina biztanleko gastu arruntaren 

ratioa ere txikiagoa da, eta gainera, ehunekotan, alde handiagoa dago (% 10,6). 2015-2019 aldian, 

Galdakaon, diru-sarrera arrunten urteko batez besteko hazkundea zertxobait txikiagoa izan da (% 3,2), 

erreferentziazko 6 udalerrien batez bestekoaren aldean (% 3,6). Galdakaok gastu arruntari eutsi dio, 

beheranzko bilakaera izan baitu (urteko batez besteko aldakuntza negatiboa % 0,4koa izan da 2015-

2019 aldian). Erreferentziako 6 udalen multzoan, 20 mila biztanletik gorako udalen multzoan eta 

Bizkaiko udal guztien multzoan, adierazle horrek goranzko bilakaera izan du eta % 1,2ko, % 2,8ko eta 

% 2,4ko batez besteko hazkunde-tasak izan dituzte, hurrenez hurren. 
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175. taula.  Galdakaoko Udaleko diru-sarrera arruntak biztanleko, erreferentziazko beste udal batzuekiko 

Udalerria 2015 2016 2017 2018 2019 

2015-

2019 

aldiko 

batez 

bestekoa 

Urteko batez 

besteko 

hazkundea, 

2015-2019 (%) 

Galdakao 1.099 1.119 1.128 1.178 1.246 1.154 % 3,2 

Durango 956 1.002 1.027 1.051 1.143 1.036 % 4,6 

Leioa 1.108 1.071 983 1.160 1.170 1.098 % 1,8 

Sestao 1.157 1.151 1.188 1.270 1.341 1.221 % 3,8 

Erandio 1.272 1.302 1.346 1.377 1.505 1.361 % 4,3 

Basauri 1.104 1.077 1.179 1.247 1.294 1.180 % 4,1 

Erreferentziazko 

udalerrien batez 

bestekoa 

1.110 1.111 1.137 1.210 1.276 1.169 % 3,6 

20.000 biztanletik 

gorako udalerrien 

multzoa. 

1.214 1.213 1.221 1.327 1.419 1.279 % 4,0 

Bizkaia 1.201 1.197 1.208 1.308 1.378 1.259 % 3,6 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 

 

 

176. taula.  Galdakaoko Udaleko gastu arruntak biztanleko, erreferentziazko beste udalekiko 

Udalerria 2015 2016 2017 2018 2019 

2015-

2019 

aldiko 

batez 

bestekoa 

Urteko batez 

besteko 

hazkundea, 

2015-2019 (%) 

Galdakao 926 934 938 912 912 924 -% 0,4 

Durango 888 939 945 965 962 940 % 2,0 

Leioa 998 969 927 942 963 959 -% 0,8 

Sestao 1.081 1.104 1.044 1.192 1.224 1.129 % 3,4 

Erandio 1.168 1.169 1.127 1.300 1.285 1.210 % 2,7 

Basauri 1.044 1.052 1.045 1.107 1.082 1.066 % 0,9 

Erreferentziazko 

udalerrien batez 

bestekoa 

1.014 1.024 1.002 1.063 1.063 1.033 % 1,2 

20.000 biztanletik 

gorako udalerrien 

multzoa. 

1.058 1.057 1.083 1.126 1.181 1.101 % 2,8 

Bizkaia 1.039 1.038 1.061 1.100 1.140 1.076 % 2,4 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 
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Jarraian ageri den taulan jasotako diru-sarrera likidatuen per capitako ratioak aztertuz gero (2015-

2019 aldiko batez besteko balioak), hauek dira datu garrantzitsuenak: 

 

⎯ 1. kapituluko tokiko zergei dagokien batez besteko diru-bilketa –zuzeneko zergei dagokie, 

eta hauek dira garrantzitsuenak: ondasun higiezinen gaineko zerga (OHZ), trakzio 

mekanikoko ibilgailuaren gaineko zerga eta jarduera ekonomikoen gaineko zerga–, 

nabarmen handiagoa da Galdakaon (329 euro biztanleko), pareko biztanle-kopurua duten 6 

udalekin (286 euro biztanleko), 20 mila biztanletik gorako biztanleria duten udalekin (262 

euro biztanleko), eta Bizkaiko udal guztiekin (270 euro biztanleko) alderatzen badugu. Horrek 

adierazten du Udalaren presio fiskala handia dela. Hala ere, tasen eta prezio publikoen (3. 

kapitulua) per capita ratioak txikiagoak dira (154 euro) gainerako udal-multzoen aldean, 187 

euro baitira biztanleria-maila bereko 6 udalerrietan; 210 euro, 20 mila biztanletik gorako 

udaletan, eta 196 euro, berriz, lurralde historikoko udalerri guztiak hartuz gero. 

 

⎯ Galdakaoko diru-sarrera arrunt guztien ratioa (1.154 euro biztanleko) txikiagoa da alderatu 

diren gainerako udalena baino: 1.170 euro, erreferentziazko 6 udaletan; 1.279 euro, 20 mila 

biztanletik gorako udaletan; eta 1.259 euro, berriz, Bizkaiko udalerri guztiak hartuta. 

 

⎯ Galdakaoko Udalaren per capita diru-sarrera ez-finantzarioak ere (1.170 euro biztanleko; 1. 

kapitulutik 7. kapitulura), txikiagoak dira (ikusi hurrengo taula).  

Gastu likidatuari dagokionez, azterketa konparatibo bera eginda, Galdakaoko Udaleko pertsonal-

gastuen ratioa (296 euro biztanleko) askoz txikiagoa da. Alderatu diren hiru multzoetan, per capita 

ratioa 380 euro ingurukoa da. Alderatuta, ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuen ratioa 

handiagoa da (2. kapitulua), transferentzia arruntena txikiagoa da (4. kapitulua) eta gastu arruntaren 

guztizkoarena, berriz, txikiagoa (924 euro). 

Inbertsio errealetako gastu likidatuari dagokionez (6. kapitulua), Galdakaoren inbertsio-ahalegina (99 

euro biztanleko) txikiagoa izan da; izan ere, 102 eurokoa izan da erreferentziazko 6 udaletan, 122 

eurokoa, 20 mila biztanletik gorako udaletan; eta 140 eurokoa, berriz, Bizkaia osoa hartuta.    
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177. taula.  Galdakaoko Udalak 2015-2019 aldian biztanleko izandako batez besteko diru-arruntak, 

erreferentziazko beste udal batzuekiko 

 

Galdakao 

Erreferentziazko 

udalerrien 

batez bestekoa 

20.000 

biztanletik 

gorako 

udalerrien 

multzoa. 

Bizkaia 

€/bizt. %-tan €/bizt. %-tan €/bizt. %-tan €/bizt. %-tan 

1. kap.: Zuzeneko zergak 329 27,9 286 23,4 262 19,9 270 20,6 

2. kap.: Zeharkako zergak 19 1,6 23 1,9 21 1,6 25 1,9 

3. kap.: Tasak, prezio publikoak eta beste zerga 

batzuk 
154 13,0 187 15,2 210 16,0 196 15,0 

4. kap.: Transferentzia arruntak 652 55,3 669 54,6 779 59,1 756 57,7 

5. kap.: Ondarearekin lotutako diru-sarrerak 0 0,0 5 0,4 7 0,5 11 0,8 

Diru-sarrera arruntak 1.154 97,8 1.169,6 95,5 1.279 97,1 1.259 96,0 

6. kap.: Diru-sarrera errealen besterentzea 20 1,7 24 2,0 17 1,3 20 1,5 

7. kap.: Kapital-transferentziak 5 0,5 20 1,6 13 1,0 22 1,7 

Kapital-sarrerak 25 2,1 44,0 3,6 30 2,2 42 3,2 

Eragiketa ez-finantzarioak 1.178 99,9 1.213,6 99,1 1.308 99,4 1.301 99,2 

8. kap.: Aktibo finantzarioak 1 0,1 4 0,4 2 0,1 2 0,1 

9. kap.: Pasibo finantzarioak 0 0,0 6 0,5 7 0,5 8 0,6 

Eragiketa finantzarioak 1 0,1 10,7 0,9 9 0,6 10 0,8 

AURREKONTUA, GUZTIRA DIRU-SARRERAK 1.179 100 1.224 100 1.317 100 1.311 100 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 
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178. taula.  Galdakaoko Udalak 2015-2019 aldian biztanleko izandako batez besteko gastuak, erreferentziazko 

beste udal batzuekiko 

 

Galdakao 

Erreferentziazko 

udalerrien batez 

bestekoa 

20.000 

biztanletik 

gorako 

udalerrien 

multzoa. 

Bizkaia 

€/bizt. 
%-

tan 
€/bizt. 

%-

tan 
€/bizt. 

%-

tan 
€/bizt. 

%-

tan 

1. kap.: Pertsonal-gastuak 296 28,9 380 32,9 389 30,7 378 30,0 

2. kap.: Ondasun arruntak eta 

zerbitzuak 
513 50,1 498 43,2 469 37,0 473 37,5 

3. kap.: Gastu finantzarioak 0 0,0 1 0,1 1 0,1 2 0,1 

4. kap.: Transferentzia arruntak 115 11,2 154 13,4 242 19,0 223 17,7 

Gastu arruntak 924,2 90,2 1.033 89,5 1.101 86,8 1.076 85,4 

6. kap.: Inbertsio errealak 99 9,7 102 8,8 122 9,7 140 11,1 

7. kap.: Kapital-transferentziak 0 0,0 3 0,3 21 1,6 16 1,2 

Kapital-gastuak 99,5 9,7 105 9,1 143 11,3 156 12,4 

Eragiketa ez-finantzarioak 1.023,7 99,9 1.138 98,7 1.244 98,1 1.231 97,8 

8. kap.: Aktibo finantzarioak 0,6 0,1 1 0,1 2 0,2 4 0,3 

9. kap.: Pasibo finantzarioak 0 0,0 14 1,3 21 1,7 24 1,9 

Eragiketa finantzarioak 0,6 0,1 16 1,3 24 1,9 28 2,2 

AURREKONTUA, GUZTIRA GASTUAK 1.024 100 1.154 100 1.268 100 1.259 100 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 
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14.1.3. GASTU-ADIERAZLEEN BILAKAERAREN AZTERKETA KONPARATIBOA 
 

Gastu-adierazleak 

Antzeko biztanleria duten Bizkaiko 6 udalekiko azterketa konparatiboa egin ondoren, gastu-

adierazleei dagokienez, Galdakaoko Udalak ezaugarri hauek ditu:  

1. Pertsonal-gastuen indize txikia: pertsonal-gastuetara bideratutako diru-sarrera arrunten 

ehunekoa 24 mila eta 41 mila biztanle arteko 6 udalerrien artean txikiena da. Hain zuzen ere, 

2015-2019 aldiko batez bestekoa % 25,7 da. 

2. Azpikontratazioen indize altua: Galdakaori dagokio kanpoko enpresekin kontratatutako 

gastu arruntak (gastuen 227 kontzeptua) finantzatzera bideratutako diru-sarrera arrunten 

ehuneko handiena.  

3. Biztanleko finantza-karga txikia edo nulua: udalaren egoera finantzarioa oso onbideratuta 

dago. 

4. Gainerako udalen antzeko inbertsio mailak: 2015-2019 aldian, inbertsio errealen gastuen 

(gastuen VI. kap.) batez besteko ehunekoa gastuen guztizkoaren % 9,7 izan da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

286 
 

179. taula.  Galdakaoko Udaleko eta erreferentziazko udaletako gastuen aurrekontu-adierazleen bilakaera (2015-2019 aldia) 

Udalerria 2015 2016 2017 2018 2019 

2015-2019 

aldiko batez 

bestekoa 

Galdakao 

Pertsonal-gastuen indizea % 26,59 % 26,10 % 25,52 % 25,82 % 24,41 % 25,7 

Azpikontratazio-indizea % 32,52 % 33,17 % 33,59 % 31,98 % 29,82 % 32,2 

Finantza-karga biztanleko 1,42 0,00 0,04 0,03 0,02 0,302 

Inbertsio-maila % 13,41 % 8,71 % 7,60 % 8,70 % 9,94 % 9,7 

Durango 

Pertsonal-gastuen indizea % 32,44 % 31,90 % 31,09 % 31,41 % 28,54 % 31,1 

Azpikontratazio-indizea % 21,11 % 22,66 % 21,81 % 21,91 % 21,70 % 21,8 

Finantza-karga biztanleko 18,78 18,48 18,20 18,01 16,78 18,05 

Inbertsio-maila % 4,00 % 8,50 % 6,11 % 6,45 % 5,02 % 6,0 

Leioa 

Pertsonal-gastuen indizea % 27,69 % 28,09 % 29,79 % 25,63 % 25,94 % 27,4 

Azpikontratazio-indizea % 39,95 % 37,24 % 39,40 % 35,11 % 35,76 % 37,5 

Finantza-karga biztanleko 0,05 0,08 0,07 0,09 0,13 0,084 

Inbertsio-maila % 5,28 % 11,25 % 5,56 % 8,15 % 18,04 % 9,7 

Sestao 

Pertsonal-gastuen indizea % 47,13 % 47,89 % 46,44 % 45,91 % 46,23 % 46,7 

Azpikontratazio-indizea % 28,37 % 30,19 % 26,64 % 32,25 % 28,87 % 29,3 

Finantza-karga biztanleko 16,46 15,70 15,20 16,29 17,28 16,186 

Inbertsio-maila % 4,33 % 6,82 % 5,84 % 8,03 % 14,20 % 7,8 

Erandio 

Pertsonal-gastuen indizea % 38,63 % 39,11 % 37,74 % 38,63 % 37,33 % 38,3 

Azpikontratazio-indizea % 32,63 % 31,75 % 26,54 % 36,68 % 30,76 % 31,7 

Finantza-karga biztanleko 16,02 58,00 48,03 0,13 0,03 24,442 

Inbertsio-maila % 6,71 % 5,43 % 8,89 % 9,02 % 19,58 % 9,9 

Basauri 

Pertsonal-gastuen indizea % 30,04 % 29,96 % 27,89 % 26,85 % 26,30 % 28,2 

Azpikontratazio-indizea % 31,81 % 34,02 % 30,97 % 30,35 % 28,87 % 31,2 

Finantza-karga biztanleko 36,08 31,53 24,77 26,05 32,17 30,12 

Inbertsio-maila % 8,44 % 2,71 % 3,15 % 14,68 % 12,39 % 8,3 

20.000 

biztanletik 

gorako 

udalerrien 

multzoa 

Pertsonal-gastuen indizea % 31,60 % 31,21 % 30,90 % 29,49 % 29,30 % 30,5 

Azpikontratazio-indizea % 25,33 % 25,38 % 26,77 % 26,15 % 24,72 % 25,7 

Finantza-karga biztanleko 22,35 40,3 19,54 13,78 17,77 22,748 

Inbertsio-maila % 8,15 % 7,48 % 10,04 % 10,42 % 11,82 % 9,6 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina  
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Gastu arruntaren zurruntasuna 

Gastu arruntaren zurruntasunaren adierazleak honako hauen arteko erlazioa neurtzen du: pertsonal-

gastuak gehi gastu finantzarioak, batetik, eta gastu arruntak, bestetik. Beren izaera dela eta, 

pertsonal-gastuak eta gastu finantzarioak zurrunagoak dira beste gastu arrunt batzuk baino. 

Horregatik, adierazle hori zenbat eta handiagoa izan, orduan eta maniobra-aukera txikiagoa izango du 

tokiko erakundeak bere aurrekontua aldatzeko. Izan ere, indizea zenbat eta txikiagoa izan, udalerriek 

orduan eta malgutasun handiagoa izango dute beren gastu publikoa gutxitzeko, ondasun arrunten eta 

zerbitzuen gastuak eta transferentzia arruntak, printzipioz, errazago murritz baitaitezke pertsonal-

gastuak eta gastu finantzarioak baino, gastu horien zurruntasuna handia baita. 

2015-2019 aldian pertsonal-gastuetan (I. kap.), gastu finantzarioetan (III. kap.) eta gastu arruntetan (I. 

kap., II. kap., III. kap. eta IV. kap.) biztanleko likidatutako batez besteko gastua oinarritzat hartuta, 

Galdakaoko gastu arruntaren zurruntasun-adierazlea kalkulatu da, bai eta erreferentziazko 6 

udalerrien, 20 mila biztanletik gorako udalerrien eta Bizkaiko udalerri guztien zurruntasun-adierazlea 

ere, eta taula honetan jasotako emaitzak lortu dira:  

 

 

180. taula.  Gastu arrunten zurruntasunaren adierazlea (2015-2019 aldiko batez bestekoa) 

Galdakao 

Erreferentziazko 

udalerrien batez 

bestekoa 

20.000 biztanletik 

gorako udalerrien 

multzoa. 

Bizkaia 

% 32,0 % 36,9 % 35,4 % 35,3 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 

 

 

Galdakaoko Udalaren gastu arruntaren zurruntasun-indizea (% 32,0) txikiagoa da aztertutako 

gainerako udalerri-multzoena baino; beraz, Galdakaoko Udalak malgutasun handiagoa du gastu 

arrunta murrizteko, ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak eta transferentzia arruntak, printzipioz, 

errazago murritz baitaitezke pertsonal-gastuak eta gastu finantzarioak baino, gastu horien 

zurruntasuna handia baita. 
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14.1.4. ERAGIKETA ARRUNTENGATIKO ETA KAPITAL-ERAGIKETENGATIKO EMAITZEN 

AZTERKETA KONPARATIBOA 

 

Atal honetan, Galdakaoren eta Bizkaiko beste udal batzuen arteko azterketa konparatiboa egin da, 

eragiketa arrunten, kapital-eragiketen eta eragiketa finantzarioen bidez lortutako emaitzei 

dagokienez. Emaitza horiek kalkulatzeko, 2015-2019 aldiko ekitaldi arruntak hartu dira kontuan.  

Galdakaoko Udalak posizio finantzario positiboa du, eta beste udalek baino superabit handiagoa du 

eragiketa arruntengatik. Batez beste, 2015etik 2019ra bitartean, Galdakaon, eragiketa arruntengatiko 

superabita 230 eurokoa izan da biztanleko. Superabit hori oso altua da, aztertutako multzo guztietako 

batez bestekoen aldean. Izan ere, per capita 137 eurokoa da erreferentziazko 6 udalerrietan; 178 

eurokoa, 20.000 biztanletik gorako Bizkaiko udalen multzoan; eta 183 eurokoa, berriz, Bizkaiko 

lurralde historikoko udalerri guztien multzoan. 

Kapital-eragiketek, oro har, aurrekontu-defiziteko posizioa dute. Inbertsio errealetan egindako 

ahaleginari dagokionez, Galdakao (99,5 euro biztanleko) erreferentziazko 6 udalen batez bestekoaren 

azpitik dago (105 euro biztanleko).  

Galdakaoko Udalaren kasuan, 2015-2019 aldiko eragiketa finantzarioak marjinalak dira, eta ez dute 

diru-sarrera eta gastu esanguratsurik 8. eta 9. kapituluetan, hau da, aktibo eta pasibo finantzariotan. 

Izan ere, Udalaren egoera da zorpetu gabe dagoela eta ez duela zorpetzeko beharrik.  

Eragiketa arruntengatiko superabitak kapital-eragiketengatiko eta eragiketa finantzarioengatiko 

defizita berdintzen du, Galdakaoko Udalaren kasuan, marjina handiarekin, eta 2015-2019 aldirako 

kalkulatutako batez besteko aurrekontu-emaitza 155 eurokoa da biztanleko. Emaitza oso positiboa da 

beste udal batzuekiko: 70 eurokoa da, antzeko biztanleria duten 6 udaletan; 49 eurokoa, 20 mila 

biztanletik gorako udaletan; eta 52 eurokoa, berriz, Bizkaiko udal guztiak hartuta.  
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181. taula.  Galdakao Udalaren eragiketa arruntengatiko batez besteko aurrekontu-emaitza biztanleko, 

erreferentziazko beste udal batzuekiko 

  

Galdakao 

Erreferentziazko 

udalerrien batez 

bestekoa 

20.000 biztanletik 

gorako udalerrien 

multzoa. 

Bizkaia 

€/bizt. €/bizt. €/bizt. €/bizt. 

Diru-sarrera arruntak 1.154 1.170 1.279 1.259 

Gastu arruntak 924,2 1.033 1.101 1.076 

Eragiketa arrunten emaitza 230 137 178 183 

Kapital-sarrerak 25 44 30 42 

Kapital-gastuak 99,5 105 143 156 

Kapital-eragiketen emaitza -74,5 -61 -113 -113 

Diru-sarrera ez-finantzarioak 1.178 1.214 1.308 1.301 

Gastu ez-finantzarioak 1.023,7 1.138 1.244 1.231 

Eragiketa ez-finantzarioen emaitza 154,3 75,6 64 70 

Diru-sarrera finantzarioak 1 10,7 9 10 

Gastu finantzarioak 0,6 16 24 28 

Eragiketa finantzarioen emaitza 0,4 -5,3 -15 -18 

AURREKONTUAREN EMAITZA 155 70 49 52 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 
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14.1.5. AURREZKI-ADIERAZLEEN AZTERKETA KONPARATIBOA 

 

Galdakaoko Udalaren aurrezki-adierazleak oso onak dira, eta kudeaketarako nahikoa baliabide izateko 

aukera ematen dute. 2015-2019 aldi osoan, aurrezki gordin ez-finantzarioaren indizea % 15etik 

gorakoa izan da, eta goranzko bilakaera izan du: 2019an, % 26,9koa izan da, eta azken 5 ekitaldiko 

batez bestekoa % 19,7 izan da.  Adierazle horrek agerian uzten du zer-nolako ahalmena dagoen 

aurrekontu-aurrezkia lortzeko, eragiketa arruntetako eskubide aitortu garbien likidazioaren bidez 

sortutako baliabideei esker, gastu finantzarioetatik eratorritako betebehar onartu garbiak kontuan 

hartu gabe. Aurrezki garbiaren indizeari buruzko datuak ere oso positiboak dira, eta aurrezki gordin 

ez-finantzarioaren indizearen ia berdinak, 2011. urtetik zorpetu gabeko udala baita.  

 

182. taula.  Galdakao Udalaren aurrezki gordin ez-finantzarioaren eta aurrezki garbiaren indizearen bilakaera, 

erreferentziazko beste udal batzuekiko 

Udalerria 2015 2016 2017 2018 2019 

2015-2019 

aldiko 

batez 

bestekoa 

Galdakao 

Aurrezki gordin ez-finantzarioaren 

indizea 
% 15,85 % 16,39 % 16,80 % 22,63 % 26,86 % 19,71 

Aurrezki garbiaren indizea % 15,72 % 16,39 % 16,80 % 22,62 % 26,85 % 19,68 

Durango 

Aurrezki gordin ez-finantzarioaren 

indizea 
% 7,38 % 6,74 % 8,48 % 8,50 % 15,87 % 7,64 

Aurrezki garbiaren indizea % 5,42 % 4,90 % 6,71 % 6,79 % 14,40 % 9,39 

Leioa 

Aurrezki gordin ez-finantzarioaren 

indizea 
% 10,14 % 10,02 % 6,21 % 19,23 % 17,73 % 12,67 

Aurrezki garbiaren indizea % 10,13 % 10,01 % 6,21 % 19,22 % 17,72 % 12,66 

Sestao 

Aurrezki gordin ez-finantzarioaren 

indizea 
% 6,40 % 3,98 % 11,74 % 5,93 % 8,78 % 7,37 

Aurrezki garbiaren indizea % 4,97 % 2,61 % 10,45 % 4,65 % 7,49 % 6,03 

Erandio 

Aurrezki gordin ez-finantzarioaren 

indizea 
% 8,23 % 9,88 % 16,63 % 5,88 % 14,62 % 11,05 

Aurrezki garbiaren indizea % 6,97 % 5,41 % 13,08 % 5,87 % 14,62 % 9,19 

Basauri 

Aurrezki gordin ez-finantzarioaren 

indizea 
% 5,72 % 2,65 % 11,53 % 11,68 % 16,52 % 9,62 

Aurrezki garbiaren indizea % 2,45 -% 0,28 % 9,42 % 9,59 % 14,04 % 7,04 

20.000 

biztanletik 

gorako 

udalerrien 

multzoa 

Aurrezki gordin ez-finantzarioaren 

indizea 
% 13,16 % 12,95 % 11,39 % 15,05 % 16,69 % 13,85 

Aurrezki garbiaren indizea % 11,32 % 9,62 % 9,79 % 14,01 % 15,44 % 12,04 

Bizkaia 

Aurrezki gordin ez-finantzarioaren 

indizea 
% 13,84 % 13,41 % 12,33 % 15,88 % 17,24 % 14,54 

Aurrezki garbiaren indizea % 11,64 % 9,96 % 10,21 % 14,44 % 15,92 % 12,43 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 
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14.1.6. GALDAKAOKO UDALAREN AURREKONTU-EMAITZA DOITUAREN ETA 

DIRUZAINTZAKO GERAKINAREN BILAKAERA 

 

Aurrekontu-emaitza doitua 

Aurrekontu-emaitza doitua aurrekontuaren likidazio-egoeraren parte da, eta ekitaldian likidatu diren 

kobrantza-eskubideen eta aldi berean onartutako ordaintze-betebeharren arteko aldea da. Beraz, 

Udalak ekitaldian superabita edo defizita izan duen adierazten duen magnitudea da. Aurrekontu-

emaitza doitu egin behar da gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatzen diren 

betebeharrekin eta diru-sarrerei lotutako gastuen ondorioz ekitaldiko finantzaketan izan daitezkeen 

desbideratzeekin, inguruabar horiek aurrekontuaren emaitza desitxuratzen baitute. Ekitaldiko 

aurrekontu-emaitza doitua negatiboa bada, horrek adierazten du egoera finantzarioa aztertu eta, hala 

badagokio, zuzendu egin behar dela, saldo horrek adierazten baitu ekitaldirako aitortutako 

eskubideak ez direla nahikoak ekitaldirako sortutako betebeharrei aurre egiteko, eta horren ondorioz, 

ez dela aurrekontu-egonkortasuneko printzipioa beteko. 

Galdakaoko Udalak 2011-2019 aldian izandako datuak eta bilakaera aztertuta, aztertutako ekitaldi 

guzti-guztietan aurrekontu-emaitza doitua positiboa izan da, oszilazio handiak izanda, 87.322 €-tik 

(2011. urtea) 11.173.865 €-ra (2019. urtea). Aztertutako aldirako kalkulatutako batez besteko 

zenbatekoa oso positiboa da, batez besteko aurrekontu-emaitza doitua urtean 5.691.544 €-koa izan 

baita. Bestalde, itxitako azken ekitaldiko (2020) aurrekontu-emaitza doitua 2015-2019 aldiko batez 

besteko balioa baino handiagoa da, 7.142.260 eurokoa izan baita.  

 

Diruzaintzako gerakin doitua 

Diruzaintzako gerakin likidoa doitu egin behar da ekitaldiaren itxieran, diruzaintzako gerakin doitua 

lortzeko, indarreko aurrekontu-legediak hala agintzen baitu. Doikuntza egiteko, “Diruzaintzako 

gerakina, diru-sarrerei lotutako gastuetarako” kontzeptua baliatzen da. Hori lortzeko, honako hauek 

aztertzen dira: ekitaldi hori ixteko unean gastu-proiektuetan izan diren finantzaketa-desbideratze 

positibo metatuak, gastu horiei lotutako diru-sarrerekiko. 

2011tik 2019ra bitarteko bilakaerari erreparatuta, 9 urteko aldi horretan, Galdakaoko Udalak 

nabarmen handitu du diruzaintzako gerakin doitua: 2011n, 13.370.097 €-ko gerakina izan zuen, eta 

2019an, berriz, 38.059.901 €-koa. Urteko batez besteko gehikuntza 3.086.225 €-koa izan da balio 

absolututan, eta % 14,5ekoa balio erlatibotan.  
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Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako 

Gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina aurrekontuaren likidazio-egoeraren parte da. 

Kalkulatzeko, kobratzeko dauden eskubideak (ekitaldi berekoak eta aurrekokoak) gehi diruzaintzako 

funts likidoak egiten da, eta ateratzen den zenbatekoari, ordaintzeko dauden kredituak (ekitaldi 

berekoak eta aurrekokoak) kentzen zaizkio. Adierazle horrek aukera ematen digu jakiteko zenbateko 

kaudimena eta ahalmen ekonomikoa dituen Udalak bere zorrei aurre egiteko, hau da, bere finantza-

konpromisoei aurre egiteko. Halaber, adierazle hori positiboa bada, adierazten du Udalak baliatu ahal 

izango duela gastuaren zati bat handitzeko eta finantzatzeko sortzen den ekitaldiaren ostekoan, 

aurrekontua aldatuta, onartu ondoren.  

Aztertutako aldian izandako gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren zenbatekoan oinarrituta, 

Galdakaoko Udalak ez du arazorik bere finantza-konpromisoei aurre egiteko, bere kaudimena eta 

ahalmen ekonomikoa kontuan hartuta: 2019an, Galdakaoko Udalaren gastu orokorretarako 

diruzaintzako gerakina, 35.229.174 eurokoa zen, gerakin hori 24.206.954 €-tan handitzea lortu 

baitzuen 8 urteko epean, 2011tik 2019ra bitartean.  Gainera, bilakaera positiboa da oraindik ere; 

itxitako azken ekitaldiko (2020. urtea) likidazioaren behin betiko datuak jakinda, Galdakaoko Udalaren 

gastu orokorretarako diruzaintzako gerakina 40.696.275 €-koa da 2020an, eta, 2019. urtearekin 

alderatuta, 5.467.101 €-ko hazkundea izan du zenbateko horrek balio absolututan, eta % 15,5ekoa, 

berriz, balio erlatibotan.  Hala ere, epe labur-ertainera begira, diruzaintzako gerakina nabarmen 

murriztuko dela aurreikusten da, 2021eko aurrekontuaren exekuzioaren ondorioz.  

 

 

183. taula.  Galdakaoko Udalaren aurrekontu-emaitzaren eta diruzaintzako gerakinaren bilakaera 

  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aurrekontu-

emaitza 

doitua 

87.322,06 2.569.585,38 6.987.279,74 7.167.521,54 5.339.194,97 4.963.706,33 4.322.252,83 8.613.171,10 11.173.865,20 7.142.260,17 

Diruzaintzako 

gerakin doitua 
13.370.097,66 12.632.881,62 

15.533.207,1

4 
18.441.111,11 18.227.550,00 20.739.921,45 24.150.812,67 29.785.625,56 38.059.901,26 40.919.225,57 

Diruzaintzako 

gerakina 

gastu 

orokorretarak

o  

11.022.220,69 9.692.403,76 
12.834.525,5

1 
15.158.051,75 15.902.065,56 18.631.384,19 22.520.888,45 28.233.589,72 35.229.174,97 40.696.275,51 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Galdakaoko Udala, 2020. Siadecok egina 
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14.1.7. GALDAKAOKO UDALAREN ZOR BIZIAREN EGOERAREN BILAKAERA 

 

Udal batek data jakin batean finantza-erakundeekin duen zorraren saldoa adierazten du zor biziak. 

Galdakaoko Udalaren ezaugarrietako bat da ez duela inongo zorrik hartu finantza-erakundeekin 

2012tik 2020ra arte. Taula honetan Udalaren epe luzeko eta epe laburreko zorren bilakaerari buruzko 

informazioa ageri da.  

 

 

 

184. taula.  Galdakaoko Udalak kreditu-erakundeekin dituen epe luzeko eta epe laburreko zorren bilakaera 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Epe luzeko zorrak 3.410.806,40   0 0 0 0 0 0 0 0 

Epe laburreko zorrak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2011-2019. Siadecok egina 

Zero zorpetzeko politikak aplikatu direla ikusi da. Galdakaoko Udalean, zor biziaren indizea –zor 

biziaren ehunekoa adierazten du, diru-sarrera arruntekiko– zero izan da 2012tik aurrera. Bizkaian 

20.000 biztanletik gora dituzten udalerrien multzoan, berriz, 2013-2019 aldirako batez bestekoa % 6,2 

da, eta Bizkaia osoko udalerrien multzoarena, berriz, % 8,0. Egia da urte horietan Bizkaiko udalen 

zorpetze-maila, oro har, nabarmen jaitsi dela. Esaterako, 2019an, zor biziaren indizeak % 3,7 eta % 4,7 

izan ziren (20.000 biztanletik gorako udalerrien multzoan eta Bizkaiko udalerri guztien multzoan, 

hurrenez hurren).  

 

 

 

 

185. taula.  Galdakaoko Udalaren zor biziaren adierazlearen bilakaera  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Galdakaoko Udala % 6,0 % 4,2 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,00 % 0,00 

20.000 biztanletik gorako 

udalerrien multzoa 
% 15,8 % 16,0 % 8,5 % 7,2 % 6,0 % 6,8 % 5,9 % 4,93 % 3,72 

Bizkaia % 19,1 % 19,1 % 11,9 % 10,0 % 8,4 % 8,3 % 7,1 % 5,76 % 4,73 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2011-2019. Siadecok egina 
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14.1.8. AURREKONTU-EGONKORTASUNEKO HELBURUEN BETETZE-MAILA  

 

Aurrekontu-egonkortasuna: 

Aurrekontu-egonkortasunaren helburua betetzeko, Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Europako 

Sisteman (EKS) jasotako definizioaren arabera, toki-korporazioek (toki-erakundeak berak eta bere 

menpeko erakundeek) aurrekontu-orekako edo -superabiteko posizioa izan behar dute, finantzaketa-

ahalmen gisa ulertuta. Hau izan daiteke finantza-ahalmenaren definizioa: diru-sarrera ez-

finantzarioen (diru-sarreren aurrekontuko 1. kapitulutik 7.era) eta gastu ez-finantzarioen (gastuen 

aurrekontuko 1. kapitulutik 7.era) arteko aldea. Toki-korporazioa osatzen duten unitateen 

finantzaketa-ahalmenen/-beharren batura da; Galdakaoko Udalaren kasuan, hauek dira unitate 

horiek: Galdakaoko Udala bera, Udal Euskaltegia eta Musika Jardueren Udal Zentroa. 

EKSren irizpide metodologikoak aplikatzeko, gainera, aurrekontuko datuak kontabilitate nazionaleko 

terminoetara eraldatu edo aldatu behar dira, eta gerta liteke doikuntzak egin behar izatea, bai diru-

sarreretan, bai gastuetan.  

Galdakaoko Udalaren aurrekontu-egonkortasuna ebaluatzeko txostenaren arabera (2020. urtea), 

betetzen da Bizkaiko Toki Erakundeen Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Iraunkortasunari 

buruzko 5/2013 Foru Arauak ezartzen duen egonkortasun-printzipioa, Galdakaoko Udalak 

3.601.975,21 euroko finantzaketa-ahalmena/superabita baitu. Zenbateko hori hiru toki-erakundeen 

superabiten zenbatekoen batura da: Galdakaoko Udala (3.072.433,46 euro), Musika Jardueren Udal 

Zentroa (445.439,20 euro) eta Udal Euskaltegia (84.102,55 euro).   

 

 
186. taula Galdakaoko Udalaren finantzaketa-ahalmena / superabita, EKSren irizpideen arabera (2020) 

Erakundea 

Diru-sarrera 

ez-

finantzario

a 

Gastu ez-

finantzarioa 

Europako Kontuen 

Sistemaren doikuntzak 

Finantziazio-

ahalmena 
Erakunde 

beraren 

doikuntza

k 

Barne-

eragiketen 

bidezko 

doikuntzak 

Galdakaoko Udala 35.421.854,27 
31.725.556,1

3 

-

623.864,68 
0,00 3.072.433,46 € 

Musika Jardueren Udal 

Zentroa 
1.678.733,97 1.233.294,77 0,00 0,00 445.439,20 € 

Udal-euskaltegia 783.703,99 699.601,44 0,00 0,00 84.102,55 € 

GUZTIRA 37.884.292,23 
33.658.452,3

4 

-

623.864,68 
0,00 3.601.975,21 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2020 
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Galdakaoko Udalaren aurrekontu-egonkortasuna ebaluatzeko txostenaren arabera, 2019ko datuek 

erakusten dute toki-erakundeen multzo osoak finantzatzeko ahalmen handia duela:  Udalaren 

mendeko bi erakunde autonomoek –Musika Jardueren Zentroak (-102.964,67) eta Udal Euskaltegiak 

(-114.931,93)– aurrekontu-defizita izan zuten, baina Udalari berari dagozkion superabita eta 

finantziazio-ahalmenaren zenbatekoa 12.135.091,12 euroko balio positiboa zenez, 3 erakundeen 

saldoa 11.917.194,52 euroko superabita izan zen.     

 

 

Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epea: 

Sektore publikoan merkataritza-zorra kontrolatzeari buruzko abenduaren 20ko 9/2013 Lege 

Organikoak sendotu egiten du hornitzaileei ordaintzeko epearen kontrola, sektore publikoaren 

merkataritza-zorra kontrolatzeko bitarteko gisa; hala, finantza-zorraren kontrolarekin batera, 

aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-jasangarritasunaren printzipioak beteko direla bermatzen 

da.   

Arazoaren 8ko 9/2017 Legearen, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoaren, 198 (4) artikuluan, 

honako hau xedatzen da prezioaren ordainketari dagokionez: “Obra-ziurtagiriak onartu ondoren, edo 

ondasunak nahiz zerbitzuak kontratuan xedatutako moduan entregatu eta eman direla egiaztatzen 

duten agiriak eman ondoren, hogeita hamar egun izango ditu Administrazioak prezioa ordaintzeko”  

Taula honetan, Galdakaoko udal-erakunde bakoitzak (Galdakaoko Udala, Musika Jardueren Udal 

Zentroa eta Udal Euskaltegia) hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari buruzko informazioa jaso 

da, 2020. urteko hiruhilekoen arabera. Ikusten denez, ordainketa-epeak nabarmen txikiagoak dira 

xedatutako gehienekoak baino.    
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187. taula Ordaintzeko batez besteko epea 2020an, hiruhilekoka 

 

 ERAKUNDE 

BAKOITZAREN BATEZ 

BESTEKO ORDAINTZE-

EPEA (egun-

kopurua) 

GALDAKAO 

1. hiruhilekoa 8,08 

2. hiruhilekoa 7,35 

3. hiruhilekoa 18,01 

4. hiruhilekoa 6,89 

MUSIKA JARDUEREN UDAL 

ZENTROA 

1. hiruhilekoa 7,79 

2. hiruhilekoa  

3. hiruhilekoa 13,13 

4. hiruhilekoa 7,76 

UDAL-EUSKALTEGIA 

1. hiruhilekoa 20,55 

2. hiruhilekoa  

3. hiruhilekoa  

4. hiruhilekoa 4,52 

HORNITZAILEEI 

ORDAINTZEKO BATEZ 

BESTEKO EPE OROKORRA 

(egunetan) 

1. hiruhilekoa 8,13 

2. hiruhilekoa 7,35 

3. hiruhilekoa 18,00 

4. hiruhilekoa 6,89 

 

Galdakaoko Udalaren aurrekontu-egonkortasuneko eta jasangarritasun finantzarioko helburuen 

betetze-maila (2016-2019 aldia). 

Bizkaiko toki-erakundeen aurrekontu-egonkortasunari eta finantza-iraunkortasunari buruzko 

ekainaren 12ko 5/2013 Foru Arauaren 4. artikuluak finantza-jasangarritasuna honela definitzen du: 

oraingo eta etorkizuneko gastu-konpromisoak finantzatzeko ahalmena, defizitaren, zor publikoaren 

eta zor komertzialaren berankortasunaren mugen barruan eta indarrean dagoen araudian 

ezarritakoaren arabera. 
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Bizkaiko Foru Aldundiak (Udalnet) aurrekontu-egonkortasuneko helburuen betetze-mailari buruz 

argitaratutako txostenen arabera, Galdakaoko Udalak, 2016. urtetik 2019. urtera bitartean, urte 

horietan guztietan bete ditu urte bakoitzerako indarrean dagoen araudiaren arabera ezarritako 

helburu guztiak: 

- Aurrekontu-egonkortasunaren helburuari dagokionez, superabita izan du finantziazio-

ahalmenari erreparatuta.   

- Zor publikoaren helburuan, sarrera ez-finantzarioen portzentajea kontuan hartuta. 

- Gastu-arauari dagokionez, gastu ez-finantzarioen aldakuntza-portzentajea kontuan hartuta 

(Nazioko eta Eskualdeko Kontuen Europako Sistema), zorraren interesak eta Europar 

Batasunetik, beste administrazio publiko batzuetatik edo hirigintza-kudeaketatik datozen 

funts finalistekin finantzatutako gastuaren zatia kenduta.  

- Hornitzaileei ordaintzeko batez besteko epeari dagokionez. 

 

2019ko ekitaldiko aurrekontu-egonkortasunaren, zor publikoaren eta gastu-arauaren helburuen 

betetze-mailari buruzko 2020ko apirilaren 6ko kontu-hartzailetzako Txostenaren arabera (5/2013 FA): 

- Galdakaoko Udalak 11.917.194,52 euroko superabita izan zuen, Nazioko eta Eskualdeko 

Kontuen Europako Sistemaren arabera. 

 

- Galdakaoko tokiko erakundeen zor bizia likidatutako diru-sarrera arrunten % 0 zen. 

 

-  2019rako gastu-araua betetzen zen, eta 2018tik 2019ra bitartean gastu konputagarriaren 

aldakuntza -% 6,19koa izan zen. 
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14.2 USANSOLOKO UDALAREN BIDERAGARRITASUN EKONOMIKO-

FINANTZARIOARI BURUZKO AZTERKETA 

 

Atal honetan Usansolo udalerri berri eta independente eratzeko banantze-prozesuaren 

jasangarritasun ekonomiko-finantzarioaren memoria dago, eta bi helburu ditu: 

Lehena: banandutako udalerri berriak Galdakaoko Udalak gaur egun ematen dituen 

zerbitzuak gutxienez bermatzeko beharko dituen udal-baliabide ekonomikoak kuantifikatzea, 

zerbitzu horien kalitatea batere murriztu gabe. 

Bigarrena: iraunkortasun ekonomikoa aztertzea, bai Usansoloko Udal berriarena, bai 

jatorrizko Galdakaoko Udalarena, banantzea gertatu ondoren.  Iraunkortasun ekonomikoa 

aztertzeak esan nahi du Usansolo udalerri independente gisa eratzearen ondoriozko gastuak 

eta diru-sarrerak kalkulatzea.  

Hauek dira atal honen xedeak: alde batetik, Usansoloko Udal berriak aurre egin beharko dien gastu 

arruntetarako eta “kapital-gastu” gisa zehaztutako gastuetarako aurrekontuak kuantifikatzea, eta 

bestetik, zehaztea zer-nolako ahalmena duen gastu arruntak finantzatzeko, bai eta kapital-gastuak 

finantzatzeko ere, Udalaren inbertsio-ahalmenaren arabera. Hori horrela, hau da bideragarritasun 

ekonomikoaren azterketa egiteko erabili den eskema: 

1. Diru-sarrera arrunten aurreikuspenak kalkulatzea:  diru-sarrera arrunten 

aurreikuspenari buruzko azterlanean, Usansolok udalerri independente bat eratzean izango 

duen diru-sarrera arrunten bolumena kuantifikatzen da. Tokiko zergen (zuzeneko zergak, 

zeharkako zergak eta tasengatiko sarrerak), transferentzia arrunten eta, neurri txikiagoan, 

ondareko diru-sarreren bidez lortutako diru-sarrerak. 

2. Gastu arruntaren aurreikuspenak kalkulatzea: Galdakaoko Udalaren aurrekontuetako datu 

historikoetatik abiatuta, Usansolon kokatutako udal-zerbitzuetara bideratutako gastuari 

buruz eta Usansolori Usansolotik kanpoko udal-zerbitzuengatik egotzi beharreko gastuei 

buruz egindako kalkuluen emaitzak kontuan hartuta, udal berriaren urteko udal-gastu 

arruntaren aurreikuspena egin da, oro har gastu “finkotzat” har daitezkeen gastuak 

zehazteko. Galdakaoko Udalaren aurrekontu-balioez gain, kontuan hartu dira Usansoloren 

antzeko biztanleria duten Bizkaiko udalerrietako udal-baliabideak eta -aurrekontuak. 
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3. Aurrezki gordina lortzeko ahalmena kalkulatzea: aurreikusitako diru-sarrera eta gastu 

arrunten arteko aldea izanik, udalerri berriaren jasangarritasun ekonomikoaren adierazlea 

da. Izan ere, inbertsioak finantzatzeko kredituak ordaintzeko erabiltzen den “finantza-karga” 

kenduta ateratzen den emaitza da, zorpetze berriarekin batera, Usansolon egin beharreko 

inbertsioak finantzatzeko erabil daitekeen “aurrezki garbia”. 

 

 

14.2.1. DIRU-SARRERA ARRUNTEN AURREIKUSPENAK 

Usansolok udalerri independente gisa eratzean izan ditzakeen diru-sarrera arrunten zenbatekoa 

zehazteko, prozedura honi jarraitu zaio: 

a. Galdakaoko Udalaren diru-sarreretan oinarritutako hurbilketa: Galdakaoko Udalaren 

aitortutako eskubideei buruzko informazioa aztertuta –2015-2019 aldiko datu 

desagregatuak, artikuluen eta kontzeptuen mailetan–, Usansolori tokiko tributuengatiko, 

tasengatiko eta kontribuzio bereziengatiko dagokion diru-bilketa kalkulatu da, sortutako 

tributu-sarreren izaera ekonomikoari erreparatuta. 

b. 4.100 eta 5.100 biztanle arteko udalerrien lagin adierazgarri bati buruzko azterketa: biztanle-

kopuruaren aldetik Usansolotik gertuen dauden Bizkaiko 8 udalerriak aukeratu dira. 

Usansolon 1997tik 2021era bitartean izandako urteko batez besteko hazkunde 

demografikoaren tasa (% 0,9) 2021eko urtarrilean bertan bizi diren biztanleei aplikatuz, 

2022an 4.560 biztanleko biztanleria izango dela kalkulatzen da.    2020ko datuen arabera, 

hautatutako 8 udalerrien batez besteko biztanleria 4.561 biztanlekoa da. Zortzi udalerrietako 

biztanleko batez besteko balioak eta ratioak kalkulatu dira, 2015etik 2019ra bitartean 

likidatutako diru-sarrera arruntei buruzko informazioa erabiliz, arlo ekonomikoaren 

alderaketa egiteko, Usansolorako aurretik kalkulatutako diru-sarreren aurreikuspenekin, 

Galdakaoko Udalak likidatutako diru-sarrerak oinarritzat hartuta. 

c. Usansolori dagozkion diru-sarrera arrunten amaierako kalkulua:  erabilitako prozeduraren 

arabera kalkulatutako aurreikuspenekiko aldeak aztertuz (aldez aurretik “a” atalean 

azaldutako prozedura eta “b” ataleko prozedura), Usansolorako egoera “aldekoenaren” eta 

“kontrakoenaren” arteko balioak ezarri dira, diru-sarrera arruntaren aurreikuspenak 

kalkulatzeko, haien izaera ekonomikoaren arabera. 
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Galdakaoko Udaleko diru-sarrera arrunt adierazgarrienak 

2015-2019 aldirako, Galdakaoko Udalaren diru-sarrera arrunt guztien (aitortutako eskubideen fasean) 

guztizkoaren urteko batez bestekoa 33.822.091 eurokoa da, 1.154 euro biztanleko. 

 

188. taula   Galdakaoko Udalaren diru-sarrera likidatuen urteko batez bestekoa 2015-2019 aldian 

 
2015-2019 aldiko  

urteko batez 

bestekoa (€) 

Aitortutako 

eskubideen 

guztikoaren 

gaineko % 

€ biztanleko 

1. kap.: Zuzeneko zergak             9.642.616    % 27,9                   329    

2. kap.: Zeharkako zergak                546.162    % 1,6                     19    

3. kap.: Tasak, prezio publikoak eta beste zerga 

batzuk 
            4.503.239    % 13,0                    154    

4. kap.: Transferentzia arruntak           19.130.962    % 55,3                   652    

5. kap.: Ondarearekin lotutako diru-sarrerak -                    887    % 0,0 -                            

Diru-sarrera arruntak, guztira           33.822.091    % 97,8                 1.154    

6. kap.: Diru-sarrera errealen besterentzea                575.617    % 1,7                      20    

7. kap.: Kapital-transferentziak                156.557    % 0,5                        5    

8. kap.: Aktibo finantzarioak                  18.441    % 0,1                        1    

9. kap.: Pasibo finantzarioak                         -      % 0,0                         -      

Kapital-sarrerak, guztira                750.614    % 2,2                     26    

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA           34.572.706    % 100,0                 1.179    

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015-2019; Siadecok egina 

Hauek dira Galdakaoko Udalaren diru-sarrera garrantzitsuenak (2015-2019 aldiko batez besteko 

datuak):  

1. Udalak Finantzatzeko Funtsa (Udalkutxa):   aitortutako eskubideen % 50,9 da, eta 

zenbatekoari dagokionez, 17.599.714 eurokoa da, urteko batez beste, diru-sarrera 

arruntetan.  

2. Ondasun higiezinen gaineko zerga (OHZ): zenbateko absolututan, 5.902.669 euroko diru-

sarrerak dira urtean, eta kopuru erlatibotan, berriz, diru-sarreren % 17,1 da.  

3. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga: 1.956.567 euro, batez beste, 2015-2019 aldian 

(diru-sarrera guztien % 5,7). 

4. Ekonomia-jardueren gaineko zerga: 1.557.219 euro (% 4,5). 

5. Zaborren edo hiri-hondakin solidoen etxez etxeko bilketa: 1.022.728 euro (% 3,0). 
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 Taula honetan, aurreko atalean aipatutako diru-sarrerez gain, Udalak aitortutako diru-sarrera 

adierazgarrienak ageri dira. Informazio hau ematen da haiei buruz: 

⎯ 2015-2019 aldiko datuak: lortutako diru-sarreren urteko batez bestekoa eurotan, aitortutako 

eskubideen guztikoan eta aurrekontuko kapituluaren guztizkoan dagokion portzentajea, eta 

euro/biztanle ratioa. 

⎯ 2020ko ekitaldiko biztanleko euroen ratioa. 

⎯ Biztanleko euroen ratioa, 2021erako onartutako aurrekontuaren arabera.  
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189. taula Galdakaoko Udaleko diru-sarrera arrunteko kontzeptu adierazgarrien aurrekontu-datuak. 

Artikulua 
Kontzeptua (diru-

sarrerak) 

2015-2019 aldiko batez besteko datuak 

2020ko 

likidazio 

partziala (€ 

biztanleko) 

2021erako 

onartutako 

aurrekontua (€ 

biztanleko) 

Zenbatekoa 

(€) 

Aitortutako 

eskubideen 

guztikoaren 

gaineko % 

Aitortutako 

eskubideen 

guztikoaren 

gaineko % 

metatua 

Kapituluko 

guztizkoaren 

gaineko % 

(€ 

biztan-

leko) 

42001 

Partaidetza zerga 

itunduetan 

(UDALKUTXA) 
17.599.713,8    % 50,9 % 50,9 % 92,0    600,2             622,1              604,6    

11202 
Ondasun higiezinen 

gaineko zerga 
 5.902.669,3    % 17,1 % 68,0 % 61,2 

         

201,3    
         218,7              207,3    

11301 

Trakzio mekanikoko 

ibilgailuen gaineko 

zerga 
  1.956.566,5    % 5,7 % 73,6 % 20,3 

            

66,7    
            70,1                 61,1    

13002 
Ekonomia-jardueren 

gaineko zerga 
 1.557.218,5    % 4,5 % 78,1 % 16,1 

            

53,1    
            55,8                 42,5    

31001 

Zabor edo hiri-

hondakin solidoen 

etxez etxeko bilketa 
 1.022.728,1    % 3,0 % 81,1 % 22,7 

            

34,9    
            44,4                 28,9    

31009 Udalaren ur-hornidura 954.964,6    % 2,8 % 83,9 % 21,2 
            

32,6    
                   -                          -      

31010 
Udalaren kirol-

zerbitzuak 
695.048,8    % 2,0 % 85,9 % 15,4 

            

23,7    
            14,8                 19,5    

42002 

Gizarte-zerbitzu eta -

programetarako 

laguntzak 

(GIZARTEKUTXA) 

584.507,1    % 1,7 % 87,6 % 3,1 
            

19,9    
            25,1                 21,1    

28201 

Eraikuntza, instalazio 

eta obren gaineko 

zerga 
546.162,4    % 1,6 % 89,1 % 100,0 

            

18,6    
            23,0                 42,5    

32109 

Hornidura-enpresek 

lurzorua, zorupea eta 

hegaldura okupatzea 
322.926,6    % 0,9 % 90,1 % 7,2 

            

11,0    
               8,5                 10,2    

41201 
Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzua 
276.490,7    % 0,8 % 90,9 % 1,4 

               

9,4    
               9,7                    3,4    

41002 
Gizarte-larrialdietarako 

laguntzak 
272.508,9    % 0,8 % 91,7 % 1,4 

               

9,3    
            14,9                 10,2    

31002 Estolderia-zerbitzua 256.582,3    % 0,7 % 92,4 % 5,7 
               

8,8    
            10,3                    8,0    

11401 

Hiri-lurren balio-

gehikuntzaren gaineko 

zerga 
226.161,8    % 0,7 % 93,1 % 2,3 

               

7,7    
            13,0                    8,5    

39100 Zirkulazio-zehapenak 155.398,1    % 0,4 % 93,5 % 3,5 
               

5,3    
               6,4                    4,4    

42099 

Beste transferentzia 

arrunt batzuk (Bizkaiko 

Foru Aldundia) 
149.565,4    % 0,4 % 93,9 % 0,8 

               

5,1    
               9,1                        -      

31016 

Kultura-zerbitzuak 

(jaialdiak, kontzertuak, 

ikuskizunak) 
129.830,0    % 0,4 % 94,3 % 2,9 

               

4,4    
               2,3                    3,9    

31015 

Etxeko laguntza eta 

bestelako gizarte-

zerbitzuak 
124.059,6    % 0,4 % 94,7 % 2,8 

               

4,2    
               4,6                    2,5    

31201 
Hirigintzako lizentziak 

ematea 
112.925,3    % 0,3 % 95,0 % 2,5 

               

3,9    
               6,3                    3,4    

42003 

Gizarte-zerbitzuen 

zorroaren ezohiko 

funtsa 
94.193,3    % 0,3 % 95,3 % 0,5 

               

3,2    
               4,1                    4,0    

39601 
Telefonia-enpresen 

konpentsazioak 
93.027,3    % 0,3 % 95,5 % 2,1 

               

3,2    
               3,3                    3,3    

 
Guztira (€) 33.033.248,4          1.126,5        1.166,4         1.089,4    

 

Guztizko diru-sarrera 

arrunten gaineko % 
% 97,6       % 97,6 % 98,5 % 98,1 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015-2019; Siadecok egina 
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Galdakaoko Udalaren diru-sarrera arruntetan oinarritutako hurbilketa:  

Galdakaoko Udalak 2015-2019 aldian izandako diru-sarrera arrunten batez besteko balioen kalkuluak 

abiapuntutzat hartuta, 2020ko aurrekontu likidatuarekiko eta 2021erako onartutako 

aurrekontuarekiko biztanleko ratioetan dauden aldeak ere kontuan hartuta, eta Usansolori sortutako 

tasen eta tokiko zergen izaera ekonomikoaren arabera udalerri osoarekiko dagokion pisu espezifikoa 

kalkulatzeko hainbat irizpide aplikatuta, diru-sarrera arrunten batez besteko aurreikuspenak egin dira 

5 urteko aldira begira, 2022tik 2026ra.  Usansolon 1997tik 2021era bitartean izandako urteko batez 

besteko biztanleria-hazkundearen tasa (% 0,9) aplikatuz gero, kalkulatzen da 4.643 biztanle izango 

direla 2022-2026 aldiari begira.  

I. kap.: Zuzeneko zergak:  

1. Ondasun higiezinen gaineko zerga (42001 art.): 

⎯ 2015-2019 aldian, Galdakaoko Udalak 5.902.669 euro bildu ditu ondasun higiezinen gaineko 

zergan (OHZ); hau da, 201 euro biztanleko. Azken bi urteetako (2020 eta 2021) per capita 

ratioa –likidatzeke dauden aurrekontuen arabera kalkulatua– 219 eta 207 eurokoa izan da, 

hurrenez hurren. 

⎯ Galdakaoko Udalak 2021erako OHZn aplikatutako zerga-tasak Bizkaiko gainerako udalen 

batez bestekoa baino altuagoak dira. Taula honetan, 2021eko tarifei eta zerga-tasei buruzko 

informazioa jaso da.  

 

190. taula Galdakaoko Udaleko eta erreferentziazko gainerako udalen tarifak eta zerga-tasak (2021) 

Udalerria 

Ondasun 

higiezinak 

(landatarr

a) - OHZ 

Ondasun 

higiezinak 

(hiritarra) - 

OHZ 

Ekonomia

-jarduerak 

- EJZ 

Eraikuntzak, 

instalazioak 

eta obrak - 

EIOZ 

Trakzio 

mekanikok

o 

ibilgailuak 

Hiri-lurren balio-

gehikuntza - 

HLBGZ 

(Katastroko 

balioa / 

Gutxieneko balio 

egozgarria) 

Hondakin-

bilketa 

Ur-

hornidura 

Saneame

ndua 

Galdakao % 0,5000 % 0,2632 2,64 % 5,00 142,00 € % 0,16 % 0,00 65,12 € 117,43 € 144,94 € 

Durango % 0,1150 % 0,2349 2,86 % 5,00 138,23 € % 0,17 % 0,13 79,49 € 117,43 € 134,14 € 

Leioa % 0,0530 % 0,1790 4,18 % 5,00 148,21 € % 0,21 % 0,00 85,84 € 117,43 € 147,74 € 

Sestao % 0,0000 % 0,2975 3,03 % 5,00 140,44 € % 0,32 % 0,00 60,52 € 117,43 € 148,38 € 

Erandio % 0,0507 % 0,2406 3,05 % 5,00 139,95 € % 0,19 % 0,13 74,20 € 117,43 € 119,74 € 

Basauri % 0,1019 % 0,2738 3,97 % 5,00 121,20 € % 0,24 % 0,00 92,00 € 117,43 € 139,74 € 

Erreferentziazko 

udalerrien 

batez 

bestekoa 

% 0,14 % 0,25 3,29 % 5,00 138,34 € % 0,22 % 0,26 76,20 € 117,43 € 139,11 € 

20.000 

biztanletik 

gorako 

udalerrien 

multzoa. 

% 0,1368 % 0,2406 3,37 % 5,00 140,18 € % 0,18 % 0,03 78,91 € 117,43 € 143,71 € 

Bizkaia % 0,0945 % 0,1551 2,16 % 4,73 121,79 € % 0,31 % 0,05 93,04 € 114,55 € 124,58 € 

Iturria: Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2021. Siadecok egina   
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⎯ Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasuna eta Finantza Sailak emandako informazioaren arabera, OHZ 

hiritarraren guztizko zenbatekotik (2020an, 6.392.326 euro), Usansolori 1.091.346 euro 

dagozkio (% 17,1). OHZ landatarragatik bildutako zenbatekoa 42.489 euro da udalerri osoan; 

hau da, OHZ guztizkoaren (6.434.815 euro) % 0,66 baino ez. 

⎯ Usansolori OHZ hiritarrean dagokion pisu erlatiboa (% 17,1) 2015-2019 aldian OHZn izandako 

batez besteko diru-bilketaren gainean aplikatuta (5.902.669 euro), Usansolorako egindako 

aurreikuspena 1.009.356 eurokoa da.  

2. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga (11401 art.): kalkulatutako balioa 35.812 eurokoa 

da. 

3. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga (11301 art.): 

⎯ Usansolorako datu desagregaturik ez dagoenez, Usansolorako kalkulatutako biztanle-ratioa 

erabili da (4.643 biztanle). Ratio hori bider 2015-2019 aldiko batez besteko diru-bilketaren 

(1.956.567 euro) per capita ratioa egiten bada, 309.799 euroko emaitza lortzen da.  

4. Ekonomia-jardueren gaineko zerga (11302 art.): 

⎯ Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Sailak emandako informazioaren arabera, 

Usansolon kokatutako jarduera ekonomikoei JEZaren guztizko diru-bilketan dagokien pisu 

erlatiboa % 8,9 da (2020. urtea). Ehuneko hori 2015-2019 aldiko batez besteko bilketari 

(1.557.219 euro) aplikatzean ateratzen den emaitza 138.592 euro da, eta hori da 

Usansolorako kalkulatutako zenbatekoa, Galdakaoko Udalaren diru-sarrera likidatuetan 

oinarrituta. 

5. Zuzeneko zergak, guztira (1. kap.):  Galdakaoko Udalaren zuzeneko zergei dagozkien likidazioetan 

oinarrituta, Usansolorako egindako aurreikuspenaren zenbateko osoa 1.493.559 eurokoa da, 

321,68 euro biztanleko. 
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II. kap.: Zeharkako zergak:  

1. Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (28201 art.): Usansolori OHZ hiritarrean dagokion 

ehunekoa (% 17,1) hartzen da erreferentziatzat, eta ehuneko hori Udalaren batez besteko diru-

bilketari aplikatuta (546.162 euro), Usansolori egotz dakiokeen diru-sarrera 93.394 eurokoa da. 

III. kap.: Zeharkako zergak:  Tasak, prezio publikoak eta beste zerga batzuk 

Jarraian ageri diren III. kapituluko tasa hauen bilketatik Usansolori dagozkion aurreikuspenak 

kalkulatzeko, biztanleriaren irizpidea erabili da (4.643 biztanle), eta zenbaki hori aplikatu zaio udalak 

itxitako azken 5 ekitaldietan (2015-2019 aldia) izandako batez besteko bilketari dagokion per capita 

ratioa. Hau da egindako kalkuluen emaitza:  

1. Zaborren edo hiri-hondakin solidoen etxez etxeko bilketa (31001 art.) 161.939 euro 

2. Estolderia-zerbitzua (31002 art.):  40.627 euro 

3. Udalaren ur-hornidura (31009 art.): 151.171 euro 

4. Udalaren kirol-zerbitzuak (31010 art.):  110.054 euro 

5. Etxez etxeko laguntza eta bestelako gizarte-zerbitzuak (31015 art.):  19.644 euro 

6. Kultura-zerbitzuak (jaialdiak, kontzertuak, ikuskizunak) (31016 art.): 20.556 euro 

7. Zirkulazio-zehapenak (39100 art.): 24.606 euro 

8.  III. kapituluari dagozkion kontzeptuengatiko gainerako diru-sarrerak: 102.146 euro 

Lurzoruaren okupazioari eta telefonia-enpresen konpentsazioei dagozkien tasen eta prezio publikoen 

aurreikuspenetarako, datu desagregaturik ez dagoenez, Usansolori JEZaren bilketaren gainean 

dagokion ehunekoa aplikatu da (% 8,9), eta emaitza hauek lortu dira:  

1. Hornidura-enpresek lurzorua, zorupea eta hegaldura okupatzea (32109 art.): 28.740 euro 

2. Telefonia-enpresen konpentsazioak (39601 art.): Udalaren kirol-zerbitzuak (31010 art.):  8.279 

euro 

3. Tasak, prezio publikoak eta beste zerga batzuk, guztira (III. kap.):  687.03 euro, 147,89 

euro/biztanle. 
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IV. kap.: Transferentzia arruntak 

Partaidetza zerga itunduetan (UDALKUTXA) (42001 art.):  

Galdakaotik banandu eta udalerri independente gisa eratzean, Usansolok izango duen sarrera-iturririk 

handiena Zerga Itunduetan edo Udal Finantzaketarako Foru Funtsean (Udalkutxa) izango duen 

partaidetzatik etorriko da, Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 41. 

artikuluan agindutakoaren arabera. Horrez gain, besteak beste, honako irizpide hauek aplikatuko dira: 

gutxieneko esleipena (81.137,00 euro), zuzenbidezko biztanle-kopurua, udalaren ahalegin fiskala, 

eskola-unitateen kopurua, eta tokiko beste ezaugarri batzuk (langabezia, sakabanaketa...). Hala ere, 

irizpide horiek aplikatzearen emaitza Udalkutxa Udal Finantzaketarako Foru Funtsari aurrekontuetan 

ematen zaion kopuruaren araberakoa da. Kopuru hori zuzenean lotuta dago Bizkaiko Lurralde 

Historikoan itundutako zergen bilketaren bilakaerarekin eta egoera ekonomikoaren bilakaerarekin. 

Hori dela eta, Udalkutxaren sarrera-aurreikuspenak egiteko, honako hauek hartu dira kontuan: 

batetik, 4 urteko aldiaren (2017-2020) likidazioak –gorabehera handiak izan dira urte batetik bestera, 

bereziki 2019tik 2020ra izandako beherakadagatik–, eta, bestetik, 4.100etik 4.700 biztanlera bitarteko 

Bizkaiko udalak. Kalkulatutako batez bestekoen per capita ratioa 645 eurokoa da biztanleko, eta 

Usansolorako kalkulatutako 4.643 biztanleko batez besteko biztanleriari aplikatuta, 2.998.239 euroko 

emaitza ateratzen da. 

Gainerako transferentzia arruntak, non diru-sarrerei buruzko aurreikuspenak biztanleko ratioak 

aplikatuta kalkulatu diren: 

1. Gizarte-larrialdietarako laguntzak (41002 art.): 43.149 euro 

2. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua (41201 art.): 43.778 euro 

3. Gizarte-zerbitzu eta programetarako laguntzak (GIZARTEKUTXA) (42002 art.): 92.568 euro 

4. Gizarte-zerbitzuen zorroaren ezohiko funtsa (42003 art.): 14.913 euro 

5. Beste transferentzia arrunt batzuk (Bizkaiko Foru Aldundia) (42099 art.): 23.673 euro 

6.  IV. kapituluari dagozkion kontzeptuengatiko gainerako diru-sarrerak: 22.406 euro 

7. Transferentzia arruntak, guztira (IV. kap.):  3.238.727 euro, 697,55 euro/biztanle. 
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V. kap.: Ondarearekin lotutako diru-sarrerak 

Ez da diru-sarrerarik aurreikusten ondare-errentengatik. 

Diru-sarrera arruntak, guztira: Usansolori 2022-2026 eperako dagokion batez besteko diru-

sarrera arruntaren guztizko zenbatekoa 5.512.752 euro da (1.187,33 euro biztanleko), 

Galdakaoko Udalak 2015-2019 aldian likidatutako batez besteko aurrekontuen arabera 

kalkulatua. 

 

191. taula  Usansolorako sarrera arruntetarako irizpideak eta aurreikuspena artikuluka (2022-2026 eperako 

kalkulatutako batez besteko balioak) (hurrengo orrian jarraitzen du) 

Artikulua 
 Kontzeptua (diru-

sarrerak) 

2015-2019 aldirako 

batez besteko diru-

sarrerak 

Usansolorako kalkulatutako batez besteko diru-sarreren kalkulua 

(2022-2026 aldiari begira) 

€ 

€ 

biztanlek

o 

Aplikatutako irizpidea 
Aplikatutako 

ratioa 

Usansolorako 

aurreikusitako 

diru-sarrerak 

(€) 

11202 
Ondasun higiezinen 

gaineko zerga 
5.902.669 201,30 

2015-2019 aldian bildutako OHZren batez 

besteko zenbatekoaren gainean, 

Usansolon kokatutako hiri-ondasunei 

dagokien OHZ hiritarraren ehunekoa (% 

17,1) aplikatzen da 

% 17,1 1.009.356 

11301 

Trakzio mekanikoko 

ibilgailuen gaineko 

zerga 

1.956.567 66,72 

Usansolorako 2022-2026 aldirako 

kalkulatutako batez besteko biztanleriaren 

arabera (4.643 biztanle), Udalaren batez 

besteko diru-sarreren per capita ratioa 

aplikatzen da (2015-2019 aldia) 

66,72 € 309.799 

11401 

Hiri-lurren balio-

gehikuntzaren 

gaineko zerga 

226.162 7,71 

Usansolorako 2022-2026 aldirako 

kalkulatutako batez besteko biztanleriaren 

arabera (4.643 biztanle), Udalaren batez 

besteko diru-sarreren per capita ratioa 

aplikatzen da (2015-2019 aldia) 

7,71 € 35.812 

13002 
Ekonomia-jardueren 

gaineko zerga 
1.557.219 53,11 

Usansoloko negozio eta jarduera 

ekonomikoei dagokien JEZaren ehunekoa 

aplikatzen da (2020ko diru-bilketaren 

gainean kalkulatua), Udalak 2015-2019 

aldian izandako batez besteko diru-

bilketaren gainean. 

% 8,9 138.592 

I.  

kap. 

guztira 

ZUZENEKO ZERGAK 9.642.616 328,84    1.493.559 

28201 

Eraikuntza, instalazio 

eta obren gaineko 

zerga 

546.162 18,63 

Usansolori dagokion OHZren ehunekoa (% 

17) aplikatuko da 2015-2019 aldiko 

eraikuntza, instalazio eta obren gaineko 

zergaren batez besteko diru-bilketaren 

gainean. 

% 17 93.394 

II.  

kap. 

guztira 

ZEHARKAKO ZERGAK 546.162 18,63   20,11496195 93.394 
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192. taula Usansolorako sarrera arruntetarako irizpideak eta aurreikuspena artikuluka (2022-2026 eperako 

kalkulatutako batez besteko balioak) (hurrengo orrian jarraitzen du) 

Artikulua 
 Kontzeptua (diru-

sarrerak) 

2015-2019 aldirako 

batez besteko diru-

sarrerak 

Usansolorako kalkulatutako batez besteko diru-sarreren kalkulua (2022-2026 

aldiari begira) 

€ 

€ 

biztanlek

o 

Aplikatutako irizpidea 
Aplikatuta

ko ratioa 

Usansolorako 

aurreikusitako 

diru-sarrerak 

(€) 

31001 

Zabor edo hiri-

hondakin solidoen 

etxez etxeko bilketa 

1.022.728 34,88 

Usansolorako 2022-2026 aldirako kalkulatutako batez 

besteko biztanleriaren arabera (4.643 biztanle), 

Udalaren batez besteko diru-sarreren per capita 

ratioa aplikatzen da (2015-2019 aldia) 

34,88 € 161.939 

31002 Estolderia-zerbitzua 256.582 8,75 

Usansolorako 2022-2026 aldirako kalkulatutako batez 

besteko biztanleriaren arabera (4.643 biztanle), 

Udalaren batez besteko diru-sarreren per capita 

ratioa aplikatzen da (2015-2019 aldia) 

8,75 € 40.627 

31009 
Udalaren ur-

hornidura 
954.965 32,56 

Usansolorako 2022-2026 aldirako kalkulatutako batez 

besteko biztanleriaren arabera (4.643 biztanle), 

Udalaren batez besteko diru-sarreren per capita 

ratioa aplikatzen da (2015-2019 aldia) 

32,56 € 151.171 

31010 
Udalaren kirol-

zerbitzuak 
695.049 23,70 

Usansolorako 2022-2026 aldirako kalkulatutako batez 

besteko biztanleriaren arabera (4.643 biztanle), 

Udalaren batez besteko diru-sarreren per capita 

ratioa aplikatzen da (2015-2019 aldia) 

23,70 € 110.054 

31015 

Etxez etxeko 

laguntza eta 

bestelako gizarte-

zerbitzuak 

124.060 4,23 

Usansolorako 2022-2026 aldirako kalkulatutako batez 

besteko biztanleriaren arabera (4.643 biztanle), 

Udalaren batez besteko diru-sarreren per capita 

ratioa aplikatzen da (2015-2019 aldia) 

4,23 € 19.644 

31016 

Kultura-zerbitzuak 

(jaialdiak, 

kontzertuak, 

ikuskizunak) 

129.830 4,43 

Usansolorako 2022-2026 aldirako kalkulatutako batez 

besteko biztanleriaren arabera (4.643 biztanle), 

Udalaren batez besteko diru-sarreren per capita 

ratioa aplikatzen da (2015-2019 aldia) 

4,43 € 20.556 

31201 
Hirigintzako lizentziak 

ematea 
112.925 3,85 

Usansolori dagokion OHZ hiritarraren ehunekoa 

(% 17,1) aplikatzen da, Udalak hirigintza-lizentziak 

emateagatik lortutako batez besteko diru-bilketaren 

gainean (2015-2019) 

% 17,1 19.310 

32109 

Hornidura-enpresek 

lurzorua, zorupea eta 

hegaldura 

okupatzea 

322.927 11,01 

Usansolori JEZ zergagatiko diru-bilketan dagokion 

ehuneko bera aplikatzen da hornidura-enpresetatik 

lurzorua, zorupea eta hegaldura okupatzeagatik 

bildutako batez besteko zenbatekoaren gainean 

(2015-2019 aldia)  

% 8,9 28.740 

39100 Zirkulazio-zehapenak 155.398 5,30 

Usansolorako 2022-2026 aldirako kalkulatutako batez 

besteko biztanleriaren arabera (4.643 biztanle), 

Udalaren batez besteko diru-sarreren per capita 

ratioa aplikatzen da (2015-2019 aldia) 

5,30 € 24.606 

39601 
Telefonia-enpresen 

konpentsazioak 
93.027 3,20 

Usansolori JEZ zergagatiko diru-bilketan dagokion 

ehuneko bera aplikatzen da, telefonia-enpresen 

konpentsazioengatik bildutako zenbatekoaren batez 

bestekoaren gainean (2015-2019 aldia) 

% 8,9 8.279 

III. 

kapituluko 

gainerako

ak 

III. kapituluari 

dagozkion 

kontzeptuengatiko 

gainerako diru-

sarrerak  

635.748 22,00 

Usansolorako 2022-2026 aldirako kalkulatutako batez 

besteko biztanleriaren arabera (4.643 biztanle), 

Udalaren batez besteko diru-sarreren per capita 

ratioa aplikatzen da (2015-2019 aldia), III. kapituluko 

gainerako kontzeptuengatiko bilketaren gainean 

22,00 € 102.146 

III.  

kap. 

guztira 

Tasak, prezio 

publikoak eta beste 

zerga batzuk 

4.503.239 153,91 

 

 687.073 
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Artikulua 
 Kontzeptua (diru-

sarrerak) 

2015-2019 aldirako 

batez besteko diru-

sarrerak 

Usansolorako kalkulatutako batez besteko diru-sarreren kalkulua 

(2022-2026 aldiari begira) 

€ 

€ 

biztanlek

o 

Aplikatutako irizpidea 
Aplikatutako 

ratioa 

Usansolorako 

aurreikusitako 

diru-sarrerak 

(€) 

41002 

Gizarte-

larrialdietarako 

laguntzak 

272.509 9,29 

Udalak 2015-2019 aldian izandako 

biztanleko batez besteko diru-sarreren 

ratioa aplikatzen zaio Usansolorako 

kalkulatutako biztanleriari (4.643 biztanle) 

9,29 € 43.149 

41201 
Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzua 
276.491 9,43 

Udalak 2015-2019 aldian izandako 

biztanleko batez besteko diru-sarreren 

ratioa aplikatzen zaio Usansolorako 

kalkulatutako biztanleriari (4.643 biztanle) 

9,43 € 43.778 

42001 

Partaidetza zerga 

itunduetan 

(UDALKUTXA) 

17.599.714 600,20 

Usansolori Udal Finantzaketarako Foru 

Funtsean (Udalkutxa) legokiokeen 

partaidetza kalkulatzeko –Toki Ogasunei 

buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru 

Arauaren 41. artikuluaren arabera dagokio 

partaidetza hori–, azken 5 urteetan, 2017tik 

2020ra bitartean, 4.100 eta 4.700 biztanleko 

Bizkaiko udalerriei egindako likidazioen 

batez bestekoak hartu dira kontuan. 

Kalkulatutako batez bestekoen per capita 

ratioa 645 eurokoa da biztanleko, eta 

Usansolorako kalkulatutako 4.643 biztanleko 

batez besteko biztanleriari aplikatuta, 

2.998.239 euroko emaitza ateratzen da. 

 2.998.239 

42002 

Gizarte-zerbitzu eta -

programetarako 

laguntzak 

(GIZARTEKUTXA) 

584.507 19,94 

Udalak 2015-2019 aldian izandako 

biztanleko batez besteko diru-sarreren 

ratioa aplikatzen zaio Usansolorako 

kalkulatutako biztanleriari (4.643 biztanle) 

19,94 € 92.568 

42003 

Gizarte-zerbitzuen 

zorroaren ezohiko 

funtsa 

94.193 3,21 

Udalak 2015-2019 aldian izandako 

biztanleko batez besteko diru-sarreren 

ratioa aplikatzen zaio Usansolorako 

kalkulatutako biztanleriari (4.643 biztanle) 

3,21 € 14.913 

42099 

Beste transferentzia 

arrunt batzuk 

(Bizkaiko Foru 

Aldundia) 

149.565 5,10 

Udalak 2015-2019 aldian izandako 

biztanleko batez besteko diru-sarreren 

ratioa aplikatzen zaio Usansolorako 

kalkulatutako biztanleriari (4.643 biztanle) 

5,10 € 23.673 

IV. 

kapituluko 

gainerako

ak  

IV. kapituluari 

dagozkion 

kontzeptuengatiko 

gainerako diru-

sarrerak: 

153.982 4,83 

Udalak 2015-2019 aldian izandako 

biztanleko batez besteko diru-sarreren 

ratioa aplikatzen zaio Usansolorako 

kalkulatutako biztanleriari (4.643 biztanle) 

4,83 € 22.406 

IV. 

kapitulua, 

guztira 

TRANSFERENTZIA 

ARRUNTAK 
19.130.962 652,00    3.238.727 

V. 

kapitulua, 

guztira  

ONDAREAREKIN 

LOTUTAKO DIRU-

SARRERAK 

-887 -0,03     

ERAGIKETA ARRUNTENGATIKO 

DIRU-SARRERAK, GUZTIRA 
33.822.091  1.153,35      5.512.752 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015-2020; Siadecok egina 
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4.100etik 5.100 biztanlera dituzten udalerrien lagin adierazgarri baten datuetan 

oinarritutako hurbilketa:  

8 udalerrik osatutako lagina hautatu da. Hauek dira, biztanleriaren arabera ordenatuta (2020ko 

biztanle-kopurua): Markina-Xemein (5.025 biztanle), Berriz (4.662), Sondika (4.534), Urduliz (4.515), 

Plentzia (4.400), Urduña-Orduña (4.233), Igorre (4.214) eta Ugao-Miraballes (4.108). 

Jarraian ageri den taulan, udalerri horietako bakoitzak 2015-2019 aldian likidatutako diru-sarrera 

arrunten batez bestekoa jaso da: 

 

193. taula  4.100 eta 5.100 biztanle bitarteko Bizkaiko udalerrien diru-sarrera arrunt likidatuak (2015-2019 aldiko 

batez besteko balioa)  

  

  

Urduliz Sondika Plentzia Berriz 
Urduña-

Orduña 
Igorre 

Ugao-

Miraballes 

Markina-

Xemein 

Erreferentzia

zko 

udalerrien 

batez 

bestekoa 

Mila 

euro 
%-tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 
%-tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 
%-tan 

1. kap.: Zuzeneko zergak 1.099 14,3 1.326 24,9 1.216 25,2 1.136 17,3 820 16,5 1.106 22,9 768 18,0 1.110 19,2 1.073 19,4 

2. kap.: Zeharkako zergak 690 9,0 155 2,9 88 1,8 86 1,3 62 1,2 148 3,1 45 1,1 186 3,2 182 3,3 

3. kap.: Tasak, prezio 

publikoak eta beste zerga 

batzuk 

603 7,9 772 14,5 528 11,0 1.170 17,8 585 11,7 516 10,7 426 10,0 834 14,4 679 12,3 

4. kap.: Transferentzia 

arruntak 
2.691 35,0 2.945 55,3 2.849 59,1 3.320 50,6 3.035 60,9 2.840 58,9 2.909 68,1 3.265 56,5 2.982 53,9 

5. kap.: Ondarearekin 

lotutako diru-sarrerak 
75 1,0 10 0,2 51 1,1 153 2,3 77 1,5 30 0,6 9 0,2 28 0,5 54 1,0 

Diru-sarrera arruntak 5.159 67,2 5.208 97,8 4.733 98,3 5.866 89,5 4.579 91,8 4.641 96,2 4.157 97,3 5.424 93,9 4.971 89,9 

Iturria:  UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 

 

8 udalerrietarako kalkulatutako biztanleko batez bestekoak –2015-2019 aldirako eta kapitulu 

ekonomiko bakoitzeko– bider Usansolok 2022-2026 aldira begira izan dezakeen batez besteko 

biztanle-kopurua (4.643 biztanle) eginez gero, taula honetako emaitzak ateratzen dira.  
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194. taula Usansoloren diru-sarrera arruntei buruzko kalkulua, 4.100 eta 5.100 biztanle bitarteko 

udalerrien batez bestekoetan oinarrituta (2015-2019 aldia) 

 

4.100etik 5.100 biztanlera 

bitarteko udalerrien batez 

besteko diru-sarrerak 2015-

2019 aldian 

Usansolorako diru-

sarreren aurreikuspena 

(€) 4.100etik 5.100 

biztanlera bitarteko 

udalerrien biztanleko 

ratioaren arabera 

(Usansoloko biztanleria: 

4.643 biztanle) 

€ € biztanleko 

1. kap.: Zuzeneko zergak 1.072.792 243 1.128.249 

2. kap.: Zeharkako zergak 182.494 41 190.363 

3. kap.: Tasak, prezio publikoak eta beste zerga 

batzuk 
679.367 154 715.022 

4. kap.: Transferentzia arruntak 2.981.870 675 3.134.025 

5. kap.: Ondarearekin lotutako diru-sarrerak 54.171 12 55.716 

DIRU-SARRERA ARRUNTAK, GUZTIRA 4.970.693 1.126 5.223.375 

Iturria:  UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 
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Usansolori dagozkion diru-sarrera arrunten amaierako kalkulua: 

Usansoloko diru-sarrera arrunten behin betiko kuantifikaziorako, azterketa konparatibo bat egin da 

aurreko bi ataletan lortutako datuen artean. Datu horiek kalkulatzeko, informazio-iturri eta kalkulu-

metodologia desberdinak erabili dira. Gero, Usansolorako egoera “aldekoenari” eta “kontrakoenari” 

dagozkion balioak zehaztu dira, eta, azkenik, bi egoera horien arteko tarteko balioak kalkulatuta, 

oinarritzat erabiliko diren diru-sarreren amaierako kalkulua egin da, gastu arruntak deskontatuta, 

kalkulatzeko zenbateko ahalmena duen Usansolok aurrezki gordina eta autonomia finantzarioa 

lortzeko. 

Honako hau da Usansolorako egindako diru-sarrera arrunten behin betiko aurreikuspena, kapitulu 

ekonomikoka: 

I. kap.: Zuzeneko zergak: 

Usansolorako egoera aldekoena Galdakaoko Udalak bildutako zergetan oinarrituta egindako kalkuluei 

dagokie. Kalkulu horren arabera, 1.493.559 euro legozkioke Usansolori, eta alde handia dago 4.100 

eta 5.100 biztanle arteko udalerrien per capita ratioetan oinarrituko kantitatearekiko (365.310 euro). 

Alde hori, neurri handi batean, zerga-tasen arteko aldeari zor zaio; izan ere, Galdakaoko Udalaren 

presio fiskala nabarmen handiagoa da 4.100 eta 5.100 biztanle arteko udalen batez besteko presio 

fiskala baino. Lehenbiziko kapitulurako egindako amaierako aurreikuspena 1.310.904,10 eurokoa da; 

hau da, egoera aldekoeneko balioaren eta egoera kontrakoeneko balioaren tartekoa.  

 

195. taula Galdakaoko Udaleko eta erreferentziazko gainerako udalen tarifak eta zerga-tasak (2021) 

Udalerria 

Ondasun 

higiezinak 

(landatarra) 

- OHZ 

Ondasun 

higiezinak 

(hiritarra) 

- OHZ 

Ekonomia-

jarduerak 

- EJZ 

Eraikuntzak, 

instalazioak 

eta obrak - 

EIOZ 

Trakzio 

mekanikoko 

ibilgailuak 

Hiri-lurren 

balio-

gehikuntza - 

HLBGZ 

(Katastroko 

balioa / 

Gutxieneko 

balio 

egozgarria) 

Zabor-

bilketa 
Ur-

hornidura 
Saneame

ndua 

Galdakao % 0,5000 % 0,2632 2,64 % 5,00 142,00 € % 0,16 % 0,00 65,12 € 117,43 € 144,94 € 

Erreferentziazko 

udalerrien 

batez 

bestekoa 

% 0,1086 % 0,1742 2,20 % 4,88 132,26 € % 0,28 % 0,11 96,89 € 113,75 € 133,99 € 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 
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2. kap.: Zeharkako zergak: 

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergagatiko (EIOZ) bilketari dagokionez, egoera kontrakoena 

hartu da erreferentziatzat, eta kasu honetan, bat dator Udalak likidatutako datuekin egindako 

kalkuluarekin. Zenbateko hori 93.394 eurokoa da. 

 

3. kap.: Tasak, prezio publikoak eta beste zerga batzuk:  

Egoera aldekoenaren eta egoera kontrakoenaren arteko aldea 27.949 eurokoa da; beraz, egindako 

aurreikuspenerako, tarteko balioa hartu da: 701.047 euro. 

 

4. kap.: Transferentzia arruntak: 

Egoera aldekoenaren (3.238.727 euro) eta egoera kontrakoenaren (3.134.025 euro) arteko aldea 

104.702 eurokoa da, eta kapitulu honetarako egindako behin betiko aurreikuspena bat dator bi 

zenbateko horien tarteko balioarekin: 3.186.376 euro. 

 

5. kap.: Ondarearekin lotutako diru-sarrerak:  

Egoera aldekoena bat etorriko litzateke 4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko udalerrien 

erreferentzietan oinarrituta lortutako emaitzarekin (55.716 euro), baina Usansolorako, ez da inongo 

diru-sarrerarik aurreikusten udal-ondarearen gaineko errentengatik, eta 5. kapitulurako egindako 

aurreikuspena 0 eurokoa da.  

 

DIRU-SARRERA ARRUNTAK, GUZTIRA:  

Usansolorako egindako diru-sarrera arrunt guztien aurreikuspena 5.291.721 eurokoa da, 1.140 euro 

biztanleko. Biztanleko diru-sarrera arruntaren ratioa kontuan hartuta, Usansolo Bizkaiko 4.100etik 

5.100 biztanlera bitarteko udalerrien (1.126 euro per capita) gainetik egongo litzateke, eta Bizkaiko 

2.000tik 4.999 biztanlera bitarteko udalerrien (1.301 euro) azpitik, bai eta Bizkaiko udalerri guztien 

ratioaren azpitik ere (1.259 euro). Per capita datuak 2015-2019 aldian itxitako ekitaldiak kontuan 

hartuta kalkulatu dira.  
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196. taula Usansolorako diru-sarrera arrunten amaierako aurreikuspena (2022-2026 aldira begirako batez 

besteko balioak) 

 

Usansolorako 

aurreikusitako 

diru-sarrerak (€), 

4.100etik 5.100 

biztanlera 

bitarteko 

udalerrien 

ratioaren arabera 

(Usansoloko 

biztanleria: 4.643 

biztanle) 

Usansoloko diru-

sarreren 

aurreikuspena (€), 

Galdakaoko 

Udalaren 

aurrekontu 

likidatuetan 

oinarrituta 

Egoera 

“aldekoena” 

Egoera 

“kontrakoena” 
Tarteko balioa 

Azken 

aurreikuspena 

1. kap.: Zuzeneko 

zergak 
 1.128.249,00 €   1.493.559,20 €   1.493.559,20 €   1.128.249,00 €   1.310.904,10 €   1.310.904,10 €  

2. kap.: Zeharkako 

zergak 
 190.363,00 €   93.393,77 €   190.363,00 €   93.393,77 €   141.878,38 €   93.393,77 €  

3. kap.: Tasak, 

prezio publikoak 

eta beste zerga 

batzuk 

 715.022,00 €   687.072,82 €   715.022,00 €   687.072,82 €   701.047,41 €   701.047,41 €  

4. kap.: 

Transferentzia 

arruntak 

 3.134.025,00 €   3.238.726,52 €   3.238.726,52 €   3.134.025,00 €   3.186.375,76 €   3.186.375,76 €  

5. kap.: 

Ondarearekin 

lotutako diru-

sarrerak 

 55.716,00 €   -   €   55.716,00 €  0  27.858,00 €  0 

DIRU-SARRERA 

ARRUNTAK, 

GUZTIRA 

 5.223.375,00 €   5.512.752,31 €   5.693.386,72 €   5.042.740,59 €   5.368.063,65 €   5.291.721,04 €  

Iturria: Siadecok egina 
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14.2.2. GASTU ARRUNTEI BURUZKO AURREIKUSPENAK 

 

Galdakaoko Udaleko gastu arrunt adierazgarrienak 

2015-2019 aldirako, Galdakaoko Udalaren gastu arrunt guztien (onartutako betebeharren fasean) 

guztizkoaren urteko batez bestekoa 27.099.316 eurokoa da, 924 euro biztanleko. 

 

Tabla 188. Galdakaoko Udalaren gastu arrunt likidatuen urteko batez bestekoa 2015-2019 aldian 

 

2015-2019 aldiko 

urteko batez 

bestekoa (€) 

Gastu arrunt 

osoaren 

gaineko % 

€ biztanleko 

1. kap.: Pertsonal-gastuak         8.678.603,09  % 32,0 296 

2. kap.: Ondasun arruntak eta 

zerbitzuak 
       15.051.345,28  % 55,5 513 

3. kap.: Gastu finantzarioak                  8.859,61  % 0,0 0 

4. kap.: Transferentzia arruntak          3.360.508,68  % 12,4 115 

Gastu arruntak       27.099.316,67  % 100,0 924 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015-2019; Siadecok egina 
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198. taula Galdakaoko Udalaren gastu arrunt adierazgarrienen kontzeptuei buruzko aurrekontu-datuak 

(2015-2019 aldiko batez bestekoak) 

 Artikulua Kontzeptua (gastuak) 

2015-2019 aldiko batez besteko datuak 

Zenbatekoa (€) 

Onartutako 

betebeharren 

guztizkoaren 

gaineko % 

Onartutako 

betebeharren 

guztizkoaren 

gaineko % 

metatua 

Guztizkoa-

ren gaineko 

%. Kap. 

€ biztan-

leko 

1. kapitulua        

121 ORDAINSARI OSAGARRIAK 3.222.753,70 % 10,70 % 46,90 % 37,10 109,9 

160 KUOTA SOZIALAK 1.966.899,95 % 6,5 % 60,5 % 22,7 67,1 

120 OINARRIZKO ORDAINSARIAK 1.572.542,31 % 5,2 % 65,7 % 18,1 53,6 

131 ALDI BATERAKO LAN-KONTRATUDUNAK 765.181,94 % 2,5 % 84,1 % 8,8 26,1 

130 LAN-KONTRATUDUN FINKOAK 671.340,25 % 2,2 % 88,7 % 7,7 22,9 

100 
OINARRIZKO ORDAINSARIAK ETA BESTE 

ORDAINSARI BATZUK 
210.618,71 % 0,7 % 93,9 % 2,4 7,2 

110 
OINARRIZKO ORDAINSARIAK ETA BESTE 

ORDAINSARI BATZUK 
175.886,70 % 0,6 % 94,5 % 2,0 6,0 

  1. kapituluko gainerakoak 93.379,54 % 0,3  % 1,1 0,8 

  1. kapitulua, guztira 8.678.603,09 % 28,9  % 100,0 292,8 

2. kapitulua        

227 
KANPOKO BESTE ENPRESA BATZUEK 

EGINDAKO LANAK 
10.878.029,60 % 36,2 % 36,2 % 72,3 370,97 

221 HORNIDURAK 2.097.999,91 % 7,0 % 53,9 % 13,9 71,54 

212 MAKINERIA, INSTALAZIOAK ETA TRESNAK 710.098,27 % 2,4 % 86,4 % 4,7 24,21 

226 HAINBAT GASTU 325.666,59 % 1,1 % 91,5 % 2,2 11,11 

203 GARRAIOETARAKO MATERIALA 155.567,14 % 0,5 % 95,0 % 1,0 5,31 

211 ERAIKINAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZAK 149.662,54 % 0,5 % 95,5 % 1,0 5,10 

239 BESTE KALTE-ORDAIN BATZUK 119.303,23 % 0,4 % 96,4 % 0,8 4,07 

210 AZPIEGITURA ETA ONDASUN NATURALAK 112.372,49 % 0,4 % 96,7 % 0,7 3,83 

222 KOMUNIKAZIOAK 108.129,36 % 0,4 % 97,1 % 0,7 3,69 

224 ASEGURU-PRIMAK 101.567,88 % 0,3 % 97,4 % 0,7 3,46 

  2. kapituluko gainerakoak 292.948,27 % 1,0  % 1,9 5,1 

  2. kapitulua, guztira 15.051.345,28 % 50,1  % 100,0 516,3 

3. kapitulua        

361 BERANDUTZA-INTERESAK 8.859,61 % 0,0 % 99,8 % 100,0 0,30 

4. kapitulua        

481 IRABAZI ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI 1.412.461,95 % 4,7 % 70,4 % 42,0 48,17 

431 ORGANISMO AUTONOMOAK 1.054.301,81 % 3,5 % 78,0 % 31,4 35,95 

480 FAMILIEI 528.460,77 % 1,8 % 90,4 % 15,7 18,02 

420 
FORU-ALDUNDIARI ETA BESTE FORU-

ERAKUNDE BATZUEI 
215.176,87 % 0,7 % 93,2 % 6,4 7,34 

  4. kapituluko gainerakoak 150.107,29 % 0,5  % 4,5 5,1 

  4. kapitulua, guztira 3.360.508,68 % 11,2  % 100,0 114,6 
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Galdakaoko Udalaren gastu arruntetan oinarritutako hurbilketa:  

Galdakaoko Udalaren guztizko batez besteko gastu arrunta 27.099.316,67 eurokoa denez (2015-2019 

aldia), Usansolori legokiokeen guztizko gastu arruntaren kalkulua 4.366.501 eurokoa izango litzateke 

(% 16,1).  Jarraian, aurrekontuen xehetasunak ageri dira, kapitulu ekonomikoaren arabera kalkulatuta:  

1. kap.: Pertsonal-gastuak 

Udaleko arlo bakoitzerako egindako azterketan oinarrituta, eta Usansolon emandako zerbitzuetara 

bideratutako dedikazioaren eta Usansolori Udalak kudeatutako zerbitzu orokorretan dagokion zatiaren 

arabera, pertsonal-gastuetarako kalkulatutako guztizko kostua 1.474.837 eurokoa da, kopuru 

absolututan, % 17,0 pertsonal-gastu guztiekiko (2015-2015 aldian, 8.678.603 €-koa izan zen, batez 

beste).  

Hala ere, beste egoera baterako gastu-aurreikuspen bat egin behar da, kontuan hartuta Usansoloko 

Udal berriak bere langileak beharko dituela udal-eskumeneko arloak independentziaz kudeatzeko, 

zerbitzu askoren kudeaketa era mankomunatuan eginda ere, beste udal batzuekin eta, bereziki, 

Galdakaoko Udalarekin. Usansoloko Udal berriak epe ertain-luzera beharko duen plantilla organikoari 

buruz landutako proposamenaren arabera (txostenaren 11. atala), berezko funtzionamendu-maila 

handia lortzean, guztira 25 lanpostu beharko direla kalkulatu da, eta pertsonal-gastuak 1.215.725 euro 

izango direla , Galdakaoko Udaleko plantillatik Usansoloko Udalari esleitzea proposatzen diren 4 

pertsonaren lanpostuen gastuak barne.  

2. kap.: Ondasun arruntak eta zerbitzuak 

Galdakaoko Udalaren gastu-partida guztien azterketa sakona egin da, Usansolori egotzi beharreko 

kostuak kalkulatzeko. Aurreko beste atal batean, lortutako datuen emaitzak jaso dira, desagregazio-

maila handiagoarekin. Hauek dira datu orokorrak: 

1. Ondasun arruntetarako eta ekipamenduei lotutako zerbitzuen kontrataziorako gastuak, 

dagozkien arloetako programa eta zerbitzuak barne: 1.244.424 € 

2. Ondasun arruntetarako eta beste udal-zerbitzu orokor batzuekin lotutako zerbitzuen 

kontrataziorako gastuak: 1.250.531 € 

3. Ondasun arrunten eta zerbitzuen kostua, guztira:  2.494.955 € 
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3. kap.: Gastu finantzarioak 

Galdakaoko Udalaren gastu finantzarioak oso txikiak dira; beraz, Usansolori dagokion zenbatekoa, 

biztanle-kopuruaren arabera, hutsala da (1.329 euro). 

 

4. kap.: Transferentzia arruntak 

Udalak egindako transferentzia arrunt bakoitza aztertuz eta 2015-2019 aldirako batez besteko balioak 

kalkulatuz, Usansolorako egindako 4. kapitulurako aurreikuspenak 395.379 eurokoak dira.  

 

 
199. taula. Galdakaoko Udalaren gastu arruntetik Usansolori egotz dakiokeenaren kalkulua  

  € Oharra 

1. kap.: Pertsonal-gastuak 1.474.837,25 
Udaleko langileen dedikazioaren arabera 

kalkulatua  

2. kap.: Ondasun arruntak eta 

zerbitzuak 
2.494.955,00  

3. kap.: Gastu finantzarioak  1.329,00  

4. kap.: Transferentzia arruntak 395.379,36  

Gastu arruntak, guztira 4.366.500,61  

Iturria: Siadecok egina 
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4.100etik 5.100 biztanle bitartera dituzten udalerrien datuetan oinarrituta egindako 

hurbilketa:  

Taula honetan, 4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko udalerrien multzoko udalerri bakoitzak 2015-2019 

aldian likidatutako gastu arrunten batez bestekoak jasotzen dira. 

 
200. taula.  4.100 eta 5.100 biztanle bitarteko Bizkaiko udalerrien diru-sarrera arrunt likidatuak (2015-2019 aldiko 

batez besteko balioa) 

 Urduliz Sondika Plentzia Berriz 
Urduña-

Orduña 
Igorre 

Ugao-

Miraballes 

Markina-

Xemein 

Erreferentzia

zko 

udalerrien 

batez 

bestekoa 

  
Mila 

euro 
%-tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 
%-tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

Mila 

euro 

%-

tan 

1. kap.: Pertsonal-

gastuak 
1.062 14,5 1.119 22,2 1.535 33,4 1.877 29,0 1.064 21,7 1.202 24,5 1.250 31,9 1.495 26,4 1.325 24,8 

2. kap.: Ondasun 

arruntak eta 

zerbitzuak 

2.254 30,8 2.145 42,5 2.042 44,4 2.956 45,6 2.053 41,9 2.115 43,2 2.222 56,7 2.092 36,9 2.235 41,8 

3. kap.: Gastu 

finantzarioak  
0 0,0 0 0,0 3 0,1 4 0,1 19 0,4 1 0,0 0 0,0 21 0,4 6 0,1 

4. kap.: 

Transferentzia 

arruntak 

598 8,2 1.581 31,3 466 10,1 293 4,5 913 18,7 461 9,4 214 5,5 904 15,9 679 12,7 

Gastu arruntak 3.913 53,5 4.846 96,0 4.046 87,9 5.129 79,2 4.049 82,7 3.779 77,1 3.686 94,0 4.512 79,6 4.245 79,3 

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 

 

Diru-sarrera arruntak kalkulatzeko erabilitako prozedura bera aplikatuta, 8 udalerrietarako 

kalkulatutako per capita batez bestekoak –2015-2019 aldirako eta kapitulu ekonomiko bakoitzeko– 

bider Usansolok 2022-2026 aldira begira izan dezakeen batez besteko biztanle-kopurua (4.643 

biztanle) egin da. Guztizko gastu arruntarekiko lortutako emaitza 3.709.460 euro da. Hurrengo taulan, 

zenbatekoak jaso dira, kapitulu ekonomikoen arabera:  

 

201. taula.  Usansoloren diru-sarrera arruntei buruzko kalkulua, 4.100 eta 5.100 biztanle bitarteko udalerrien batez 

bestekoetan oinarrituta (2015-2019 aldia) 

 

4.100 eta 5.100 biztanle bitarteko 

udalerrien batez besteko gastuak 

(2015-2019 aldia) 

Usansoloren gastuen 

aurreikuspena (€), 4.100 eta 5.100 

biztanle bitarteko udalerrien 

biztanleko ratioaren arabera 

(Usansoloko biztanleria: 4.643) € € biztanleko 

1. kap.: Pertsonal-gastuak             1.325.471  248,58  1.154.147  

2. kap.: Ondasun arruntak eta zerbitzuak             2.234.877  421,25  1.955.876  

3. kap.: Gastu finantzarioak                   5.892  0,83  3.835  

4. kap.: Transferentzia arruntak                678.825  128,28  595.602  

GASTU ARRUNTAK, GUZTIRA             4.245.066  961,88  3.709.460  

Iturria: UDALDATA- Bizkaiko Foru Aldundia, 2015-2019. Siadecok egina 

 



 

320 
 

Usansolori dagozkion gastu arrunten amaierako kalkulua: 

Hau da Usansolorako gastu arruntetarako behin betiko aurreikuspena, kapitulu ekonomikoen arabera: 

I. kap.: Pertsonal-gastuak 

2015-2019 aldian, 4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko 8 udalen pertsonal-gastuen urteko gastua 1,325 

milioi eurokoa izan da, batez beste, 249 euro biztanleko, eta alde handiak daude muturreko balioen 

artean (323 euro biztanleko Berrizen, eta 198 euro biztanleko Sondikan). 2.000tik 4.999 biztanlera 

bitarteko udalerrien multzorako eta Bizkaiko udalerri guztien multzorako datu baliokideak 333 eta 370 

euro dira, biztanleko, hurrenez hurren.  

8 udalerrien biztanleko ratioa Usansolorako kalkulatutako biztanle-kopuruari (4.643) aplikatuz gero, 

1.154.147 euro ateratzen dira. Hala ere, Usansolo udal eratu berria denez, azterketa sakonagoa egin 

da –txosten honen 11. atalean eta egindako pertsonal-gastuen aurreikuspenean jasota dago–, eta 

pertsonal-gastuaren zenbatekoa, aurreko atal batean jasotako langile-horniduraren arabera 

kalkulatua, 1.215.725 eurokoa da (262 euro biztanleko).  

II. kap.: Ondasun arruntak eta zerbitzuak 

4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko udalerrietarako kalkulatutako biztanleko ratioaren arabera, 

Usansolorako kalkulatutako ondasun eta zerbitzuengatiko gastu arrunta 1.955.876 eurokoa izango 

litzateke, eta horixe izango litzateke egoera aldekoena. Hala ere, Galdakaoko Udalaren datuetan 

oinarrituta egindako kalkuluaren arabera, Usansolori egotz dakiokeen gastua 2.437.067 eurokoa 

izango litzateke. Kopuru hori, gainera, 110 mila eurotan handitu da, azpikontratazio-gastu 

proportzionalki handiagoei aurre egin ahal izateko, banantze-prozesuaren eta kudeaketa- eta 

azpikontratazio-lanak bi erakunde publiko desberdinek egin behar izanaren ondorioz. Ondasun eta 

zerbitzuetan, Usansolorako kalkulatutako guztizko gastua 2.547.067 eurokoa da. Kopuru horretan ez 

dira sartzen udalen (Usansoloko Udala eta Galdakaoko Udala) arteko lankidetza-hitzarmenen bidez 

kudeatu nahi diren zerbitzuetarako aurreikusitako aurrekontuak, ezta Galdakaoko udal-hilerriko 

zerbitzuak, bulego teknikoko zerbitzuak eta beste zerbitzu batzuk erabiltzeko kalkulatutako 

aurrekontuak ere. Horietan guztietan, Usansoloko Udalak transferentziak egingo lizkioke Galdakaoko 

Udalari, bi udalerrien artean partekatutako zerbitzuen kostuen zati bat bere gain hartzeko. Usansoloko 

Udalari ordaindu beharreko transferentziengatik aurreikusitako kostua 4. kapituluan sartu da 

(transferentzia arruntak).  

2. kapitulurako egindako gastu-aurreikuspenari erreparatuta (2.547.067 euro guztira), Usansolok  

4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko udalerrien bigarren aurrekontu altuena izango luke, Berrizen 

atzetik.  Hau da Usansolorako ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuen aurreikuspenaren 

banakapena:  
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202. taula.  Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuaren aurreikuspena, ekipamenduei eta beren 

arloei lotutako zerbitzuei dagokiena, Galdakaoko Udalaren aurrekontuen arabera (2015-2019 aldia) 

Kiroldegiko zerbitzua 404.870,00 

Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeko zerbitzua 198.969,00 

Etxez etxeko laguntza-zerbitzua 131.368,00 

Jaietako programazioa  80.984,00 

Euskara sustatzeko eta irakasteko programa 68.461,00 

Kirola sustatzeko programa  53.100,00 

Beste kultura-jarduera batzuk (eszenikoak, ez-eszenikoak, erakusketa-aretoak) 46.385,00 

Topaguneko zerbitzua 41.090,00 

Haurreskolako zerbitzua 39.448,00 

Ludotekako zerbitzua 32.073,00 

Berdintasunerako programak  27.802,00 

Esku-hartze sozioedukatiboa eta psikosoziala haur, gazte eta familiekin  27.060,00 

Adinekoen zentroko zerbitzua 22.367,00 

Liburutegi-zerbitzua 17.462,00 

Adinekoentzako dinamizazio-zerbitzua  12.857,00 

Kulturaren sustapena  10.474,00 

Kultur Etxeko zerbitzua (Usansoloko Txapelena; ESAN zerbitzua barne hartzen 

du) 
10.280,00 

Herritar-etxeko zerbitzua 8.367,00 

Bakarri dauden adinekoentzako zerbitzua 5.760,00 

Helduen irakaskuntza publikoko programa  5.247,00 

Gastu gehigarrietarako hornidura 110.000,00 

Guztira 1.354.424,00 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015-2019; Siadecok egindako kalkuluak 
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203. taula.  Ondasun arruntetarako eta beste udal-zerbitzu orokor batzuetako 

zerbitzuetarako gastuen aurreikuspena, Galdakako Udalaren aurrekontuen arabera 

(2015-2019 aldia) 

Hiri-garbiketa  264.556,00 

Ur-hornidura  153.745,00 

Hondakin-bilketa  152.495,00 

Lorezaintza  139.608,00 

Argiteria publikoa  120.521,00 

Hondakinen tratamendua  114.718,00 

Kanpo-aholkularitza eta azterlan eta lan teknikoak 90.995,00 

Hiri-espazioetako zuzkidurak eta instalazioak  34.502,00 

Herriguneetarako sarbideak  23.148,00 

Entitatearen zerbitzu orokorrak 21.444,00 

Ondarearen kudeaketa  19.347,00 

Enplegurako laguntza  18.629,00 

Kargu hautetsiak  18.167,00 

Saneamendua eta estolderia  5.168,00 

Askotariko zerbitzuen kontratazioa 15.600,00 

Guztira 1.192.643,00 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015-2019; Siadecok egindako kalkuluak 

 

III. kap.: Gastu finantzarioak 

2022-2026 bosturtekorako egindako bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioari buruzko planaren 

arabera, Usansoloko Udal berriak ez du kanpo-finantzaketaren beharrik izango. Kalkulatutako gastu 

finantzarioak (15.500 euro) banku-komisioei eta finantza-erakundeetako kontuen mantentze-gastuei 

dagozkie.  

 

 

IV. kap.: Transferentzia arruntak 

Galdakaoko Udalak Usansoloko familia, elkarte eta gainerako onuradunentzako bideratutako 

transferentzia arrunten batez besteko zenbatekoa 395.379 eurokoa da. Zenbateko hori txikiagoa da 

4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko udalerrien batez bestekoa baino (595.602 euro). Usansoloko 

Udalak Galdakaoko Udalari Galdakao eta Usansoloren arteko zerbitzu partekatuetarako (hilerriko 

zerbitzuak, bulego teknikoko zerbitzuak eta beste zerbitzu batzuk) lankidetza-hitzarmenak ordaintzeko 

egin behar dizkion transferentziak kontuan hartuta, 4. kapitulurako aurreikusitako guztizko gastua 

629.511 eurokoa da, eta hori orain arte egiten diren transferentzien aurrekontuari 235 mila euro 

gehitzea da.  
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204. taula.  Usansoloko gastu arruntetarako (4. kapitulua) aurrekontuaren kalkulua, Galdakaoko Udalaren 

aurrekontuen arabera (2015-2019 aldia) 

Enplegurako laguntzak 121.061,00 

Musika Eskolarako transferentzia 56.946,00 

Gizarte-larrialdietarako laguntzak 52.419,00 

Kirol-erakundeetarako diru-laguntzak 42.000,00 

Udal-euskaltegirako transferentzia 28.475,00 

Suteak itzaltzeko eta salbamendurako foru-zerbitzua  25.960,00 

Euskararako diru-laguntzak 16.400,00 

Kargu hautetsiak 13.915,00 

Kulturako diru-laguntzak 13.500,00 

Beste laguntza eta diru-laguntza batzuk  9.835,00 

Gizarte-ongizateko beste diru-laguntza batzuk  9.000,00 

Gaztedirako diru-laguntzak 5.000,00 

Partekatutako zerbitzuak erabiltzeko lankidetza-hitzarmenak 

(hilerri-zerbitzua, bulego teknikoko zerbitzua eta beste zerbitzu 

batzuk) 

235.000,00 € 

Guztira 629.511,00 € 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015-2019; Siadecok egindako kalkuluak 
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GASTU ARRUNTAK, GUZTIRA:  

Gastu korronterako, Usansolorako egindako aurreikuspena 4.407.803 eurokoa da guztira, 949 euro 

biztanleko. Biztanleko gastu arruntaren ratioa kontuan hartuta, Usansolorako kalkulatutako gastua 

zertxobait txikiagoa da 4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko Bizkaiko gainerako udalerriekiko (962 euro 

biztanleko). 

 

205. taula.  Usansoloko gastu arruntetarako azken aurreikuspena (2022-2026 aldira begirako batez besteko 

balioak) 

 

Usansolorako 

aurreikusitako 

diru-sarrerak 

(€), 4.100etik 

5.100 

biztanlera 

bitarteko 

udalerrien 

ratioaren 

arabera 

(Usansoloko 

biztanleria: 

4.643 

biztanle) 

Usansoloko 

diru-sarreren 

aurreikuspena 

(€), 

Galdakaoko 

Udalaren 

aurrekontu 

likidatuetan 

oinarrituta 

Egoera 

“aldekoena” 

Egoera 

“kontrakoena” 

Tarteko 

balioa 

Azken 

aurreikuspena 

1. kap.: Pertsonal-gastuak 
1.154.147 1.474.837 1.154.147 1.474.837 1.314.492 1.215.725 

2. kap.: Ondasun arruntak eta zerbitzuak 
1.955.876 2.547.067 1.955.876 2.547.067 2.251.472 2.547.067 

3. kap.: Gastu finantzarioak 
3.835 15.500 1.329 15.500 8.415 15.500 

4. kap.: Transferentzia arruntak 
595.602 629.511 629.511 595.602 612.557 629.511 

GASTU ARRUNTAK, GUZTIRA 
3.709.460 4.666.915 3.740.863 4.633.006 4.186.935 4.407.803 

Iturria: Siadecok egina 
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14.2.3. AURREZKI GORDINARI BURUZKO AURREIKUSPENAK 

 

Aurrezki gordina diru-sarrera arrunten eta gastu arrunten arteko aldea da. Eragiketa horren emaitzak 

zehaztuko du zer marjina izango duen Usansoloko Udalak bere autofinantzaketarako. Emaitza hau 

lortu da:  

 

206. taula.  Usansoloko Udalaren aurrezki gordineko aurreikuspena 

 (2022-2026 aldira begirako batez besteko balioak)  

 € € biztanleko 

Diru-sarrera arruntak 5.291.721 1.140 

Gastu arruntak 4.407.803 949 

Aurrezki gordina 
883.918 191 

Iturria: Siadecok egina 

 

2022-2026 bosturtekorako kalkulatutako batez besteko aurrezki gordina 883.918 eurokoa da urtean, 

191 euro biztanleko. Ratio horrek adierazten du Usansoloko Udalak modu egokian autofinantzatu ahal 

izango duela bere burua, hau da, bere diru-sarrera arruntekin, Galdakaoko Udalak banantzea baino 

lehen Usansoloko herritarrei ematen zizkien zerbitzuak gutxienez ordaintzeko egin behar dituen gastu 

arruntak finantzatu ahal izango dituela, eta, gainera, 883.918 eurora arteko inbertsio errealak eta beste 

kapital-gastu batzuk finantzatu ahal izango dituela, kanpo-finantzaketara jo beharrik gabe.  

Usansoloko eragiketa arruntetan kalkulatutako aurrezki gordina (191 euro biztanleko) alderatzen 

badugu Bizkaiko beste udal batzuekin, Usansoloren per capita aurrezki gordina handiagoa izango 

litzateke 4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko udalen multzokoa baino (164), txikiagoa izango litzateke 

2.000tik 4.999ra biztanle bitarteko udalen multzokoa baino (242), eta handiagoa izango litzateke 

Bizkaiko udal guztien multzoko batez bestekoa baino (183 euro biztanleko). Kopuru absolututan, 

Usansolorako kalkulatutako aurrezki gordinari erreparatuta (883.918 euro), Usansolo aurrezki gordin 

handieneko hirugarren udalerria izango litzateke, Urdulizen (1.245.000 euro) eta Markina-Xemein 

(912.000 euro) udalerrien atzetik. 2015-2019 aldian, beste 6 udalerrien eragiketa arruntengatik 

kalkulatutako emaitza (diru-sarrera arruntak ken gastu arruntak), batez beste, Usansolokoa baino 

txikiagoa da: Igorre (861 mila), Berriz (736 mila), Plentzia (687 mila), Urduña (530 mila), Ugao-

Miraballes (471 mila), Sondika (362 mila).  
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207. taula.  Usansolorako aurrezki gordinaren aurreikuspena (2022-2026 begirako aldirako batez besteko 

balioak), eta beste udalerriekiko konparatiba (2015-2019 aldiko batez besteko datuak) (€ biztanleko) 

  
  

Usansolo 

4.100-5.100 

biztanleko  

udalerrien batez 

bestekoa 

2.000tik 4.999 

biztanlera 

bitarteko 

udalerrien 

multzoa 

Bizkaia 

€/bizt. €/bizt. €/bizt. €/bizt. 

Diru-sarrera arruntak 1.140 1.126 1.301 1.259 

Gastu arruntak 949 962 1.058 1.076 

Eragiketa arrunten emaitza 191 164 242 183 

Iturria: UDALBATA - Bizkaiko Foru Aldundia Galdakaoko Udala. Siadecok egina 
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14.3 BANANTZEAREN ERAGINA GALDAKAOKO UDALAREN EGOERA 

EKONOMIKO-FINANTZARIOAN  

Atal honetan jasotzen da zer-nolako eragin ekonomiko-finantzarioa izango duen Usansolo banantzeak, 

udalerri independentea eratzeko. Helburua izan da Galdakaoko Udalaren diru-sarrera arruntean eta 

gastu arruntean espero den eragina aztertzea, eta, hori kontuan hartuta, etorkizuneko egoera 

kalkulatzea, aurrezte-ahalmenari eta ondare-egoerari buruzko adierazleei dagokienez.   

 

14.3.1. DIRU-SARRERA ARRUNTEN MURRIZKETARI BURUZKO AURREIKUSPENA 

Hau da diru-sarrera arrunten aldakuntzei buruz egindako kalkuluen emaitza: 

 

1. Tokiko tributuengatiko, tasengatiko eta prezio publikoengatiko bilketari dagokion diru-sarrera 

arrunten murrizketa: 

Bat dator Usansolorako egindako aurreikuspenekin, Galdakaoko Udalak 2015-2019 aldian 

likidatutako batez besteko diru-sarrerak kontuan hartuta. Galdakaoko Udalerako diru-sarrera 

arruntetan aurreikusitako murrizketaren guztizko zenbatekoa 2.274.026 eurokoa da. Hona hemen 

artikuluen araberako banakapena:  

⎯ Ondasun higiezinen gaineko zerga (11202 art.): 1.009.356 euro 

⎯ Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga (11301 art.): 309.799 euro.  

⎯ Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga (11401 art): 35812 euro. 

⎯ Ekonomia-jardueren gaineko zerga (11302 art.): 138.592 euro 

⎯ Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga (28201 art.): 93.394 euro. 

⎯ Zaborren edo hiri-hondakin solidoen etxez etxeko bilketa (31001 art.) 161.939 euro 

⎯ Estolderia-zerbitzua (31002 art.):  40.627 euro 

⎯ Udalaren ur-hornidura (31009 art.): 151.171 euro 

⎯ Udalaren kirol-zerbitzuak (31010 art.):  110.054 euro 

⎯ Etxez etxeko laguntza eta bestelako gizarte-zerbitzuak (31015 art.):  19.644 euro 

⎯ Kultura-zerbitzuak (jaialdiak, kontzertuak, ikuskizunak) (31016 art.): 20.556 euro 

⎯ Hirigintza-lizentziak ematea (31201 art.): 19.310 euro 

⎯ Hornidura-enpresek lurzorua, zorupea eta hegaldura okupatzea (32109 art.): 28.740 euro 

⎯ Zirkulazio-zehapenak (39100 art.): 24.606 euro 

⎯ Telefonia-enpresen konpentsazioak (39601 art.): 8.279 euro 

⎯ III. kapituluari dagozkion kontzeptuengatiko gainerako diru-sarrerak: 102.146 euro 

 

 

2. Transferentzia arrunten bidez lortutako diru-sarrera arruntaren murrizketa:  Galdakaoko Udalak 

transferentzia arruntengatik jasotzeari utziko liokeen guztizko zenbatekoa 2.888.916 euro da.  
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Murrizketarik garrantzitsuena Udalak Finantzatzeko Funtsari dagokio. Hona hemen erabili den 

prozedura:  

 

⎯ Partaidetza zerga itunduetan (UDALKUTXA) (42001 art.): Galdakaoko Udalak 2017tik 

2020ra bitartean egindako likidazioen batez bestekoa 18.224.665 eurokoa izan da, 

621,03 euro biztanleko. Biztanleko batez besteko balioa aplikatzen badiogu Galdakaok 

galduko dituen biztanle-kopuruari (4.643 batez beste, 2022-2026 epeari begira), 

Udalkutxatik datozen diru-sarreren murrizketa 2.883.429 eurokoa izango dela 

kalkulatzen da. 

 

⎯ Gainerako transferentzia arrunten murrizketa: bat dator Usansolorako kalkulatutako 

diru-sarrera arrunten aurreikuspenarekin. Guztizko zenbatekoa 240.487 eurokoa da. 

 

⎯ Usansoloko Udalarekin partekatutako zerbitzuei dagokien diru-sarrera arrunta 

handitzea: beste udalerri batzuen aurrekontu-informazioaren eta Usansolorako 

aurreikusitako beharren arabera, Usansoloko Udalak Galdakaoko Udalari transferitu 

behar dion konpentsazio ekonomikoaren guztizko zenbatekoa 235.000 eurokoa da. 

⎯ Transferentzia arrunten kapitulurako kalkulatu den diru-sarreren murrizketaren guztizko 

zenbatekoa 2.888.916 eurokoa da.  

 

 

3.  Ondareko diru-sarrerak (5. kapitulua):  ez da inolako aldaketarik aurreikusten.   

Galdakaoko Udalak diru-sarrera arrunteko aurrekontuan jasotzeari utziko liokeen guztizko 

zenbatekoa 5.162.942 eurokoa izango litzateke; hau da, 2015-2019 aldian diru-sarrera arrunt 

likidatuaren guztizkoaren batez besteko balioaren % 15,3.  Galdakaok izan dezakeen egoera 

berrirako aurreikuspenaren arabera (24.809 biztanle), biztanleko 1.155 euroko diru-sarrera 

arruntak kalkulatzen dira.  
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208. taula.  Galdakaoko Udalerako diru-sarrera arruntetan aurreikusitako murrizketaren kalkulua. 

 

2015-2019 aldiko batez 

besteko balioa (29.323 

biztanle) 

Sarrera-

gutxitzeari 

buruzko 

aurreikuspena 

(€) 

Galdakaoko 

Udalaren egoera 

berrirako (24.809 

biztanle) 

aurreikuspena 

€ €/bizt. € €/bizt. 

1. kap.: Zuzeneko zergak 9.642.616 329,0  1.493.559   8.149.057  328 

2. kap.: Zeharkako zergak 546.162 19,0  93.394   452.768  18 

3. kap.: Tasak, prezio publikoak eta beste 

zerga batzuk 
4.503.239 154,0  687.073   3.816.166  154 

4. kap.: Transferentzia arruntak 19.130.962  652  2.888.916 16.242.046  655  

5. kap.: Ondarearekin lotutako diru-sarrerak -887 -  0 -887 -  

Diru-sarrera arruntak 33.822.092  1.153  5.162.942 28.659.150  1.155  

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015-2019; Siadecok egindako kalkuluak 

 

 

 

14.3.2. GASTU ARRUNTAREN MURRIZKETARI BURUZKO AURREIKUSPENA 

 

Galdakaoko Udalaren gastu arruntaren zurruntasun-adierazlea baxua da (% 32,0), eta hori oso 

garrantzitsua da gastu arruntak murrizterakoan maniobra-marjina izateko, ondasun arruntengatiko eta 

zerbitzuengatiko gastuak, printzipioz, errazago murritz daitezke-eta, pertsonal-gastuak baino.   

 

I. kap.: Pertsonal-gastuak 

Udalaren pertsonal-gastuen murrizketa-mailari buruzko aurreikuspenerako, lanpostuak baloratzeko 

diagnostikorik ez dagoenez, aldez aurretik egindako proposamenera mugatu da kalkulua; hau da, 4 

lanpostu berresleitzea, gaur egun Usansolon kokatutako zerbitzu eta ekipamenduetan lan egiten duten 

Udaleko langileei dagozkienak. Gainera, kontuan hartu da Galdakaoko Udaleko biztanleko pertsonal-

gastuen ratioak txikiagoak direla biztanle-maila bereko beste udal batzuenak baino. 

Pertsonal-gastuetan kalkulatutako murrizketa –pertsonal horren ordainsariak eta gizarte-

segurantzarako kuotak– 176.000 eurokoa da.  
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II. kap.: Ondasun arruntak eta zerbitzuak 

Galdakaoko Udalak murriztu egingo ditu kontratatutako zerbitzuen aurrekontua eta ondasun arruntak 

erosteko egindako gastua; izan ere, Udalak azpikontratatutako zerbitzuen zati handi bat, Usansoloko 

lurraldearekin eta Usansolon garatu beharreko jarduerekin lotuta daudenez, Usansoloko Udal berriak 

kudeatu eta finantzatuko ditu. Galdakaoko Udalak, printzipioz, murrizketak lortu beharko lituzke egin 

beharreko azpikontratazioen aurrekontuetan. Hauek izango lirateke murrizketa horiek barne 

hartutako zerbitzu nagusiak: Usansoloko kiroldegiko zerbitzuak, haur eta lehen hezkuntzako 

zerbitzuak, hiri-garbiketa, ur-hornidura, hondakinen bilketa, hondakinen tratamendua, lorezaintza, 

argiteria publikoa, etxez etxeko laguntza-zerbitzua, jaien programazioa eta kanpoko beste zerbitzu 

batzuk. 

Usansoloko Udal berriak ondasunak erosteko eta orain Galdakaoko Udalak kudeatzen dituen zerbitzu 

guztiak kontratatzeko beharko duen aurrekontua 2.494.955 eurokoa dela kalkulatzen da. Hala ere, uste 

da Galdakaoko Udalak ezin izango dituela kostuak proportzio berean murriztu, eta 2. kapituluko gastu 

arrunteko murrizketa txikiagoa izango dela. Guztira, 2.255.000 euroko murrizketa aurreikusten da.  

3. kap.: Gastu finantzarioak: 

2022-2026 eperako, finantza-gastuak handituko direla aurreikusten da, finantza-erakundeak kontu 

korronteetako saldoengatik aplikatzen ari diren mantentze-komisioak direla-eta. 150.000 euroko 

gastua kalkulatu da.   

4. kap.: Transferentzia arruntak: 

Gastu finantzarioen murrizketa zero izango da. Hain zuzen ere, egin beharreko transferentzia 

arruntetan, murrizketa bat etorriko da Galdakaoko Udalak, banantze-prozesua amaitu ondoren, 

Usansoloko familia eta erakundeei jada transferituko ez dien zenbatekoarekin. Transferentzia 

horiengatiko aurrekontu-balorazioa 395.400 eurokoa da.  

GASTU ARRUNTAREN MURRIZKETA, GUZTIRA:  

Galdakaoko Udalerako, gastu arruntaren guztizko murrizketaren aurreikuspena 2.826.400 eurokoa da. 

Kopuru hori 2015-2019 aldian likidatutako gastu arruntaren batez besteko aurrekontuari kenduz gero, 

eta espero den finantza-gastuen gehikuntzari dagokion doikuntza egin ondoren, gastu arruntaren 

aurrekontua 24.414.057 eurokoa izango litzateke, hau da, 984 euro per capita, Galdakao 24.809 

biztanleko udalerri bihurtzean.   
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209. taula.  Galdakaoko Udalerako kalkulatutako gastu arruntaren murrizketari buruzko kalkulua 

 2015-2019 aldiko batez 

besteko balioa (29.323 

biztanle) 

Gastu-

gutxitzeari 

buruzko 

aurreikuspena 

(€) 

Galdakaoko Udalaren egoera berrirako 

(24.809 biztanle) aurreikuspena 

€ €/bizt. € €/bizt. 

1. kap.: Pertsonal-gastuak        8.678.602,91  296,0      176.000      8.502.603  343 

2. kap.: Gastu arruntak ondasun 

eta zerbitzuetan 
     15.051.345,13  513,3  2.255.000    12.796.345  516 

3. kap.: Gastu finantzarioak               8.859,65  0,3                  -               150.000  6 

4. kap.: Transferentzia arruntak        3.360.508,60  114,6 395.400     2.965.109  120 

Gastu arruntak      27.099.316,30  924,2  2.826.400    24.414.057  984 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2015-2019; Siadecok egindako kalkuluak 

 

 

 

14.3.3. ERAGINA ERAGIKETA ARRUNTENGATIKO AURREKONTU-EMAITZAN 

 

Diru-sarrera arruntaren murrizketari (5.162.942 euro) eta gastu arruntaren murrizketari (2.826.400 

euro) buruz egindako aurreikuspenen arabera, eta banku-kontuetako saldoen mantentze-

komisioengatik espero diren gastu finantzarioen gehikuntza batuz (150.000 euro), Galdakaoko 

Udalaren eragiketa arruntengatiko aurrezki-ahalmena 2.477.682 eurotan murriztuko da. 

Galdakaoko Udalaren etorkizuneko egoerarako aurreikusitako aurrezki gordina 4.245.093 eurokoa 

izango dela kalkulatu da, kopuru absolututan (171 euro biztanleko), banantze-prozesua gauzatu 

ondoren. Usansolo banantzeak eragin nabarmena izango du Galdakaoko Udalaren aurrezki 

gordinerako ahalmenaren murrizketan, per capita 230 eurotik 170 eurora jaitsiko baita ahalmen hori. 

Hala ere, Galdakaoko aurrezki gordinaren ratioak (171 euro biztanleko) Galdakaoko biztanleriaren 

tamainara gehien hurbiltzen diren 6 udalen batez bestekoa baino handiagoa izaten jarraituko luke (137 

euro biztanleko), eta gertu egongo litzateke 20 mila biztanletik gorako Bizkaiko udalen batez bestekotik 

(178 euro). Kontuan hartu beharreko beste datu bat da Udalak diru-sarrera arruntaren eta gastu 

arruntaren arteko aldea dela eta aurreztu ahal izango duen diru-kopurua (4.245.093 euro) handiagoa 

dela Galdakaoko Udalak 2015-2019 aldian inbertsioetarako erabilitako batez besteko aurrekontua 

baino (2.917.400 euro). Horrek aukera emango lioke aurrekontu-emaitza positiboa lortzeko eta 

diruzaintzako gerakinaren saldoa handitzeko. Kontuan izan behar da, gainera, Usansolo banantzean 

inbertsio-beharrak gutxitu egingo direla. Usansolon egindako inbertsioen urteko batez besteko balioa 

516.895 eurokoa dela kalkulatu da. 
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210. taula.  Galdakaoko Udalaren aurrezki gordinaren aurreikuspena, Usansolo udalerri 

independentea izanez gero (2015-2019 aldiko likidazioetako batez besteko balioen arabera 

kalkulatuta) 

 € 

€ biztanleko  

(Galdakaoko biztanle-kopurua: 

24.809) 

Diru-sarrera arruntak 28.659.150 1.155 

Gastu arruntak 24.414.057 984 

Aurrezki gordina 4.245.093 171 

Iturria: Siadecok egina 

 

 

 

 

14.3.4. ERAGINA USANSOLOKO UDALAREN AUTONOMIA EKONOMIKO-FINANTZARIOAN 

 

Funts likidoen murrizketa 

Galdakaoko Udalak banantzea gauzatzeko unean dagoen diruzaintzako gerakinaren zati bat transferitu 

beharko dio Usansoloko Udalari, udalerri bakoitzari biztanle-kopuruaren arabera dagokion 

proportzioan.  Kalkuluen arabera, 10 urteko epean, Usansoloko biztanleria ez da Galdakaoko 

biztanleriaren % 17tik gorakoa izango; beraz, Galdakaoko Udalak beti egin ahal izango dio aurre 

lehendik jada dituen funts likidoen zati baten banaketari, likidezia-maila nahikoa mantenduz.  

 

 Aurrezteko ahalmena gutxitzea:  

Kalkulatu da Galdakaoko Udalaren aurrezki gordinerako ahalmena –diru-sarrera arruntaren eta gastu 

arruntaren arteko aldea–, batez beste, 2.477.682 eurotan murriztuko dela, hau da, 2015-2019 aldiko 

ekitaldietako eragiketa arrunten batez besteko aurrezki gordineko ahalmenaren % 37 (6.722.775 

euro). Aztertutako adierazle eta ratio ekonomiko-finantzarioen arabera murrizketa nabarmena izanda 

ere, esan daiteke Galdakaoko Udalak autonomia ekonomiko-finantzario nahikoa eta egokia duela 

Usansoloren banantzearen eraginari aurre egiteko eta ematen dituen zerbitzuak behar bezala ematen 

jarraitzeko, zerbitzuen kalitatean inolako eragin negatiborik izan gabe. Usansolo udalerri 

independentea den kasurako, hauek dira Galdakaoko Udalak autonomia ekonomiko-finantzarioa 

duela argudiatzeko arrazoi nagusiak: 
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— Galdakaoko Udalaren azken hamarkadako (2011-2019) superabit-indizeak askoz 

handiagoak dira 20 mila biztanletik gorako udal gehienenak baino.  

— Eragiketa arruntengatiko espero den aurrezki gordin berria  4.245.093 eurokoa da, 

eta 24.809 biztanleko udalerri baterako, aurrezki gordin hori 171 eurokoa da 

biztanleko. Hori dela eta, Galdakao 20.000 biztanletik gorako udalen multzoko batez 

besteko balioetan egongo litzateke adierazle horretan. 

— Usansolon ere egin diren 6. kapituluko inbertsioak barne, Galdakaoko Udalak, 2015-

2019 aldian, 99 euro inbertitu ditu biztanleko. Galdakaoren etorkizuneko egoerarako 

kalkulatutako aurrezki gordinerako ahalmenak (171 euro biztanleko) nahikoa marjina 

uzten du azken urteotan gauzatutako inbertsio-mailari eusteko, eragiketa 

finantzarioengatiko gastuak kendu eta gero (8. eta 9. kapituluak).    

 

2015-2019 aldirako, Galdakaoko Udalaren kapital-gastuen (6. eta 7. kapituluak) eta finantza-gastuen 

(8. eta 9. kapituluak) baturaren batez besteko balioa 2.935.806 eurokoa da, 1.450.428 euro gutxiago 

espero den aurrezki gordina baino (4.245.093 euro). Beraz, gastu arruntei, kapital-gastuei eta gastu 

finantzarioei aurre egin ondoren, Galdakaoko Udalaren superabita 1.300.428 eurokoa izango litzateke, 

52 euro biztanleko.   
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14.4 USANSOLOKO UDALAREN INBERTSIO-AHALMENA 

 

Usansolorako ekipamendu, azpiegitura, zerbitzu eta abarretako inbertsio-beharrei buruzko 

xehetasunetan sartu gabe, egiaztatu nahi da inbertsio errealak finantzatzeko ahalmen ekonomikoa 

nahikoa dela, etorkizunean epe ertain eta luzerako zentzuz aurreikus daitekeen udal-inbertsio 

publikoaren bilakaerari begira. Finantziazio-iturri posible guztiak kontuan hartu behar diren arren 

(kapital-dirulaguntzen bidez edo kreditu-eragiketen bidez lortutako kanpo-finantzaketa),  azterketaren 

alderdirik garrantzitsuena da aurreikusitako inbertsioak Usansoloko Udal berriak izango duen 

funtzionamendu-marjina orokorraren barruan egin daitezkeela, diru-sarrera eta gastu arruntak 

kalkulatzeko hartu den jarrera zuhurraren barruan. 

Usansolorako kalkulatu diren sarrera arruntari (5.291.721 euro) eta gastu arruntari (4.407.803 euro) 

buruzko aurreikuspenek (urtean 883.918 euroko aurrezki gordinerako ahalmena, 191 euro biztanleko) 

adierazten digute Usansolok, teorian, nahikoa baliabide dituela aurreikusitako inbertsioak 

finantzatzeko.  

Batez beste, kalkulatzen da Galdakaoko Udalak, 2015-2019 aldian, 516.895 euro inguru inbertitu 

dituela Usansolorako ekipamenduetan, azpiegituretan eta zerbitzuetan (6. kapitulua).  

4.100 eta 5.100 biztanle arteko Bizkaiko udalerrien datu konparatiboak aztertuz gero, 2015-2019 

aldian egindako inbertsioen batez besteko balioa 489.300 eurokoa da, kopuru absolututan (85 euro 

biztanleko).  

Usansolo udalerri independentea izango den egoera berri horretarako hauteman diren ekipamendu-

behar berriei dagokienez, gutxi gorabeherako kalkulu bat egin da udaletxe berri bat eraikitzeko, 

Usansoloko egungo udal-pilotalekuaren gainean. Guztira 450 m2-ko azalera izango luke (beheko 

solairuan eta beste bi solairu). Metro koadroko 1.800 euroko aurrekontu-ratioa aplikatuta, eta kostu 

orokorrak eta BEZa gehituta, kalkulatu da 1.110.000 euro inguruko inbertsioa eginda ordaindu 

litezkeela Usansoloko udal berriaren obrak eta gastu orokorrak. 

Usansoloko Udal Inbertsio Planaren iraunkortasun ekonomikoaridagokionez, finantzaketa-iturri 

garrantzitsu bat Usansoloko Udalarentzat kalkulatutako aurrezki gordinerako ahalmenaren (883.918 

euro) araberakoa izango da. Ahalmen hori bat dator udalaren ohiko funtzionamendu-marjinaren 

barruan sortutako baliabide propioekin. Baina, gainera, kanpo-finantzaketa lortzeko aukera (kreditu-

eragiketen bidez zein inbertsio errealak egiteko jasotako balizko kapital-transferentzien bidez) alde 

batera utzita ere, Usansoloko Udalak Galdakaoko Udaletik diruzaintzako gerakinaren banaketagatik 

jasotako transferentziei dagozkien funtsak izango ditu, txosten honetako “13.1” atalean ezarritako 

irizpideen arabera. 
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Gutxi gorabeherako datu horien bidez, esan daiteke Usansoloko Udalak behar adina baliabide izango 

dituela ohiko jardueran egin behar dituen ohiko inbertsioen ondoriozko betebeharrei aurre egiteko, 

hau da, zerbitzuen funtzionamendu operatiboari lotutako inbertsio berrietarako (62. artikulua) 

(kiroldegia, ikastetxea, haurreskola, kultura-etxea, gizarte-etxea, herriguneetarako sarbideak, argiteria 

publikoa, ur-hornidura, etab.), bai eta azpiegituretan eta erabilera orokorreko ondasunetan inbertsio 

berriak egiteko beharren ondoriozko inbertsio-betebeharretarako ere (60. artikulua)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

336 
 

 

 

 

 

 

15. NFDTBk eskatutako zirkunstantzien 

aldiberekotasunari buruzko 

ondorioak 
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15.1 ALDAKETARAKO ARRAZOIAK 

 
15.1.1. ALDATZEKO ARRAZOIAK IKUSPEGI SOZIOLOGIKOTIK 

 

Ikuspegi soziologikotik, egungo lurralde-banaketaren aldaketa justifikatuko luketen bi arrazoi aipa 

daitezke. Alde batetik, Usansolon bizi diren pertsonen kidetasun-sentimendu sendoa. Kidetasun-

sentimendu hori, lurralde-eremua banantzen laguntzeko ekimen eta mugimendu ezberdinetan 

islatzen da. Mugimendu hori plataforma desberdinak sortzeari esker herritar-izaera duen mugimendu 

bat izatetik, izaera politikoa duen mugimendu bat izatera iritsi da, udal-ordezkaritza izango duen 

hauteskunde-elkarte bat sortuz 

Galdakaoko hirigunearen eta Usansoloko hirigunearen arteko bananketa, etxebizitzen jarraitutasunik 

gabeko errepide batek bananduta, instituzioek herritarrak alde batera uztearen sentimendua sortu 

du herritarrengan, eta udalerri berriaren sorrerak haien beharrekiko hurbiltasun handiagoa eragin 

dezakeela ustea 

Kidetasun-sentimendu hori, herritarren mugimenduan islatzeaz gain, elkarteen mugimenduan ere 

nabari da; izan ere, Usansoloko biztanleen erdiak baino gehiago erakunde bateko kide dira. 

Beste alde batetik, erakundeek lurralde eremu horretara jotzen dute zerbitzu eta ekipamendu 

desberdinei erantzunez. Horrela, Usansolok anbulatorio bat, kiroldegi bat, herritarren arretarako 

bulego bat eta hainbat udal-lokal ditu jarduerak egiteko. 

Usansoloren kasuan, pertsonak taldearekin, tokiarekin eta talde formalarekin duen identitatean 

oinarrituta eraikitzen den kidetasun-sentimendua soziologikoki sortzen duten elementuak ematen 

dira. Taldearen balioak eta helburuak ezagunak dira eta taldekideen artean partekatzen ditu. Hori dela 

eta, kidetasun-sentimendua gizarte-lankidetzako prozesuak garatzeko funtsezkoa da, Usansolon 

historian zehar eman direnak bezalakoak, zatikatzeko joerari eta gizarte-inklusioa eta -kohesioa 

finkatzeko joerari aurre egiteko. Turner (1990). 
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Leku orok, muga batzuen bidez definituta, pertsonak eta taldeak bizi diren espazio existentziala 

osatzen du. Bertan, beren bizitzako gertaera esanguratsuak gertatuko dira, eta ingurunea 

orientatzeko eta ahalduntzeko prozesuak garatuko dira. 
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15.1.2. ALDAKETARAKO ARRAZOIAK HIRIGINTZAREN IKUSPEGITIK 

 

Azalpen-ataletik honako ohar hauek atera ditzakegu: 

Usansolo, orografiari eta espazioari dagokionez, Galdakaotik argi eta garbi bereizitako eremua da. 

Udalerriaren ertz batean dago kokatua (hego-ekialdean), eta honako udalerri hauekin egiten du muga: 

Bedia ekialdean, Zeberio hegoaldean, Zaratamo mendebaldean, eta Galdakaoko gainerako eremua 

iparraldean. 

Lurralde Antolamenduaren ikuspuntutik, Galdakao bi korridoreren ilaran dago, Txorierri eta Ibaizabal, 

eta, aldi berean, Usansolotik barrena Arratiako haranean sartzeko atea ere bada. Bilbo 

Metropolitarraren lurralde-ereduaren barruan, ez du bere gain hartzen LPPn ezarritako ekintza 

egituratzailerik edo eragiketa estrategikorik, eta etxebizitza berriak eta jarduera ekonomikoak 

jasotzeko eginkizuna hartzen du bere gain, Bilboko metroaren linea Galdakaora arte zabaltzearekin 

batera. Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialak horrela definitzen du, 

baina Usansolo nortasun-ezaugarri handiko gune eta eremua dela ikus daiteke, Galdakaotik eta 

Zaratamo eta Bedia inguruko udalerrietatik bereizita. Horrela, Bilbo Metropolitarreko Eremu 

Funtzionalean, "udal-mugarteen mugaketa gaindituz", "erdiko eskalako azpi banaketa espazial" gisa 

har daiteke, Eremu Funtzionalaren barruko koexistentzian oinarritutako desanexio-ariketa gisa, baina 

ez du zalantzan jartzen edo aldatzen hiri-nortasun propioa duten biztanlegune desberdinen 

etengabeko sare batean oinarritutako egungo hirigintza-eredua, Usansolo haren parte izango 

litzatekeena. 

 

Galdakaoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren ikuspuntutik, plan horrek, antolamendu-irizpideei 

dagokienez, bi herri bereizi ahal izatea aurreikusten du, baina bere harremana hobetzea proposatzen 

du, "hiri-jarraituaren" oinarri helduta, Labeaga eta Bekearen bitartez, dentsitate baxuan eta garatu 

gabeko eragiketaren bidez. Galdakao-Usansolo egungo eredu bizefaloa, erreferentziazko 

biztanlegune gisa, beren kapitalitateen arabera berrantolatuko lirateke, baina aldera batera utzi gabe 

barne-komunikazioa eta bien arteko harreman espaziala hobetzeko beharrak. 

Horrela, bada, proposamenaren helburua da nolabaiteko tamaina duen hirigune bat finkatzea, 

udalerri berriko biztanle guztiei zerbitzu egokia emateko beharrezkoak diren zuzkidurak izango 

dituena. 

 

Bizkaian Udalerriak ezartzeko ereduaren ikuspegitik, Bizkaiko Lurralde Historikoko 78 udalerrik 

Usansoloren antzeko bokazio eta biztanleria-egitura daukate, hau da, udalerri guztien % 70,53 dago 

egoera horretan. 
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Usansolok 727,01 ha eta 4.520 biztanle ditu, eta 621 bizt./km2-ko dentsitatea dauka, antzeko 

bokazioa edo populazioa duten Bizkaiko udalerrien batez bestekoa baino handiagoa. 

 

Sistema orokorrak aztertuz, Usansoloren egungo biztanleriarentzat (4.520 biztanle), badu Espazio 

Libreen Sistema Orokorra, beraz, EAEko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Legeak agintzen duen 

gutxieneko 5 m2/biztanleko ratioa betetzen du. Zehazki, Galdakaoko HAPOren kudeaketatik 

eratorritako 31.053 m2 ditu, eta ratio hori nahikoa da 6.210 pertsonako biztanleria batentzat, gaur 

egungoa baino kopuru altuago batentzat, alegia. Gainera, komunitate-ekipamenduak eta tokiko 

hornidurak ditu sektore guztietan (hezkuntza, kirola, kultura, gizartea, osasuna, etab.), eta horiek 

autokudeaketa politiko eta administratiborako gaitasuna ematen diote. 

 

Zerbitzu publikoen ikuspegitik, Usansoloren balizko banantzeak ez ditu aldatzen egungo egoerak; izan 

ere, ur edangarriaren tratamendua eta banaketa sistema gaur egungoa baino askoz biztanle 

gehiagorentzat diseinatuta dago, eta biltegien kokalekua, altitudeari dagokionez, sarean eguneroko 

beharrak asetzeko behar adinako presioa bermatzea du helburu, udal-mugarteak edozein izanda ere. 

 

Saneamenduari dagokionez, banantzearen kasuan, Usansolok Galdakaoko egungo saneamendu-sarea 

erabiliko luke, betiere Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoak aurreikusitako baldintza eta egoeretan. 

Energia elektrikoaren, telefoniaren eta telekomunikazioaren hornidurari dagokionez, hornikuntza eta 

mantentze-lanak enpresa pribatu hornitzaileen mende daudenez, ez dakar inolako gatazkarik 

Galdakaoko Udalarekin. Gauza bera gertatzen da gas-hornidurarekin. 

Barneko bide-sare batek Galdakao ETSk Usansolon duen geltokira hurbilduko luke, eta berau Bilboko 

Metroak Galdakaon duen geltokira (5. linea, Etxebarriko lantzadera), bi herriak desanexio-agertoki 

berrian egituratuz. 

Foru kartografiaren arabera, Galdakaoko egungo azalera 3.127,50 ha da (31.275.091 m2). 

Bereizketa egin ondoren, Galdakaori 24.004.903,79 m2 dagozkio eta Usansolori 7.270.187,52 m2. 

Galdakaoko egungo biztanleria, 2021eko urtarrilaren 1eko udal-erroldaren arabera, 29.438 

biztanlekoa da. 

Bereizketaren ondoren, Galdakaori 24.918 biztanle dagozkio eta Usansolori 4.520. 
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Bilbo Metropolitarreko Eremu Funtzionalaren Lurralde Plan Partzialaren lurralde-antolamenduak 

udalerri bereizi gisa hartzen du Usansolo. 

Usansoloko udalerri berriak bere garapenerako beharrezkoak diren azpiegitura-sare guztiak ditu (ur-

hornidura, saneamendua, elektrizitate-hornidura, telefonia-gasa), bai eta tokiko eta eskualdeko bide-

sarea (N-240) eta trenbide-sarea (ETS) ere, gaur egungo eta etorkizuneko biztanleei zerbitzua 

emateko ahalmena dutenak. 

Halaber, eskola-, kirol-, osasun-, gizarte- eta kultura-ekipamenduak ditu, egungo eta etorkizuneko 

biztanleei zerbitzua emateko gaitasunarekin. 

Espazio libreetako berdeguneetarako berdeguneen ratioa ere badu, 6.210 biztanlerentzako 

edukierarekin, 5 m2/biztanleko ratioa aplikatzearen ondorio. 

Laburbilduz, Usansoloren desanexioak, 727,01 ha eta 4.520 biztanlerekin (eraikitzen ari diren egungo 

sustapenak eta HAPOn programatutakoak egikaritzen ari diren biztanleak), zerbitzu guztien benetako 

deszentralizazio administratiboan oinarrituta, lurralde-antolamendutik muga tradizionalak gainditze 

aldera sustatua izateaz gain, espazio azpi banaketako tarteko eskala eta modu jarraituan 

kontzentratutako deszentralizazio eredu baten egituraketa hartzen ditu kontuan. Ez du eraginik 

Galdakaoko Hiri Antolamenduko Plan Orokorrean, ez eta haren Sistema Orokorretan eta Zerbitzu 

Sareetan ere, azalpen-fasean frogatu den bezala, eta, gainera, Galdakaoko zein, kasu honetan, 

Usansoloko egungo eta etorkizuneko bizilagunen eta biztanleen arazo sektorialak eta egunerokoak 

eraginkortasunez konpontzen lagundu lezake. 
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15.2 LURRALDEKA BEREIZITAKO BIZTANLEGUNEAK 

 

 

Erdi Aroan dagoeneko Usansoloren aztarnak aurki ditzakegu, Nafarroako Erresumarekin eta 

burdinaren erauzketarekin loturik doan ibilbide historikoa. Usansolo leku estrategikoa izan zen 

Nafarroako erresumarentzat, Lekubasotik bide komertzial bat sortu zuelako, ohiko ibilbideetan 

Gaztelako Erregea saihesteko. Bide berri hau babesteko, Nafarroako jaunak iritsi ziren, eta hemen 

eraiki zituzten beren Dorretxeak. Jaun horietako batzuk Usunsolotarrak, Abendañotarrak, Oinkinako 

jaunak, Isasi Goikoa eta Lekue izan ziren. Denen artean  gaur egun Usansolo deitzen dena osatu zuten. 

Usansoloko lurraldea mugatzeari dagokionez, beste aurrekari batzuen artean, 1991. urtean, udal-

ordezkaritzak lurralde-mugaketa zehatz bat finkatu zuen, Bedia, Zeberio eta Zaratamo udalerriekin 

muga egiten duena, bai eta Galdakaorekin duen banaketa-lerroarekin ere, gune horretatik hiru 

kilometrora gutxi gorabehera. Banantze-lerro hori dokumentatuta eta identifikatuta dago, eta 

lurraren gainean finkatu ziren mugarri batzuk ditu. 

Galdakaorekiko distantzia geografikoa, Arratiako Haraneko beste udalerri batzuekiko hurbiltasun 

fisikoa, mantendu duten balio ekologiko, historiko eta kulturalak direla eta, herritar-sentimendua 

sortu da jaiotzezko eta adopziozko usansolotarren artean. Bere kokapen geografikoak denbora askoan 

Bilbo eta Arratiako Harana lotzeko balio izan zuen, eta haiekin ere tranbia bidez lotuta zegoen. 

Usansoloko biztanleak Usansolori lotuta sentitzen ziren, ez Galdakaori. Bertako bizilagunen bizitza 

soziala hainbat hamarkadatan garatu da Igorren, Lemoan eta Bedian.…. 

Laburpen honen bidez, bere industria-potentzial ekonomikoak Usansolori ematen dion sendotasun 

historikoa erakutsi nahi da, bai eta Galdakao herri independentearen dela sentitzea ere. Izan ere, 

Usansolok ez zuen ekonomikoki eta gizartearekiko inolako mendekotasunik, nahiz eta bizitza 

paraleloak eraman, inguruko eskualdeko gainerako udalerriek bezala. 
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15.3 HIRIBURUA KOKATU BEHAR DEN BIZTANLEGUNEA 

 

Usansolo bezala definitu duguna hurrengo kale hauek osatzen dute: 

 

211. taula Kaleak, dagozkien auzoen arabera 
 

KALEA AUZOA 

ARTETA AUZOA ARTETA AUZOA 

ORDAÑE AUZOA ORDAÑE AUZOA 

GOROSIBAI AUZOA 
GOROSIBAI AUZOA 

Mª NIEVES GALLASTEGI KALEA 

LABEAGA AUZOA LABEAGA AUZOA 

LEKUE AUZOA 

LEKUE AUZOA LEKUBASO BIDEA- Nº 6-21 

ARTETA BIDEA Nº 22-33 

PERTXIN AUZOA PERTXIN AUZOA 

URASKA AUZOA URASKA AUZOA 

ANDER DEUNA KALEA 

UNKINA/USANSOLO 

BAROJA KALEA 

BIDEZABAL KALEA 

ITURRITXU KALEA 

OLETXE KALEA 

TABERNA ZAHARRA KALEA 

TORREONDO KALEA 

ARTETA ABIDEA. Nº 2-19 

ASTUI BIDEA 

LAMINARRIETA KALEA 

LEKUBASO BIDEA, Nº 1-3 

MEATZETA BIDEA 

PERTXIN BIDEA 

ARLO BALTZA EMPARANTZA 

BARATZEKO PLAZA 

IBAIONDO KALEA 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021; Torrene Consulting-ek egina 

Kale multzo guzti hori zortzi auzoren inguruan antolatzen da: Arteta, Ordañe, Gorosibai, Labeaga, 

Lekue, Pertxin, Uraska eta Unkina edo Usansolon. 
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Usansoloko erakundea osatzen duten auzo guztiei erreparatzen badiegu, Unkina edo Usansolo 

izenarekin ezagutzen dena, ez dira bakarrik biztanle gehien bizi den auzokoak, baizik eta, gainera, 

bertan zerbitzuetara bideratutako ekipamendu guztiak kokatuta daude erabat: liburutegia, kultur 

etxea, eliza, anbulatorioa, haurtzaindegia, eskola, kiroldegia eta adin guztietako jendearentzako 

bilgune gehienak. Eta hemen dago ere, merkataritza-gunea. 

 

212. taula Usansolon erroldatutako pertsonak, auzoz-auzo  

  
BIZTANLEAK AUZOKA 

2021/01/01 
% ALDAKETA 2016-2021 

ARTETA AUZOA  9 0,0% 

ORDAÑE AUZOA 24 -4,0% 

GOROSIBAI AUZOA 907 2,0% 

LABEAGA AUZOA 81 5,2% 

LEKUE AUZOA 49 -3,9% 

PERTXIN AUZOA 9 28,6% 

URASKA AUZOA 22 -12,0% 

UNKINA/USANSOLO AUZOA 3419 2,4% 

GUZTIRA 4520 2,2% 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 
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15.4 UDALERRI BERRIAREN IZENA 

 

Usansolora iristen joan ziren Nafarroako jaunek, garai hartan ohikoa zen bezala, beren Dorretxeak 

eraikitzen zituzten lekuaren toponimoa hartzen zuten. Ez dakigu oso ondo  izen hori nondik datorren, 

baina badira  izenaren etimologiari buruzko aztarnak ematen saiatzen diren zenbait teoria ezberdinak. 

Tokia, jatorrian, Usategi "usoen baratza" bezala ezagutzen zen, eta Usansolo usategiaren izena zela 

uste da. Beste batzuek, berriz, "Sugandilen tokia" bezala ezagutzen zen azalpena bilatzen dute. 

Zenbaiten ustez, izena Osinuatik dator, eta izen hori "ortigen baratzea", Osin, itzulpenetik etor 

daiteke. 

Lekuaren izenaren jatorria edozein dela ere, inork ezin du ukatu Usansolo ezbairik gabe izen horri 

esker ezagutzen dela gaur egun. 

 
 

 

Armarriari dagokionez,  Usansolotarren leinuak aintzinetik erabiltzen duela 

esan daiteke, eta nafartar jatorria duela argi eta garbi ikusten da. Hondo 

berdearen gaineko bordadura-katea Nafarroa jatorrikoa da, bai eta urrezko 

5 panela edo lamo-orriak ere, Nafarroako Erresumako familia leialetako 

armarrietan ohikoak izaten dira, Salzedotarren armarrian ere ageri dira 

 
 

 
 

 

Herritarren mugimenduek armarri hori hartu 

dute eta bandera bihurtu dute banaketaren 

aldarrikapena ordezkatzeko 
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15.5 BIZTANLERIA 

Usansoloko biztanleriaren piramidearekin alderatzen dugu: 4.520 biztanle. 

 

13 Grafikoa Usansoloko biztanleriaren piramidea  (2021/1/1) 

 

 
Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 

 
 

Usansoloko biztanleriaren datuen ondoriozko piramidea Galdakaoko piramidearen antzekoa da. 

Biztanleria egonkorragoa dela ikus daiteke, 60 urtetik gorakoak guztizkoaren %25,5ekoa dira, eta 20 

urtetik beherakoak %19,4. 

 

 
213. taula. Usansoloko biztanleriaren egitura 
ADINA Emakumezko % Gizonezko % Guztira orokorrean Usansolo 

20 urtetik beherakoak 409 %18,0 467 %20,7 876 %19,4 

20-39 urte bitartekoak 478 %21,1 456 %20,2 934 %20,7 

40-59 urte bitartekoak 759 %33,5 798 %35,4 1.557 %34,4 

60-79 urte bitartekoak 462 %20,4 426 %18,9 888 %19,6 

79 urtetik gorakoak 159 %7,0 106 %4,7 265 %5,9 

Guztira 2.267 %100,0 2.253 %100,0 4.520 %100,0 
 Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 
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Usansolon ere gizon ( % 49,8) eta emakumezkoen ( % 50,2) arteko proportzioa orekatua da 4.520 

pertsonen artean. Sexuaren araberako pertsonen ehunekoa adin-tarte guztietan antzekoa da, apur 

bat handiagoa 20 urtetik beherako gizonezkoen artean eta zertxobait handiagoa eta 79 urtetik gorako 

emakumezkoen artean. 

79 urtetik gorakoei dagokienez, Usansolon biztanleen %5,9 dira, Galdakaoko biztanleria osoaren 

azpitik. Ikus daitekenez, 20 urtetik beherakoen adin-tartea biztanleen %19,4koa da, Galdakaokoa 

baino bi puntu haundiagoa. 

Oro har, Usansoloko biztanleria Galdakao osokoa baino gazteagoa da. Usansoloko batez besteko adina 

43,49 urtekoa da, eta moda 43 urtean kokatzen da. 

Ikus dezagun zer ezaugarri izango lituzkeen Galdakaoko biztanleriak Usansoloko banantzearen 

ondorioz. 

 

 

Biztanleriaren bilakaera Usansoloko auzoen arabera (2001-2021) 

 
 

214. taula  Biztanleriaren bilakaera Usansoloko auzoen arabera, 2001 -2021 
 

 
2021 % ALDAKETA 

2016-2021 2016 % ALDAKETA 

2011-2016 2011 % ALDAKETA 

2006-2011 2006 % ALDAKETA 

2001-2006 2001 
 

ARTETA 

AUZOA 

 
9 %0,0 9 %-18,2 11 %-8,3 12 %33,3 9 

 

ORDAÑE 

AUZOA 

 
24 %-4,0 25 %4,2 24 %-22,6 31 %-8,8 34 

 

GOROSIBAI 

AUZOA 

 
907 %2,0 889 %45,0 613 %29,9 472 %-1,3 478 

 

LABEAGA 

AUZOA 

 
81 %5,2 77 %-6,1 82 %-13,7 95 %1,1 94 

 

LEKUE 

AUZOA 

 
49 %-3,9 51 %13,3 45 %-4,3 47 %-4,1 49 

 

PERTXIN 

AUZOA 

 
9 %28,6 7 %-12,5 8 %-20,0 10 %11,1 9 

 

URASKA 

AUZOA 

 
22 %-12,0 25 %4,2 24 %26,3 19 %-17,4 23 

 

USANSOLO 

AUZOA 

 
3419 %2,4 3339 %1,4 3292 %10,4 2982 %0,5 2968 

 

GUZTIRA 
 

4520 %2,2 4422 %7,9 4099 %11,8 3668 %0,1 3664 
 

Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 
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14. Grafikoa Hazkunde-tasa (%) 

 

 
Iturria: Galdakaoko Udala, 2021, erroldaren datuak 2021/1/1ean; Torrene Consulting-ek egina 
 

Grafikoan, 1997tik gaur egunera arte Usansoloko hazkunde-tasa positiboa izan dela adierazten da, 

Galdakaokoan ez bezala, Usansolorik gabe, tasa-aldiak negatiboak izan dituela ikusten da. Usansolon 

2006-2011 aldian biztanleria-hazkundea %11,75ekoa izan zela, eta aldi berean Galdakaon tasa 

negatiboa izan zela azpimarratzekoa da. Usansolo biztanleria hazten ari den lurralde-eremua da, eta 

Galdakao, berriz, atzeraldian dago. Usansoloko hazkunde-tasak gora egin du % 23,87ra, 1997an zuen 

biztanleriarekin alderatuta. 

Nabarmentzekoa da Usansolok izan duen hazkundea, Euskadin urtez-urte biztanleria-bolumenak 

behera egiten duen testuinguruarekin alderatzen badugu. Halaber, nabarmentzekoa da biztanleria 

horren gaztetasuna EAEko zahartzearekin alderatzen badugu, beraz, epe laburrean biztanleria-

bolumenak gora egin duela erakusten duten ebidentziak daude. 
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15.6 EMAN BEHARREKO UDAL ZERBITZU BERRIEN PLANGINTZA 

 

Egindako azterketaren ondoren eta herritarrek emandako iritzi-bilketaren ondoren, ez du ematen 

nahitaezko udal-zerbitzu berriak sortu behar direnik, eremu honetan orain egiten ari diren zerbitzuez 

gain. Premia handienak udal kudeaketa administratiborako espazio bat sortzea eta elkarteentzako 

espazioak eskatzea dira. Horrekin batera, liburutegi-zerbitzua eta pediatria-zerbitzua handitu behar 

direla eskatu behar da. 
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15.7 NAHIKOA BALIABIDE IZATEA UDAL-ESKUMENAK BETETZEKO 

Memoriaren 14. atalean aztertutako adierazleetan eta ratioetan oinarrituta, eta diru-sarrera eta gastu 

arruntak kalkulatzean hartu den jarrera zuhurraren aurrean, egindako azterketa ekonomiko-

finantzarioaren emaitzei erreparatuta, esan dezakegu Usansolok autonomia ekonomiko eta 

finantzario nahikoa eta egokia duela Galdakaoko Udalak ematen dituen zerbitzuak modu egokian 

eman ahal izateko, horien kalitatea batere murriztu gabe. 

1. Giza baliabide propioak izatea: Usansoloko Udal berrirako zuzeneko langileen aurreikuspena 
 

— Usansoloko Udaleko langileen bidez bete beharreko 25 lanposturi dagokien plantilla 

aurreikusi da, zerbitzu orokorrak kudeatu eta mantentzeko. Hauek dira langile horien profilak 

eta arlokako antolaketa:  
 

 

UDAL-ARLOA LANPOSTUA ZUZKIDURAK 

IDAZKARITZAKO ARLOA 

Udal-idazkaria  1 

Kontu-hartzailea 1 

Diruzaina 1 

Administrazio-teknikaria 3 

Informatikako teknikaria  1 

Aguazila 2 

 9 

BULEGO TEKNIKOA 

Arkitekto teknikoa 1 

Delineatzailea 1 

Administrazio-teknikaria 1 

Obra eta zerbitzuetako arduraduna 1 

Gremioetako ofizialak 2 

Zerbitzu anitzetako langilea 2 

Etxezaina 2 

 10 

HERRITARRENTZAKO 

ZERBITZUAK 

Liburuzaina 1 

Gizarte-langilea 1 

Komunitatearentzako zerbitzuetako 

teknikaria 
2 

Administrazio-teknikaria 2 

 6 

GUZTIRA 25 

 

 

 

 

—  
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2. Langileak Usansoloko Udal berriari esleitzea: 
 

Langileak Usansoloko Udal berriari esleitzeko proposamenean, udal-ekipamendu eta -

instalazioen kokapenaren irizpidea erabili da. Gaur egun, Usansoloko lurraldean, hiru 

ekipamendu daude Galdakaoko Udaleko langileen ardurapean (Txapelena - ESAN zerbitzua, 

Unkina ikastetxea, eta liburutegia). Proposatzen da langile horiek Usansoloko Udaleko udal-

langileak bihurtzea. Zehazki, liburuzaina (lanpostuaren kodea: 322), Unkina ikastetxeko 

etxezaina (lanpostuaren kodea: 500), ESAN-Txapelena zerbitzuko etxezaina (lanpostuaren 

kodea: 500) eta ESAN-Txapelena zerbitzuko administrari laguntzailea (lanpostuaren kodea: 

411). 

 

3. Zeharka kudeatutako zerbitzuen antolaketa, kanpoko enpresak kontratatuta: 

Hauek dira zeharka, kanpoko enpresak kontratatuz, kudeatzea aurreikusten diren udal-zerbitzu 

nagusiak: 

 Hiri-garbiketa 

 Ur-hornidura 

 Saneamendua eta estolderia 

 Hondakin-bilketa 

 Hondakinen tratamendua 

 Lorezaintza 

 Argiteria publikoa 

 Kiroldegiko zerbitzuak 

 Kirola sustatzeko programa 

 Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeko zerbitzua 

 Haurreskolako zerbitzua 

 Ludotekako zerbitzua 

 Topaguneko zerbitzua 

 Etxez etxeko laguntza-zerbitzua 

 Beste kultura-jarduera batzuk (eszenikoak, ez-eszenikoak, erakusketa-aretoak) 

 Euskara sustatzeko eta irakasteko programa 

 Berdintasunerako programak 

 Esku-hartze sozioedukatiboa eta psikosoziala haur, gazte eta familiekin 

 Adinekoen zentroko zerbitzua 

 Herritar-etxeko zerbitzua 

 Helduen irakaskuntza publikoko programa 

 Beste zerbitzu batzuk (txostenaren “14.2.1” atalean daude jasota) 
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4. Galdakaoko Udalarekin partekatutako zerbitzuen antolaketa: 

Jarraian adieraziko diren zerbitzuak emateko, Galdakaoko Udalaren titulartasunpeko 

instalazioak, baliabide tekniko eta materialak eta udal-zerbitzuetako langileak erabiltzea 

proposatzen da, bi udalen arteko lankidetza-hitzarmenen bitartez. Galdakaoko Udalarekin 

zerbitzu partekatuetarako hitzarmenak negoziatzeko orduan (musika eskola, hilerria, etab.), 

Galdakaoko zentraltasunak ekipamenduei dagokienez sortutako desoreka kontuan hartzea 

proposatzen da, eta kalte hori konpentsatzea, Usansolok zerbitzu partekatu horien 

funtzionamendu-kostuen zati proportzionala finantzatu beharrik izan ez dezan. Hauek dira 

lankidetza-hitzarmenen bidez partekatu beharreko zerbitzuak: 

 

 Hilerria eta hileta-zerbitzuak 

 Bulego teknikoko zerbitzua (arkitektoa) 

 Musika-eskola 

 Helduen eskola publikoa 

 Euskaltegia 

 

 

5. Gastu arrunta, Usansoloko Udalaren ohiko funtzionamenduarekin lotutako gastuak 
finantzatzeko behar diren baliabide ekonomikoak 

 

Hauek dira gastu arrunten aurreikuspenak (2022-2026 eperako kalkulatutako batez besteko 

balioak), haien izaera ekonomikoaren arabera:  

I. kap.: Pertsonal-gastuak 

Pertsonal-horniduraren (25 lanpostu, bakoitza dagokion profilarekin) arabera kalkulatutako 

pertsonal-gastuen zenbatekoa 1.215.725 eurokoa da, 262 euro biztanleko. 2015-2019 aldian, 

4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko 8 udalerriek urtean pertsonal-gastuetan izandako batez 

besteko gastua biztanleko 249 eurokoa izan da. 

II. kap.: Ondasun arruntak eta zerbitzuak 

Ondasun eta zerbitzuetan, Usansolorako kalkulatutako guztizko gastua 2.547.067 eurokoa da. 

Usansolorako aurreikusitako gastu arruntaren biztanleko ratioa handiagoa da 4.100etik 5100era 

biztanle bitarteko Bizkaiko udal gehienen ratioa baino. 2. kapitulurako kalkulatutako 

aurrekontuan, gainera, ez dira sartu Galdakaoko Udalarekin partekatzeko aurreikusita dauden 

zerbitzuen kostuak. Transferentzia arrunten 4. kapituluan egin da haien aurrekontua.  
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III. kap.: Gastu finantzarioak 

Banku-komisioetarako eta finantza-erakundeetako kontuen mantentze-gastuetarako,  15.000 

euroko gastua kalkulatu da. 

IV. kap.: Transferentzia arruntak 

Usansoloko familiei, elkarteei eta gainerako onuradunei laguntzak eta diru-laguntzak emateko 

behar den aurrekontuaz gain, Usansoloko Udalak Galdakaoko Udalari eta beste erakunde 

batzuei zerbitzu partekatuen lankidetza-hitzarmenak ordaintzeko egin behar dizkien 

transferentziak ere kontuan hartuta, 4. kapitulurako aurreikusitako gastu osoa 629.511 eurokoa 

da. 

GASTU ARRUNTAK, GUZTIRA: 

Gastu korronterako, Usansolorako egindako aurreikuspena 4.407.803 eurokoa da guztira, 949 

euro biztanleko. Usansolorako kalkulatutako biztanleko gastu arruntaren ratioa zertxobait 

txikiagoa da 4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko Bizkaiko udalerrien multzoan baino (962 euro 

biztanleko). 

 

6. Izango diren diru-sarrera arruntak (zuzeneko zergak, zeharkako zergak, tasak eta diru-sarrera 
arruntak): 

 

I. kap.: Zuzeneko zergak: 

Galdakaoko Udalaren egungo presio fiskalean jaitsiera apal bat aplikatuta, ondasun higiezinen 

gaineko zergari (OHZ), hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergari, trakzio mekanikoko 

ibilgailuen gaineko zergari eta jarduera ekonomikoen gaineko zergari dagokien diru-bilketa 

1.310.904 eurokoa da. 

2. kap.: Zeharkako zergak: 

Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zergagatiko (EIOZ) diru-sarrerei dagokienez, 

aurreikusten da 93.394 euro bilduko direla. 
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3. kap.: Tasak, prezio publikoak eta beste zerga batzuk:  

Kobratzeko tasa eta prezio publiko guztietarako (etxez etxeko zabor-bilketa, ur-hornidura, 

Udalaren kirol-zerbitzuak, etab.) kalkulatutako diru-sarrera arruntaren aurrekontua 701.047 

eurokoa da. 

 

4. kap.: Transferentzia arruntak: 

— Zerga itunduetako edo Udalak Finantzatzeko Foru Funtseko (Udalkutxa) partaidetza: 

2.998.239 euro. 

— Transferentzia arruntengatiko gainerako diru-sarrerak 188.137 euro 

— Transferentzia arruntak, guztira: 3.186.376 euro 

 

5. kap.: Ondarearekin lotutako diru-sarrerak: 

Ez da diru-sarrerarik aurreikusten ondare-errentengatik. 

 

Diru-sarrera arruntak, guztira: 

Usansolorako egindako diru-sarrera arrunt guztien aurreikuspena 5.291.721 eurokoa da, 1.140 

euro biztanleko. Biztanleko diru-sarrera arruntaren ratioa kontuan hartuta, Usansolo Bizkaiko 

4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko udalerrien (1.126 euro per capita) gainetik egongo litzateke, 

eta Bizkaiko 2.000tik 4.999 biztanlera bitarteko udalerrien (1.301 euro) azpitik, bai eta Bizkaiko 

udalerri guztien ratioaren azpitik ere (1.259 euro). 

 

 

 

7. Aurrezki gordina sortzea: 
 

2022-2026 bosturtekorako, Usansolorako batez besteko aurrezki gordina –diru-sarrera arruntak 

ken gastu arruntak– urtean 883.918 eurokoa izango dela kalkulatzen da (191 euro biztanleko).  

Ratio horrek adierazten digu Usansoloko Udalak behar bezala finantzatu ahal izango duela bere 

burua, hau da, egin behar dituen gastu arruntak bere diru-sarrera arruntekin finantzatu ahal 

izango dituela. 
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Usansoloko eragiketa arruntetan kalkulatutako aurrezki gordina (191 euro biztanleko) 

alderatzen badugu Bizkaiko beste udal batzuekin, Usansoloren per capita aurrezki gordina 

handiagoa izango litzateke 4.100etik 5.100 biztanlera bitarteko udalen multzokoa baino (164), 

txikiagoa izango litzateke 2.000tik 4.999 biztanlera bitarteko udalen multzokoa baino (242), eta 

handiagoa izango litzateke Bizkaiko udal guztien multzoko batez bestekoa baino (183 euro 

biztanleko). 

 

 

8. Inbertsio-ahalmena: 
 

Finantzaketaren zati handiena aurrezki gordina lortzeko ahalmenaren bidez lortuko da. 

Usansoloko Udalaren kasuan, kalkulatu da aurrezki hori 883.918 eurokoa izango dela. Baina, 

gainera, kanpo-finantzaketa lortzeko aukera (kreditu-eragiketen bidez zein inbertsio errealak 

egiteko jasotako balizko kapital-transferentzien bidez) alde batera utzita ere, Usansoloko Udalak 

Galdakaoko Udaletik diruzaintzako gerakinaren banaketagatik jasotako transferentziei 

dagozkien funtsak izango ditu, udalerri bakoitzaren biztanle-kopuruaren arabera. 
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15.8 ONDORIOAK 

 
 

Azken kapitulu honetako aurreko azpiataletan (15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6 eta 15.7) jasotako 

ondorioak eta Batzorde Mistoak egindako txosten honetan emandako gainerako informazioa kontuan 

hartuta, ondorio hauek atera dira:  

 

1- Ikuspuntu soziologikotik nahiz administrazioaren antolaketaren ikuspuntutik, uste da arrazoi 

nahikoak daudela Galdakaoko lurraldearen zati bat banandu eta udalerri independente bat 

eratzeko (Usansolo). 9/2012 Foru Arauaren, Bizkaiko lurralde-mugapeei buruzkoaren, 27. 

artikuluan zehaztutako aldaketa-kasuei buruz xedatutakoaren ondorioetarako, “e)” atalean 

jasotako kasua dugu (“Udalerri bateko lurralde-zati bat banantzea, udalerri independente 

berri bat eratzeko”). 

 

2- Bizkaiko lurralde-mugapeei buruzko foru-arauaren 35 ter artikuluan jasotako eskakizunei 

dagokienez, honako ondorio hau atera da: 

 

1- Memoriaren 4. kapituluan (“Usansoloren lurralde-ezaugarriak Galdakaorekin 

duen harremanean”) egindako azterketan oinarrituta, Usansolo Galdakaotik 

bereizitako biztanle-gune bat osatzen du, lurraldeari dagokionez. Orografiari eta 

espazioari dagokienez, Usansolo Galdakaotik nabarmen bereizitako eremua da. 

 

2- Banantzearen ondorioz sortutako bi udalerriak, Galdakao eta Usansolo, 

jasangarriak dira finantza-arloaren aldetik, eta nahikoa baliabide izango dituzte 

udal-eskumenak betetzeko. Txostenaren 14. kapituluan egindako ekonomia- eta 

finantza-iraunkortasunari buruzko azterketaren arabera, banantzeak ez die 

ekarriko udalerri bati zein besteari, ez legez ezarritako oinarrizko zerbitzuak 

emateko behar diren baliabideak gabe geratzea, ez biztanleriaren arabera 

derrigorrez eman behar dituzten zerbitzuak murriztea, ezta banantzearen 

aurretik zerbitzuek zuten kalitatea gutxitzea ere.  

 

 

3- 2021eko urtarrilaren 1ean, Galdakaoko Udaleko udal-erroldan jasotako 

informazioaren arabera, Usansoloko biztanleria 4.520 biztanlekoa zen. 

Horrenbestez, Usansolok betetzen du 2.500 biztanle izan beharreko baldintza, 

Bizkaiko lurralde-mugapeei buruzko abenduaren 5eko 9/2012 Foru Arauaren 35 

ter artikuluko bigarren paragrafoan ezarritakoa. 

 


