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1. Sarrera 
Mundu mailako plangintza 
estrategikoaren paradigma aldaketa
2015eko irailaren 25ean, Nazio Batuen Erakunderara 

(NBE)-ren Batzar Nagusiak Garapen Iraunkorreko 

2030 Agenda onartu zuen, “Pertsonen, planetaren eta 

oparotasunaren aldeko ekintza-plana, bake unibertsala 

eta justiziarako sarbidea indartzeko asmoa duena”.

Agenda globalizazioaren erronka handiei aurre egiteko 

nazioarteko konpromisoa da, garapen iraunkorreko 

ikuspegi hirukoitzaren arabera: soziala, ekonomikoa eta 

ingurumenekoa. Bere leloa, “Ez utzi inor atzean”.

Erronka horiei modu integral eta multidimentsionalean 

aurre egiteko, agendak 17 helburu unibertsaleko 

sistema bat planteatzen du, 169 helbururekin. Garapen 

Iraunkorreko Helburuak berdin aplikatzen zaizkie 

herrialde garatuei eta garapen-bidean daudenei, 

pobreziaren amaiera, klima-aldaketa edo genero-

berdintasuna bezalako gaiak aipatuz, besteak beste.

Hala ere, Garapen Jasangarrirako 2030 Agendaren 

arrakastak maila anitzeko gobernantza-sistema 

eraginkor bat eskatzen du nazioarteko, nazioko, 

eskualdeko eta tokiko esparruetatik. Ondorioz, gobernu 

arduratsuaren maila bakoitzak konpromisoa hartu 

behar du ezarritako helburuak eta xedeak bultzatu, 

inplementatu eta lortzeko, betiere kolektibitatetik, 

enpresa-munduarekiko, ingurune akademikoarekiko eta 

gizarte zibilarekiko lankidetza eta aliantzatik.

Sistema hori Europa Hiri Agendatik Espainiako Hiri 

Agendara egituratzen da, eta eskualdeko eta tokiko 

agendetan zehaztu eta lurreratu behar da.

Espainiako Hiri Agenda (EHA)
Espainiako Hiri Agenda 2030era arte Estatuan egin 

beharreko hiri-garapeneko estrategia eta ekintzak 

zehazten dituen ibilbide-orria da. Politika palanka 

gisa agertzen da Espainian 2030 Agenda Ezartzeko 

Ekintza Planean, eta 2030 Agendaren, Nazio Batuen 

Hiri Agenda Berriaren eta Europako Hiri Agendaren 

arabera hartutako nazioarteko konpromisoak betetzeari 

erantzuten dio.

EHA dokumentu estrategikoa da, arau-izaerarik gabea, 

eta hiri-garapeneko politiketan iraunkortasuna lortzea 

du helburu. Horretarako, Helburu Estrategikoen 

dekalogo bat eskaintzen du, 30 helburu espezifiko eta 
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291 jarduera-ildo hedatzen dituena. Berez, lan-metodo 

bat da, eta abiapuntu bikaina hirietan esku hartzen duten 

eragile guztientzat – Publikoak eta pribatuak –, beren 

jarduera-eremuetatik bidezko garapena, bidezkoa eta 

jasangarria lortu nahi baitute. 

Espainiak bat egiten du Hiri Agenda honekin Nazio 

Batuen sistemako estatu kide guztiek eta Europar 

Batasuna osatzen dutenek hasitako nazioarteko lanarekin, 

honako hauek planteatzen dituzten erronketarako 

irtenbideak bilatzeko: hiriko biztanleriaren hazkunde 

geldiezina, krisi humanitarioak, lurzorua eraldatzeko eta 

etxebizitza eraikitzeko prozesuak, jarduera ekonomiko 

eta produktiboak erakarri eta garatzea, gizarte-

harremanak, kultura-nortasunaren galera eta klima-

aldaketaren ingurumen-ondorioak. Horiek guztiak 

iraunkortasunaren ikuspegi hirukoitzetik jorratzen diren 

arazoak dira: soziala, ekonomikoa eta ingurumenekoa. 

Eta horiek guztiak presente daude Agenda honek 

proposatzen duen Helburu Estrategikoen dekalogoan.

Espainiako Gobernuak 2018ko ekainean onartutako 

2030 Agendaren Ekintza Planak Agenda bere palanka 

politika garrantzitsuenetako bat bezala identifikatu zuen, 

hau da, Garapen Iraunkorreko Helburuen inplementazio 

eta aurrerabide bateratuaren azeleratzaile gisa duen 

eginkizuna aitortuz, “ODS” akronimoarekin lagunartean 

ezagutzen direnak, pobreziari amaiera emateko 

neurriak hartzeko dei unibertsala islatzen dutenak, bai 

eta pertsona guztiak bakea bermatzeko eta pertsona 

guztiak babesteko deia ere.

Eredu horretan oinarrituta ezarritako hiri-politikek ez 

dute uzten Espainiak azken urteotan bere gain hartu 

dituen nazioarteko konpromisoen jasangarritasun-

helburuak lortzen, eta, gainera, benetako mehatxuak 

dira konpromiso horien aurrean. Horien artean, 2030 

Agendan jasotako Garapen Iraunkorreko Helburuak 

(GIH), Nazio Batuen Hiri Agenda Berriak eta Europar 

Batasunerako Hiri Agenda Berriak jasotzen dituztenak, 

biak 2016an onartuak (Kitoko Adierazpena eta 

Amsterdamgo Ituna, hurrenez hurren) eta Klimaren Goi 

Bileran onartutakoak, Parisko Goi Bilera ere deitua.

Administrazioek, maila guztietan, gizarte zibilak, sektore 

pribatuak eta unibertsitateak zeresan eta ekarpen handia 

dute paradigma-aldaketa honetan.

Tokiko Hiri Agenda
Udalerrien kasuan, agendak beharrezko aldaketa eragin 

behar du garapen jasangarrian laguntzen duten tokiko 

politikak koordinatzeko eta behin betiko zeharkakotzeko.

Dokumentu hau aurrerapen bat da Barakaldoko Hiri 

Agendaren prestaketan, hiriaren garapena egituratuko 

duena, planteatutako erronkekin eta 2016an 

izenpetutako nazioarteko bi Hiri Agenden ikuspegi 

estrategikoarekin bat etorriz. Halaber, 11. GIHaren 

barruan dago, hiri jasangarriak, inklusiboak, seguruak eta 

erresilienteak bilatzen dituena, III. epigrafeak erakusten 

duen bezala, bere hamar helburu estrategikoetako 

bakoitzak lehen aipatutako nazioarteko hiru agenden 

helburuekin, helburuekin eta jarduketa-ildoekin dituen 

loturak identifikatzean.

Era berean, aurrerapen honek Barakaldoko Udalak 

egindako plangintza estrategikoaren prozesua jasotzen 

du. Prozesu horrek, besteak beste, Tokiko Agenda 21 

dokumentua egin zuen. Dokumentu hori 2018an egin 

zen, eta udalerriko lurralde-, ingurumen-, komunikazio-, 

partaidetza- eta sozioekonomia-alderdi guztiak aztertzen 

ditu eta Ekintza Planean esku hartzeko lehentasunezko 

eremuak ezartzen ditu. Plan horrek Barakaldoko 2017-

2025 aldirako ekintza jasangarriaren konpromisoa 

zehazten eta zehazten du, eta herri gisa landu beharreko 

datozen 8 urteetako erronka eta ekintza nagusiak 

zehazten ditu.
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2 Diagnostikoa
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2. Diagnostikoa

Barakaldoko GIHen betetze-maila
Jarraian, Barakaldon Espainiako Hiri Agendaren ardatz estrategikoekin zerikusia duten GIHen aurrerapenari buruzko 

egoera-txostenaren emaitzak aurkezten dira (“GIHen txostena Espainiako 100 hiritan”, Garapen Jasangarrirako 

Espainiako Sarea).

Betetze maila altua

Betetze maila ertain / altua

Eskuragarri ez dauden datuak

GHIen betetze maila

Betetze maila ertain/baxua

Betetze maila baxua
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GIHen betetze-mailaren azterketan, Garapen Iraunkorraren 2. Helburua, Zero gosearena, sartu da; izan ere, Hiri 

Agendaren 7.1 helburu espezifikoa (tokiko produktibitatea bilatzea, enplegua sortzea eta jarduera ekonomikoa 

dinamizatzea eta dibertsifikatzea) GIH honen 2.c helburuarekin lotzen da: “Elikagaien prezioen hegazkortasuna”. 

Analisiaren arabera, 100etik 12,11ko puntuazioa lortu du.

Goserik ez izatea
Puntuazioa 12.11

Nekazaritza ekologikoa

Elikagaien kontsumo- prezioak

Nekazaritzan diharduen langileen tasa

Nekazaritza eta baso-ustiategiak

Hazkuntza-azalerak

0.43

104.87

0.13

0

0.64

Pobrezia desagertzea
Puntuazioa 54.37

20:20 ratioa errenta-desberdintasunean

Gizarte-sustapeneko zerbitzuen gastuak

Pobrezi altuan dauden biztanleen tasa

Haur-pobreziaren tasa

Pobrezia-arriskuan dauden biztanleen tasa

Daturik ez

163.15

Daturik ez

Daturik ez

Daturik ez

GIH betetzearen azterketan Pobreziaren Amaierako Garapen Jasangarriaren 1. Helburua sartu da; izan ere, Hiri 

Agendaren 2.1. helburu espezifikoa (trinkotasuna, hiri-oreka eta oinarrizko zerbitzuen hornidura sustatzen dituen hiri-

eredua definitzea) GIH honen 1.4. helburuarekin lotzen da: “Oinarrizko zerbitzuak eta finantza-baliabideak eskuratzea”. 

Analisiak, kasu honetan, uste du ez duela behar adina datu, baina gutxi gorabeherako puntuazioak betetze-maila 

handia dela esan nahi du.
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Osasuna eta ongizatea
Puntuazioa 42.85

Nerabeen ugalkortasuna

Alkoholaren eta drogen abusuak eragindako 
heriotzak

Arnas sistemako gaixotasun infekziosoak 
eragindako heriotzak

Hepatitis birikoak eragindako heriotzak

Haurren heriotza-tasa

Gaixotasun ez igorgarriek eragindako heriotzak

Heriotza goiztiarrak

Suizidioek eragindako heriotzak

Zirkulazio-istripuak eragindako heriotzak

Tuberkulosiak eragindako heriotzak

Arnas sistemako tumoreek eragindako heriotzak

Bizi-itxaropena

Hiesak eta GIB-ak (Giza Inmunoeskasiaren Birus) 
eragindako heritotza

2.98

0

36.68

1.98

5.43

1246

376.15

10.9

1.98

2.97

130.85

82.39

4.96

GIH betetzearen azterketan Garapen Jasangarriko 3. Helburua (Osasuna eta Ongizatea) sartu da; izan ere, Hiri 

Agendaren 3.2 helburu espezifikoa (berotegi-efektuko gasen isuriak murriztea) GIH honen 3.9 helburuarekin lotzen 

da: “Ingurumen-osasuna”. Analisiaren arabera, bere betetze-maila ertaina da.
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GIHen betetze-mailaren azterketan, Garapen Iraunkorraren 4. Helburua sartu da, kalitateko hezkuntzarena; izan ere, 

Hiri Agendaren 6.2 helburu espezifikoa (Aukera-berdintasuna bilatzea genero-ikuspegitik, adinetik eta desgaitasunetik) 

GIH honen 4.2: “Eskolaurreko hezkuntzaren kalitatea”, 4.4: “Enplegua lortzeko gaitasunak” eta 4.5 “genero-

desberdintasuna eta kolektibo kalteberak” helburuekin lotzen da. Analisiaren arabera, betetze-maila handia da.

Kalitatezko hezkuntza
Puntuazioa 56.94

Goi-mailako tituluan matrikulatutako
biztanleria

Hezkuntzako gastua

Haur-hezkuntzako lehen zikloko zerbitzuetarako 
sarbideak

Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko
hezkuntza-maila duten biztanleak

Bigarren Hezkuntzako bigarren zikloko
hezkuntza-maila duten biztanleak 

Hirugarren mailako edo goi-mailako
hezkuntza-maila duten biztanleak

9

132.7

66.93

Daturik ez

24.61

42.58

GIHen betetze-mailaren azterketan sartzen da Garapen Iraunkorraren 5. Helburua, genero-berdintasunarena; izan ere, 

Hiri Agendaren 6.2 helburu espezifikoa (Aukera-berdintasuna bilatzea genero-ikuspegitik, adinetik eta desgaitasunetik) 

5.1 helburuarekin lotzen da: “Diskriminazioari amaiera ematea”, 5.2: “Genero-indarkeria”, 5.4: “Etxeko lanak eta 

zaintza”, 5.5: “Emakumeen parte-hartze osoa eta emakumeen ahalduntzea eta aukera-berdintasuna”. Analisiak 

betetze maila ertaina/handia dela adierazten du.

Genero berdintasuna
Puntuazioa 49.16

Pentsioetako soldata-arrakala

Soldata-arrakala soldatapekoetan

Indarkeria eta sexu-esplotazioa

Genero indarkeria

Hautetsien parekotasuna

Daturik ez

Daturik ez

38.66

Daturik ez

163.8
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GIH betetzearen azterketan sartzen da Garapen Iraunkorraren 6. Helburua, Ur Garbia eta Saneamendua, izan ere, Hiri 

Agendaren 1.2. Helburu espezifikoa (Natura- eta kultura-ondarea kontserbatzea eta hobetzea eta paisaia babestea) 

GIH honen 6.6 helburuarekin lotzen da: “Urarekin zerikusia duten ekosistemak babestea eta berrezartzea”. Puntuazioa 

100etik 88,73ra hurbildu arren, ondorio argi bat ateratzeko datu nahikorik ez dagoela uste da.

Edateko ura eta saneamendua
Puntuazioa 88.73

Ur zerbitzurako aurrekontuen balantzea

Uren hornidura eta saneamendurako kanona

Horniduragatik ordaintzeko ahaleginaren indizea

Banatutako ur-bolumena

Ur-horniduraren prezioa

Ur-saneamenduaren prezioa

7.4

Daturik ez

62.57

Daturik ez

Daturik ez

Daturik ez

GIH betetzearen azterketan, Garapen Jasangarriko 7. Helburua (Energia askagarria eta ez-kutsatzailea) sartu da; 

izan ere, Hiri Agendaren 4.1. helburu espezifikoa (Eraginkortasun energetikoagoa izatea eta energia aurreztea) GIH 

honen 7.1, 7.2, 7.3, 7.a eta 7.b. helburuekin lotzen da: “Energiarako sarbide unibertsala”, “Energia berriztagarriak”, 

“Ikerketa eta teknologietako inbertsioa”, “Teknologietan eta” energia-garapenean “. Analisiaren arabera, betetze-

maila ertain– handia da.

Energia eskuragarria eta ez kutsatzailea
Puntuazioa 48.44

Herriko argien gastua murriztea

Elektrizitateko gastuaren eragina errentan

Energia berriztagarria

Hornidura elektrikoaren kalitate-indizea

Daturik ez

2.26

7.97

0.61
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GIHen betetze-mailaren azterketan sartzen da Garapen Iraunkorraren 8. Helburua, Lan duinaren eta Hazkunde 

Ekonomikoaren 8. Helburua; izan ere, Hiri Agendaren 7.1 helburu espezifikoa (tokiko produktibitatea bilatzea, 

enplegua sortzea eta jarduera ekonomikoa dinamizatzea eta dibertsifikatzea) 8.1 helburuarekin lotzen da (“hazkunde 

ekonomikoa”), 8.2 helburuarekin (“dibertsifikazioa, teknologia eta berrikuntza”), 8.3 helburuarekin (“Enplegu txiki eta 

eraginkorraren sustapena” eta “8.6:” Lan osoa, eta eraginkorra “):” (“Enplegu osoa eta eraginkorra”: Gainera, Hiri 

Agendaren 7.2 helburu espezifikoak (turismo jasangarria eta kalitatezkoa eta tokiko ekonomiaren funtsezko sektoreak 

sustatzea) lotura du aipatutako GIHeko 8.9 helburuarekin: “Turismo jasangarria”. Analisiak betetze maila ertaina/altua 

dela adierazten du, 100etik 71,2ko puntuazioarekin.

Lan duina eta hazkunde ekonomikoa
Puntuazioa 71.2

Laneko istripu-tasa

Langabezi-tasa

COVID 19ren eragina langabezian

Gazteen langabezi-tasa

Iraupen luzeko langabeen tasa

Mendekotasun-indizea, enplegu-sektorearen
arabera

BPGren hazkunde-tasa

Produktibitatearen hazkunde-tasa

3,919.6

Daturik ez

20.06

6.47

5.9

1.43

2.43

0.74
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Garapen Iraunkorraren 9. helburua (Industria, Berrikuntza eta Azpiegitura) sartu da GIH betetzearen azterketan; 

izan ere, Hiri Agendaren 7.1 helburu espezifikoa (tokiko produktibitatea bilatzea, enplegua sortzea eta jarduera 

ekonomikoa dinamizatzea eta dibertsifikatzea) 9.2 helburuarekin (“Industria inklusiboa eta jasangarria”) eta 9.3 

helburuarekin (“ETEek finantza-zerbitzuak eta balio-kateak eskuratzea”) lotzen da. Analisiak betetze maila ertaina/

baxua dela adierazten du, 100etik 21,04ko puntuazioarekin.

Industria, berrikuntza eta azpiegiturak
Puntuazioa 21.04

Banda zabaleko komunikazio mugikorrak

Zuntz optikoaren komunikazioak

Industriako langileen tasa

Ikerketa, garapen eta berrikuntzako gastua

Eskatutako Patenteak

Jarduera ekonomikoetarako aurreikusitako
lurzoruaren azalera

19.92

16.2

9.72

1.02

1.99

0.43

Desberdintasunen murrizketa
Puntuazioa 23.37

Pobrezia-atalasearen azpitik dauden
biztanleak

Desgaitasuna duten pertsonak laneratzea

Atzerritarrak laneratzea

Gini Indizea

Mendekotasun Indizea

Aberastasunaren kontzentrazioa

Daturik ez

1.45

35.27

Daturik ez

55.46

Daturik ez

Hautetsien arteko parekotasun-adierazlea Hiri Agendaren 10.3 helburu espezifikoarekin lotu daiteke, neurri batean 

gobernantzaren hobekuntzarekin lotzen baita (10. ardatz estrategikoa). Adierazle horren betetze-maila ertain/baxua 

da.
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GIHen betetze-mailaren azterketan Hiri eta Komunitate Jasangarrien Garapen Iraunkorreko 11. Helburua sartzen 

da, Hiri Agendaren 8.1 eta 8.2 helburu espezifikoak (arrazoizko prezioko etxebizitza-parke egoki bat sustatzea eta 

etxebizitza eskuratzeko aukera bermatzea, kolektibo ahulenekin, hurrenez hurren) 11.1 “etxebizitza eskuratzeko 

aukera” eta 11.3” Urbanizazio inklusiboa” helburuekin lotzen baitira . Analisiaren arabera, betetze maila ertaina/

baxua da.

Hiri eta komunitate jasangarriak
Puntuazioa 37.7

NO2-aren kontzentrazioa

O3 kontzentrazioa

PM10 partikulen kontzentrazioa

PM10 partikulen mugak gainditzea

PM10 partikulen urteko batez bestekoa

Etxebizitza eskuratzeko indizea

Lanpostuak zentro soziosanitarioetan

Hiri-erresilientzia

Garraiorako azpiegiturak

Etxebizitza babestua

Hiri-kalteberatasuna

24

Daturik ez

6

Daturik ez

21

6.07

29.55

0

3.4

5.16

Daturik ez



Barakaldo Hiri Agenda Diagnostiko dokumentua

22

GIHen betetze-mailaren azterketan sartzen da Garapen Iraunkorreko 12. Helburua, ekoizpen eta kontsumo 

arduratsuarena; izan ere, Hiri Agendaren 4.3 eta 4.4. helburu espezifikoak (Materialen zikloa sustatzea; hondakinak 

murriztea eta birziklatzen laguntzea) GIH honen 12.2, 12.4 eta 12.5 helburuekin lotzen dira: “Baliabide naturalen 

erabilera eraginkorra”, “Eskubide eta produktu kimikoen kudeaketa, birziklapena kentzea” eta “prebentzioa”. 

Analisiaren arabera, betetze-maila ertain-handia.

Ekoizpen eta kontsumo arduratsuak
Puntuazioa 41.97

Ontzi arinak birziklatzea

Hondakin inpropioak

Papera eta kartoia birziklatzea

Turismo jasangarria

Beira birziklatzea

13.07

18.5

19.04

Daturik ez

19.66

Garapen Iraunkorraren 13. Helburua (klimaren aldeko ekintza) sartu da GIH betetzearen azterketan; izan ere, Hiri 

Agendaren 3.1. eta 3.3. helburu espezifikoak (Lurralde- eta hiri-eredua klima-aldaketaren eraginetara egokitzea eta 

prebentzioan aurrera egitea; klima-aldaketaren aurreko erresilientzia hobetzea) GHI honen 13.1., 13.2., 13.3. eta 12.5 

helburuekin, “Erresilentzia” eta “Erreferentziazko politikak eta planak”. Azterketaren arabera, ez dago ondorio argi 

bat ateratzeko adina datu, baina Alkateen Itunaren betetze-maila txikia dela ondorioztatzen da.

Klimaren aldeko ekintza
Puntuazioa 0

CO2 isurketak biztanleko

Eraikinetako eta industriako CO2 isuriak

Garraioko CO2 isuriak

Alkateen Ituna

Daturik ez

Daturik ez

Daturik ez

Daturik ez
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Garapen Iraunkorreko Helburuen betetze-mailaren azterketan sartzen da Itsaspeko Bizitzaren 14. Helburua, Hiri 

Agendaren 1.2. helburu espezifikoa (Natura- eta kultura-ondarea kontserbatzea eta hobetzea eta paisaia babestea) 

GIH honen 14.1, 14.2 eta 14.5 helburuekin lotzen baita: “Itsas kutsadura”, “Itsasoko eta kostaldeko ekosistemen 

kudeaketa” eta “kostaldeko eta itsasoko eremuen kontserbazioa”. Analisiaren arabera, betetze maila baxua da.

Itsaspeko bizitza
Puntuazioa 3.16

Bandera urdinak

Bainatzeko Uren Kalitatea

Itsasertzeko eraikuntza

Itsas-lehorreko jabari publikoaren okupazioa

Babestutako kostaldearen azalera

Daturik ez

Daturik ez

77.41

0

0

Garapen Jasangarriko Helburuaren (Lurreko Ekosistemen Bizitza) 15. helburua sartu da GIH betetzearen azterketan; izan 

ere, hiri-agendaren 1.2. eta 1.3 helburu espezifikoak (natura-ondarea eta kultura-ondarea kontserbatzea eta hobetzea 

eta paisaia babestea; eta azpiegitura berdeak eta urdinak hobetzea eta natura-testuinguruarekin lotzea) GIH honen 

15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.9 eta 15.a helburuekin lotzen dira: “Ekosistemak kontserbatzea eta erabilera jasangarriak”, 

“Basoen kudeaketa jasangarria”, “Basamortutzearen aurkako borrokak”, “Ekosistema menditsuak kontserbatzea”, 

“Biodibertsitatearen degradazioa eta galera”, “Ingurumenarekiko sentikorrak diren planak”, “Finantza-baliabideak” 

eta “baso-kudeaketarako baliabideak”. Analisiaren arabera, bere betetze maila ertaina da.

Lehorreko ekosistemen bizitza
Puntuazioa 39.69

Estaldura Aritifiziala

Naturguneen babesa

Baso-eremuak

Berdeguneak

22.91

0

58.52

1.49
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Hurrengo bi GIH hauek Hiri Agendaren 9. Helburu Estrategikoarekin (Berrikuntza Digitala Lideratu eta Sustatu) bai eta 

10. Helburu Estrategikoarekin (Partaidetza eta Gobernantza Tresnak) lotzen da, gardentasunarekin, partaidetzarekin 

eta gobernantzaren hobekuntzarekin lotutako hainbat indize azaltzen baititu. Analisiaren arabera, 16. GIH-aren 

betetze maila ertain/altua da, eta 17. GIH-arena ertain/baxua. 

Bakea, justizia eta erakunde sendoak
Puntuazioa 64.32

Zuriketa sareak eta narkotrafikoa

Kriminalitate-tasa

Erailketa Tasa

Partaidetza Hauteskundeetan

Herritarren parte-hartzea eta lankidetza

Udal-erakundearen sendotasuna eta autonomia

Gardentasun-indizea

Gardentasun ekonomiko-finantzarioaren indizea

Adingabeen aurkako indarkeria

15.86

46.16

0

65.03

69.7

40.3

66.15

92.59

Daturik ez
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Helburuak lortzeko aliantzak
Puntuazioa 40.9

Lankidetza eta garapen proiektuak

Datu irekien aurkibidea

Helburuak lortzeko sareak

Eremu Zuriak

1.54

50

11.69

0.01
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Hirigintza, Lurraldea eta Hiri alorra

Helburu Estrategiko 1:

Lorzoruaren erabilera arrazionala, kontserbazioa eta babesa

Helburu Estrategiko 2:

Hiri-sakabanatzea sahiestea eta lehendik dagoen hiria biziberritzea
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Hirigintza, Lurraldea eta Hiri alorra
Hiria okupatzen duen lurraldearekin lotzen da, baina bere 

eraginak hura baino askoz ingurune handiago batean 

hedatzen dira. Hiriko bizimodua hedakorra izan ohi da, 

eta, askotan, landa-bizimodua eta haren garapenaren 

ingurunearen babesa mehatxatzen ditu. Inguruabar 

hori nahikoa izan beharko litzateke urbanizazioaren 

hedadurari dagokionez kontuz ibiltzeko. Testuinguru 

hori oso garrantzitsua da, garapen jasangarriko eredu 

bat lortzeko lehen urratsa delako.

Biodibertsitatean eta haren hedapenean inpaktu 

negatiboak sortzen dituzte hazten ari diren lurralde-

hedapenetan, eta horrela:

• Ekosistema naturalen ordez, iragazgaizteko eta 

esterilizatzeko joera duen lurzoruaren erabilera 

ezartzen dute, landare- eta animalia-espezieen 

populazioen ikuspegitik zatikatzen dute eta 

mugigarritasunerako oztopoak jartzen dituzte.

•  Metabolismo energetikoaren eta materialaren tasa 

altuak sortzen dituzte, eskariak, isuriak eta isurketak 

handituz eta

•  Herritarren “naturaren desioaren” aurrean pozik ez 

daudela uste dute, zail baitute horretara arrazoizko 

distantzietara iristea. Eta, ondorio horietarako, paisaia 

ez da baztertzen, autonomia-erkidegoko hirigintza-

legeriak babes berezia baitu

Beharrezkoa da, hiria naturara egokitzeaz gain, natura 

hirian sartzea. Biodibertsitatea bermatzen duten eta 

hiriko berdegune tradizionalak naturarekin berarekin 

lotzen dituzten azpiegitura berdeak eta urdinak 

sustatu nahi dira, herritarrengana modu irisgarrian eta 

osasungarrian hurbiltzeko, eta, gainera, hiri-inguruko 

inguruneetan eragin onuragarria izan dezaten eta, 

horrela, auzo mota horien berezko arazoak hobetu 

ditzaten.

Bestalde, hirietarako eta, bereziki, Barakaldorako 

egokiena den hiri-ereduari dagokionez, honako 

ezaugarri hauek ditu: morfologiaren trinkotasuna, 

antolamenduaren konplexutasuna (erabileren eta 

biodibertsitatearen mistotasuna), funtzionamenduaren 

efizientzia metabolikoa eta ekitatea eta berdintasuna 

bilatzeko gizarte-kohesioa.

Hiri-morfologia irtenbide formalen ardatza da, eraikuntza-

dentsitatetik erabilera espazialen banaketara, espazio 

berdearen edo bideen portzentajera, etab doazenak. 

Halaber, hiri-erabileren eta -funtzioen arteko hurbiltasuna 

zehazten du, eta mugikortasun-ereduak eta ondoriozko 

lurralde-antolamenduaren ereduak oso baldintzatzen 

dute. Lurzoruaren plangintzak edo antolamenduak hiri-

egitura trinkoak eta polifuntzionalak izan behar ditu 

helburu, lehendik dauden hiri-egiturak birziklatzeko 

prozesuei, hiri-eremuen barruan dauden erabilerarik 

gabeko lurzoruak berreskuratzeari eta sakabanatutako 

lurzoru urbanizagarriak birdentsifikatzeari lehentasuna 

emateko. Trinkotasunean jardutea ere lortuko da:

• Erabileren, espazio publikoen, ekipamenduen eta 
bestelako jardueren arteko distantziak murriztea, 
oinez joan-etorri gehiago egiteko aukera emango 
duten hurbiltasun-ereduak garatzeko.

• Espazio publikoa funtsezko egitura-elementu 
bihurtuz, herritarren bizikidetzarako benetako 
espazio gisa erabili ahal izateko, eta haren kalitatea 
bermatuz, kantitatea eta

• Mugikortasunera eta herritarren erabilerak 
eta eskubideak biderkatzera bideratutako hiri-
eremuaren zati bat birmoldatuz. Horri esker, kaleak 
benetako gozamen erkideko plaza bihur daitezke.

Bestalde, konplexutasunak kontuan hartzen ditu hiri-

antolamendua, aniztasuna, eremu bereko erabileren 

eta funtzioen mistotasun-maila, dinamismoa eta 

gaitasuna. Eta horren guztiaren bidez, orainean eragin 

eta etorkizuna kontrola daiteke. Erabileren mistotasuna 

duen plangintzak eskala txikiko jarduera ekonomikoko 

espazioak sustatzea bilatzen du: bulegoak, negozio 

txikiak, formatu desberdineko merkataritza-lokalak, 

eta horiek bizitegi-erabilerekin eta ongizate-estatuaren 

berezko zerbitzuak – Hala nola hezkuntza, osasuna, aisia 

edo kirola – Hurbil egotearekin bateragarriak izatea. 

Era berean, industria-ehunak jarduera mistoko espazio 

bihurtzea du helburu, hiri-bizitzarekin bateragarriak 

direnak, batez ere hiri-lurzoruetatik hurbilen daudenak, 
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eta gero eta urrutiago dauden lekuetara deslokalizazioak 

saihesten saiatzen da, jarduera monofuntzionalak 

dituzten lekuetara, hala nola merkataritza- eta aisialdi-

zentro handietara, horiek ingurumen-inpaktu handia 

eragiten baitute, batez ere autoz egiten diren joan-

etorriekin lotuta daudelako. 

Baina azpiegiturek eta hiri-formak ere baldintzatzen 

dituzte lurzoruaren erabilera-ereduak, garraioaren 

hautaketa, etxebizitza eta gizarte-ohiturak. Lurraldean 

ezarri ondoren, oso zailak dira aldatzen, eta dagoeneko 

finkatuta dauden hirietan aldaketa-potentziala 

mugatzen dute, edo baliabideak eraginkortasunez 

esleitzea bilatzen duten politikak abiaraztea. Azkenik, 

hiri-berroneratzearen garrantzia azpimarratu behar da. 

Barakaldon, esku-hartze fisiko eta espazialeko, sozialeko, 

ekonomikoko eta ingurumeneko politika integralak 

aplikatuko diren eremuak daude. Europar Batasunean 

hiri-berroneratze integratua esaten zaio horri. Gainera, 

eraikuntzako nahiz etxebizitzako bizigarritasun-baldintza 

egokiak ezarri eta denboran zehar mantentzeko, hainbat 

baliabide erabili behar dira, bai eta jarduketa publiko zein 

pribatu ugari ere. GIHak lortzeko eta gizartean sortzen 

ari diren premia askori erantzuteko, eraikitako ondare 

guztia nabarmen eraldatu behar da ezinbestean. Gure 

eraikin eta espazio publikoak gure orainetik gero eta 

urrunago dauden egoera, behar eta bizimoduetarako 

proiektatu ziren, eta askoz gehiago eraiki behar den 

etorkizunetik.

Orain, honako gai hauek eskatzen dira:

• Klima-aldaketa, kontsumo nuluko eraikinekin 

eta klima-baldintza berrietara egokitutako espazio 

publikoekin.

• Teknologia berriak sartzea eta digitalizazioa.

• Bizimoduen eta lan-moduen eraldaketa bizkorra

• Osasunari buruzko hurbilketa berriak, batez 

ere kolektiboari buruzkoak, eta segurtasun-gaiei 

buruzko eskakizun eta pertzepzio berriak. Beharrezko 

trantsizioa mugikortasun-ereduetan eta

• Erabilerak eta lehentasunak birdefinitzea espazio 

publiko fisikoetan eta espazio publiko birtualetan.

Horiek guztiek dagoeneko eraikita dagoen ondarea 

biziki eta modu masiboan eraldatzea eskatzen dute, hiri-

birgaitze, berroneratze eta berrikuntzako eragiketekin, 

eta, horretarako, ezinbestekoa da jauzi kuantitatibo 

saihestezina egitea, zeregin hori berez helburu bihur 

dadin. Ez da birgaitze partziala, eraikinen hobekuntza 

integrala lortzeko eraldaketa baizik. 
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Lurralde Enkoadraketa

Barakaldok 24 kilometro aldera ditu eta Nerbioi ibaiaren 

ezkerraldean dago, Bilboko hiriburutik 8 kilometrora. Bere 

kokapenak, Trianoko meategiekin eta itsasadarrarekin 

batera, Barakaldo iraganean burdina lantzearekin eta 

minerala eramatearekin lotutako jardueretan aritzea 

eragin zuen, baina nekazaritza ahaztu gabe. Hiru 

ibaik eta itsasadar batek bainatzen dute Barakaldoko 

lurraldea, eta muga naturala da mugakide diren udalerri 

gehienekin (Castaños, Galindo, Cadagua eta Nerbioi 

itsasadarra). Erliebea, nahiko uhindua da, altuera txikiko 

mendiekin, guztiak hegoaldean daudenak.

Industria-polo garrantzitsu gisa eratzeak migrazio-

mugimendua bizkortzea ekarri du, eta XX. mendearen 

zati handi batean Barakaldoko hazkunde demografikoa 

oso handia izan zen, Espainiako hiribururik populatuena 

ez zen udalerria izatera iritsi zelarik. Lantegiak itxi 

ondoren, Barakaldok nabarmen jaitsi zuen biztanleria, 

herritarrak jatorrizko lekuetara itzuli zirelako edo lan 

egiteko aukera zuten lekuetara eraman zirelako. 2000. 

urteaz geroztik, Barakaldo biztanleria berreskuratzen 

ari da, eta Espainiako Hiri Agendaren datuen arabera, 

100.313 biztanle inguru ditu.

Gaur egun, zerbitzuen sektoreko hiri-udalerri 

homogeneo gisa hartzen bada ere, eremu horiek 

oraindik ere irauten dute: bat, Ansio eta Galindo 

ibaiertzetako industria-eremu exindustriala da, 1990eko 

hamarkadaren erdialdera arte auzo degradatuak izan 

zirenak, hirigintza-jarduera desberdinei esker birsortu 

direnak edo prozesuan daudenak. Beste eremu batean 

hirigunea dago, biztanle-dentsitate handia duena eta 

industria-eremu zaharretik gertu dagoena, baina garaiera 

handiagoan; jarduera ekonomikoa, industrializaziotik, 

zerbitzuen sektorean oinarritu da. Erdigunea Erdialdean 

(Barakaldoko Done Bikendi) eta Gurutzetan banatzen 

da. Azken eremu hori askoz txikiagoa da, mendi-hegal 

edo mendixka batean baitago. Batez besteko garaiera 

altuagoa eta biztanle gutxiagokoa du, baina askoz ere 

hedadura handiagoarekin. Landa-eremua udalerriaren 

mendebaldean eta hegoaldean dago, eta azken 

urteotan garapen urbanistiko handia izan du.

Udal 
azalera

29,39 km2

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

12,12

2017ko 
biztanleria

100,313

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

35.407

Etxebizitzak 
2011n

45.315

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

16.260

Hiri Agendaren datu-baseak eskainitako datu deskriptiboak



Barakaldo Hiri Agenda Diagnostiko dokumentua

30

Barakaldoko udalerria 9 eremutan banatzen da::

1 Gunea: Erdialdea eta Zaballa

2 Gunea: Desertu, Lasesarre eta Larrea

3 Gunea: Errontegui eta Landaburu

4 Gunea: Bagaza, Beurko eta Santa Teresa

5 Gunea: San Vicente eta Ibarreta-Zuloko

6 Gunea: Arteagabeitia, Zuazo eta Ansio

7 Gunea: Retuerto, Careaga, El Regato, Amézaga, Gorostiza eta Bengolea

8 Gunea: Lutxana, Burceña, Munoa, Llano, Zubileta, Las Delicias eta Santa Águeda

9 Gunea: Gurutzeta eta La Paz
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Ingurune naturala eta Azpiegitura berdea

Sare berdea udalerriko hiriko eta hiri-inguruko berdegune nagusien arteko konexio-sarea da, oinezkoentzat eta/edo 

bizikletentzat. Era berean, inguruko udalerriekin duen lotura Bilbo metropolitarraren gerriko berdearen zati da.

Sare berde hori honakoek osatzen dute:

• Ramon Rubial Lorategi botanikoak, hiriaren bihotzean, espezie autoktonoen eta exotikoen landare-

biodibertsitatearen irudikapen zabala ezagutzeko aukera eskaintzen du. Talaia batean kokatuta dagoenez, inguruko 

mendien ikuspegiak ikus daitezke

•  Ibaizabal-Nerbioi itsasadarra Bilbo Metropolitarreko eremu funtzionaleko hiri-korridore ekologiko nagusia da. 

Azken hamarkadetan isuriak deuseztatu eta urak araztu izanak itsasadarrera itzultzea ahalbidetu du: plankton 

mikroskopikoa, algak, krustazeoak, arrainak (55 espezie baino gehiago) eta hegaztiak. 

• Hiriko parkeak, lorategiak, plazak eta kaleak, udalerriko hiri-bilbearen barruan flora- eta fauna-espezieen lagin 

handi bat ere badago; arreta pixka bat jarri besterik ez da egin behar. Tamaina handiko zuhaitzez gain, monumentu 

esanguratsu ugari eta lan garaikideak.

• Erriberako parkea: erriberako eremuak berez garrantzi handiko eremuak dira ibaiertzeko edo galeriako basoak 

izenekoak garatzeko, eta, landare-aniztasun handia izateaz gain, espezie faunistiko askok erabiltzen dituzte 

harraparien eraginpean egon gabe modu seguruan mugitzeko. Korridore ekologiko baliotsuak dira. 

Hiriaren egituran ibaiak funtsezko elementuak dira lurraldearen konfigurazioan. Benedictako kaiaren (Portugalete eta 

Sestao udalerrien arteko mugan) eta Kadaguako bokalearen artean, lantegiak, tailerrak eta beste industria-lur batzuk 

zituen industria-paisaia bat eratu zen, eta horrek ondoko herrietako hiri-hazkundea bultzatu zuen, Barakaldokoa kasu. 

Barakaldoko Udalak eta beste administrazio batzuek, hala nola Uraren Euskal Agentziak (URA), Castaños ibaiko eta 

Galindo ibaiko ingurumena hobetzeko zenbait jarduera egin dituzte azken urteotan, hala nola ohera eta ertzetara 

isuritako zaborrak garbitzea.

Barakaldoko udalerria, altuera txikiko mendiz eta izurtutako erliebe batek osatuta dago. Mendi horiek guztiak 

hegoaldean daude, eta, horien artean, Apuco (561m), Argalario (514m), Peñas Blancas (469m), Sasiburu (459m) eta 

Arroletza (454m) nabarmentzen dira.

Azpimarratu behar da, halaber, hiri-parke txiki eta handi ugari daudela, pasealekuak eta ibilbideak, hala nola 

Dolores Ibarruri pasealekua eta Barakaldo-La Arena bizikleta-erreia, Santa Ageda Bidea eta El Regato pasealekuak. 

Nabarmentzekoa da Lorategi botanikoa, San Bizente auzoan kokatua, 65.000 m ² dituena, horietatik 40.000 m ² 

berdeguneak direlarik. Landareak, zuhaitzak eta zuhaixkak gaika multzokatuta daude: urtaroen, jatorriaren eta 

espezie berezien arabera. Hornigailuak dituen erdiko laku batek giroa freskatzen du parkearen punturik altuenean. 

Hiriko parkeen artean, Beurko parkea, Eskulturen parkea eta Anaien parkea, Lasesarre parkea, Munoa parkea, San 

Bizente parkea, Rontegui parkea eta Serralta parkea nabarmentzen dira. Gehienak 90eko eta 2000ko hamarkadetan 

birmoldatuak edo sortuak, eta beste batzuk berritze-prozesuan.
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Udalaren datuen arabera (2011), Barakaldok 15 metro karratu inguru zituen biztanleko, Espainiako batez besteko ia 

6 m2-koa baino askoz gehiago.

Kultura Ondarea

Ondare historiko-industriala hiri-espazioaren garapenerako garrantzi handiko eta lurraldeari loturiko baliabide gisa 

eratu daiteke; izan ere, Barakaldoko kasuan bezala, eragina du hiriaren dinamika sozial eta ekonomikoan. Garapen-

faktore gisa erabiliz gero, herritarren bizi-baldintzak hobetu daitezke, eta hiri-inguruneko kultura- eta turismo-joerak 

indartu. Barakaldok herria sortu zuen kultura industrialaren aztarnak gordetzen ditu oraindik ere, balio historiko, sozial 

eta arkitektonikoa dutenak. Bizkaiko Labe Garaien (AHV) hondarrez gain, Barakaldok hainbat museo, liburutegi eta 

antzoki ditu. Bestalde, kulturari dagokionez, udalerriko gune kultural garrantzitsuenetako bat Bilbao Exhibition Center 

(BEC) da, lehen AHVk okupatutako lurretan kokatutako azoka-esparrua, Ansio auzoan. 2004ko apirilean inauguratu 

zen eta nazioarteko eta gaitasun handiko lehiaketak egiteko aukera ematen du, zerbitzu eta azpiegitura modernoekin.

Ezkerraldea-Meatzaldeko Eskualdeko Plan Estrategikoaren (PEC) barruan, industria-ondarearen inguruko eskaintza 

esperientziala garatzea proposatzen da, bai turistentzat bai bizkaitarrentzat (industria-aktiboetara bisitak, errealitate 

birtualeko esperientziak, ondare ukiezina); eta eskualdeko aktibo nagusiak artikulatzen eta lotzen dituzten ibilbideak 

eta ibilbideak sortzea eta seinaleztatzea (Arboleda Museoa; Arboledak; Arboledak; Arboledak; Arboledak). Ekimen 

horrez gain, aisialdia eta turismoa industria-ondarearen eta inguruko beste aktibo batzuen inguruan aktibatzeko beste 

ekintza batzuk zerrendatzen dira, adibidez:

• Bidegorrien eta bizikletentzako bideen sarea industria-ondarearen eta Donejakue bidearen inguruan

• Industria Ondarearen Zentro ikonikoa

• Itsasadarraren ertzak berroneratzea eta herritarrek gozatzeko eta ekitaldiak egiteko espazio libre handi bat sortzea

• ..

Estaldura 
artifizialeko azalera

% 22,91

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

% 39,80

Laboreen azalera
udalerriaren arabera

% 0,64

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

% 8,19

Lurzoru urbanizaezinaren 
udalazalera

% 65,06

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

% 44,23

Hiri Agendaren datu-baseak eskainitako datu deskriptiboak
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Hirigintza-eredua

Barakaldoko hiri-hazkundea itsasadarrari bizkarra emanda joan da urteetan zehar, ipar-ekialdetik hego-ekialdera, hau 

da, ibarretatik malda handieneko eremuetara. Hala ere, udalerriaren herena baino ez da hiritarra, eta udalerriaren 

hego-ekialdeko zati osoa lurzoru urbanizaezina da. Lurzoru urbanizaezinean, erabilera nagusia basogintzakoa da, 

eta, neurri txikiagoan, abeltzaintzakoa (behi- eta ardi-azienda). Ez dago nekazaritzako edo abeltzaintzako ustiategi 

handirik, eta Barakaldon ez dago lehen sektoreak garrantzi handiagoa duen udalerririk.

Udalerria industrializazioaren bidez hazi zen, horrek eragin zuen hirigintza-anabasarekin, eta berehala igaro zen landa-

herri izatetik industria- eta zerbitzu-hiri izatera, eta eremu desberdinak sortu ziren jarduera ekonomikoaren arabera. 

Industrializazio horri lotutako garapen demografikoak industria-ustiategietatik kanpoko lurzoruak auzoz auzo eta 

bizitegi-udalerrika kolonizatzea ekarri zuen, batez ere industria horretako langileei zuzenduak. Hala, ezkerraldea, 

Barakaldo eta Sestao, nagusiki, hazten ari dira beren hiri-kokaguneetan, itsasadarrari bizkarra emanda, aipatu den 

bezala, lurzoru horiek industriak okupatzen dituelako.

Era berean, Nerbioi ibaiaren bi ertzak bereizi ziren, bai ikuspegi soziologikotik, bai hiri-eremuaren definizioaren 

ikuspegitik ere. Horrela, itsasadarrak bi hiri-errealitate bereizten zituen: ezkerraldea eta eskuinaldea.

Lurzoruaren erabilerari dagokionez aldaketak egon diren arren, oro har, gaur egungo egitura organikoari eutsi zaio 

azken urteotan. Jarraitutako hirigintza-politika ez da hedagarria izan, aurreko urteetan hiri-hazkunde handia jasan arren, 

hazkunde hori lurzorua berrerabiliz egin delako. Gaur egun, lurzoru urbanizaezina ez da egokia hiri-erabileretarako, 

mendi-mazeletara igo beharko litzatekeelako eta kolonizazio horiek justifikatu beharko liratekeelako.

Biztanle kopurua, 
hiri-lurzoruko azaleraren 

hektarea bakoitzeko 
(bizt./ha)

178,95

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

174,84

Lurzoru urbanizagarri
mugatua, hiri-lurzoru

osoarekiko (%)

% 0,9

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

% 13,13

Etxebizitza-dentsitatea
hiri-lurzoruaren

azaleraren arabera (etxeb./ha)

% 80,06

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

% 80,80

Hiri Agendaren datu-baseak eskainitako datu deskriptiboak



2. Diagnostikoa

35



Barakaldo Hiri Agenda Diagnostiko dokumentua

36

Hiri-berroneratzea

Hiri-berroneratzearen parametro garrantzitsuenetako bat eraikitako parkearen antzinatasuna da. 1979an eraikinetako 

baldintza termikoei buruzko NBE-CT-79 Eraikuntzaren Oinarrizko Araua onartu ondoren, eraikinen isolamendu termikoa 

hobetzen hasi zen. Horregatik, 1980. urtea baino lehenagoko eraikuntzek eraginkortasun termikoa hobetzeko esku-

hartze premia handiagoa izango dutela uste da.

Barakaldok 46.566 etxebizitza ditu, horien ehuneko handi bat 1980 baino lehen eraiki ziren, eta ez dituzte beharrezko 

energia-eraginkortasuneko eta irisgarritasuneko baldintzak. Etxebizitza-parkeak hobetzeko aukera handiak ditu.

50 urtetik gorako antzinatasuna duten familia-etxebizitzak (%)

1991

11,23

2001

12,09

2006

16,23

2010

22,84

2014

31,31

2018

43,49

2019

45,32Barakaldo

50 urtetik gorako Barakaldoko etxebizitzen bilakaera. Iturria: Bizkaiko Iraunkortasun-adierazleen
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Bestalde, irisgarritasun-premiari dagokionez (eta, besteak beste, etxebizitza-parkearen antzinatasunagatik), Barakaldok 

Bizkaiko edo inguruko udalerrietako batez bestekotik gorako datuak ditu Bilboko metropoli-eremuan. Kalkuluen 

arabera, udalerriko etxebizitzen %24,11k irisgarritasun-arazoak dituzte.

Irisgarritasun txikiko Etxebizitzen portzentaia

Bizkaia

 % 21,27

Barakaldo

% 24,11

Bilbao

 % 12,27

Getxo

 % 22,13

Leioa

 % 13,39

Sestao

 % 38,79

Portugalete

 % 32,78

Santurtzi

 % 26,08
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Eraikin publikoak osorik birgaitzeko hautemandako 

beharrei dagokienez, honako hauek daude:

• Gorostiza kiroldegiaren birgaitze integrala: 

beharrezkoa da kanpoko eta barruko isolamendua 

hobetzea, energia berriztagarriak instalatzea, beroa 

sortzeko sistemak berritzea, argiztapena berritzea, 

hondatutako instalazioak konpontzea eta espazio 

materialen kalitatea hobetzea, Udalak herritarrei 

eskaintzen dizkien kirol-zerbitzuen kalitatea 

hobetzeko.

• Munoa Jauregiaren eta haren ingurunearen birgaitze 

integrala: beharrezkoa da barrualdeko eta alboko 

eremuak birgaitzea eta energia-eraginkortasuna 

hobetzea (inguratzailea barne), Gurutzetako Ospitalea 

eta etorkizuneko Burtzeñako Osasun Parkea (Health 

Intelligent Center) lotzen dituen eremu estrategikoan 

sartzeko, hargatik eragotzi gabe haren balio kulturala 

eta historikoa sustatzea herritarren artean.

• Pormetxeta plaza eta haren lokalak birgaitzea: 

inguratzaile termikoaren, instalazioen eta espazio 

libreen urbanizazioaren isolamendua hobetu behar 

da, laborategi kontrolatuko espazio bat sortzeko, 

adimen artifizialarekin, machine learning-arekin, 

merkataritza simulatuarekin eta neurrira egindako 

esperimentuekin lotutako proiektu berritzaileak abian 

jartzeko.

Era berean, udalerriko zenbait auzotan birgaitze integrala 

egiteko beharra antzeman da, hala nola Gurutzeta, 

Arteagabeitia, Kastrexana, Zubileta, Peñasturen, 

Kadagua eta Lutxana-Llano auzoetan.

Udala lehentasunez udalerriko argiteria publikoaren 

eraginkortasuna hobetzen eta argi-kutsadura murrizten 

saiatzen ari da, instalazioak erabat egokituz. Hauek dira 

aztertzen ari diren jarduera zehatzak:

• Egungo egoeraren azterketa egitea eta aurrezteko 

potentzial handiena duten fokuak hautematea.

• Led ez diren luminaria guztien ordez, Led 

teknologiagatik aldatzea.

• Beren funtzioa betetzen ez duten edo narriadura-

arazoak dituzten egoera txarreko elementuak 

ordeztea.

• Aginte-zentroak behe-tentsioko erregelamendu 

elektroteknikora egokitzea.

• Web-plataformadun argiteriaren kudeaketa 

adimenduna ezartzea.

Barakaldoko lurraldearen zati bat, hegoaldea, 

Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektorialean 

jasota dago, hiru kategoriatan banatuta.

• Trantsizioko landa-paisaia: landatutako eremuak 

edo belardietako landazabaleko eremuak.

• Baso-eremua: zuhaitzez estalitako eremuak.

• Ingurumena hobetzeko eremuak: gaur egungo 

erabilerarekin edo baliabide naturala babestearekin 

arazoak dituzten eremuak.

HAPO (Hiri Antolamenduko Plan Orokorra)-n jasotako 

eta eremu horietarako aurreikusita dauden jarduerek ez 

dute Plan hau oztopatuko, eta ez dute inpaktu handirik 

sortuko lur horietan.

Bestalde, EAEko Itsasertza Babesteko eta Antolatzeko 

Lurraldearen Arloko Planak (LAP) bere diagnostikoan 

adierazten du Nerbioi ibaiaren estuarioak presio handia 

jasaten duela, bai hirian, bai industrian, bai portuan. 

LAPak barne hartzen ditu ezkerraldeko itsasertzeko 

mendiak eta muinoak, landare-estalkia lehengoratuz eta 

kontserbatuz jardun beharreko eremu gisa.

Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko 

eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen 

Arloko Planaren arabera, ezkerraldea susperraldi 

ekonomikorako eta birmoldaketa industrialeko eremuen 

berroneratze urbanistikorako pizgarri-eremua da. 

Barakaldo “lehentasunezko interesekoa” da jarduera 

ekonomikoetarako lurzoruaren hirigintza-antolamendu, 

-kudeaketa eta -sustapenerako. Era berean, industria-

eremu zaharkituak birmoldatzeko eta birmoldatzeko 

lehentasunezko politikaren proposamenean ere 

agertzen da, enpresa bideragarriak lekualdatzea eta 

hutsik dauden espazioak berroneratzea erraztuz. 

Galindo eta Kadaguako bokaleen eta Ansioko 

ibarraren artean itsasadarraren aurrealdeari dagozkion 
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eremuetara birmoldatzeko eremuen planteamendua sartu da, Barakaldo eta Lutxanako erdigunetik itsasadarrera 

iristeko aukera emanez. Azkenik, Bizkaiko Labe Garaien egungo “aukera-eremuen” jarraipen-jarduerak jasotzen dira.

Ezkerraldea-Meatzaldeko Eskualdeko Plan Estrategikoan (PEC), eskualdean identifikatutako erronkei erantzuteko 

hainbat jarduketa identifikatu dira; besteak beste, Ezkerraldea-Meatzaldea + Energy Intelligence Center parke 

teknologikoa, Osasun Parkea + Health Intelligence Center garatzea eta lurzorua deskontaminatzeko eta estrategikoki 

kudeatzeko funtsa sortzea.

Prototipo del Energy Intelligence Center (EIC). Fuente: Bizkaia.eus
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Hiri Ingurunea

Airearen kutsadura

Eusko Jaurlaritzaren “Airearen Kalitatea Kontrolatu eta Zaintzeko Sarearen” hiru kontrol-estazio daude udalerrian. 

Lehenengoa Barakaldoko erdigunean dago, bigarrena Zubilletan eta hirugarrena Munoa auzoan. Azken honek 

konposatu organiko lurrunkorrak bakarrik neurtzen ditu, batez ere trafikotik datozenak. Gainera, beste kabina bat 

dago Bilboko udalerriaren barruan, baina Barakaldoko mugan, eta horren bidez udalerriarentzat interesgarriak diren 

datuak ere lor daitezke.

Bestalde, Udalak bi sentsore erosi ditu modu esperimentalean martxan jartzeko. Horien bidez, atmosferaren emisioak 

eta zaratak kontrolatuko dira.

Oro har, datuek erakusten dute udalerriko airearen kalitatea ona dela eta azken urteotan hobetu egin da. 2011n, 

egunen % 97,5ean airearen kalitatea ona zen. 2015ean, berriz, egunen % 99,73k airearen kalitate-maila ona izan zuten, 

eta tasa hori antzekoa da gaur egun ere.

Kutsadura atmosferikoaren arloko jarduerak Nerbioi Behereko Eskualdeko Airearen Kalitatearen Ekintza Planaren 

Atmosfera-kutsadura-ren diagnostikoan (2006ko martxoa) garatutako ekintza-planen barruan daude. Ekintza Plan 

horien helburua neurriak eta ekintzak ezartzea da, legediak ezarritako epean, gainditzen ari diren kutsatzaileen muga-

baliora itzul dadin.

Barakaldo hiri- eta industria-aglomerazio garrantzitsua da, eta, beraz, kutsadura atmosferikoko hainbat fokuk eragiten 

diote.

•  Foku mugikorrei dagokienez, ibilgailuen trafikotik datozenak dira eragin handiena dutenak:

- A-8 autobidea da inguru horretako ibilgailuen batez besteko intentsitate handiena duen bidea. Gas eta partikula 

kutsatzaileen emisioari eta zaratari dagokienez, eragin handia du Barakaldon..

- N-634 errepideak ere trafiko handia du. Bereziki, Róntegui inguruan.

• Foku finkoak:

- Industria-jarduerak eta energia eraldatzeko jarduerak, bai eta erauzketa-jarduerak ere. Barakaldon ez daude 

Ingurumen Baimen Integratuak (IBB) eskatu behar izan dituzten empresa kopuru handia. Era berean, iraganean 

izaera kutsatzaileko enpresa gehiago zeuden, baina ixten joan dira krisi ekonomikoaren edo beste arrazoi batzuen 

ondorioz. Hori dela eta, udalerriko kutsaduragune finkoen kopuruak behera egin du azken urteotan.

- Bizitegi- eta zerbitzu-jatorriko fokuak. Bertan, etxebizitzetako, ostalaritzako, osasuneko, irakaskuntzako, 

egoitzetako eta kiroldegietako berokuntzarako, ur bero sanitariorako eta sukaldaritzarako erregaien kontsumoari 

lotutako emisioak jasotzen dira.
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Zaratak eragindako ingurumen-kutsadura

Barakaldoko Udala da Zarataren Mapak egiteaz arduratzen dena, Sail Teknikoaren bidez, eta “AAC Acústica + 

Lumínica” enpresaren laguntza teknikoarekin.

Barakaldoko Udalak udal eskumenekoak ez diren azpiegituren zarata-mapak ere kalkulatzen ditu, ingurumen-zarataren 

foku guztien arteko ebaluazio osoa eta bateragarria eduki ahal izateko. Zarata Mapan, gainerako fokuetakoekin 

batera, ingurumen-zarataren mapa osoa lortzeko egiten duen ekarpena ere jasotzen da. Gogoan izan behar da 

honako hauek sortutako zaratak: bide-trafikoa (kaleak eta errepideak), trenbide-trafikoa (ADIF, FEVE eta metroa) eta 

industria-jarduera.

Barakaldo udalerrian, honako hauek dira foku sortzaile nagusiak:

• A-8, E-70, Kantauriko autobia, N-634 eta N-637 errepideak

• Udalerriaren ekialdetik doazen ADIFeko trenbideak, C-1 (Bilbo/Abando-Santurtzi) eta C-2 (Bilbo/Abando-Muskiz) 

lineak, bidaiari- eta merkantzia-trenak zirkulatzen dutenak, eta FEVEko B1 linea, Bilbo-Concordia/Balmaseda linea, 

merkantziak eta bidaiariak zirkulatzen dutenak.

• Praxair, Precicast Bilbao (udalerriaren iparraldean) eta Bilbaína de Alquitranes (Burceña) enpresen industria-

jarduerak. Jarduera egunez eta arratsaldez ez ezik, gauen zehar modu murriztaile batean.

Udalerriaren guneei dagokionez, Artzain Ona-ren kaleko eta Bizkaiko Labe Garai-en etorbideko zirkulazioa 

nabarmentzen da, udalerriaren ekialdetik igarotzen baitira eta trafiko handiko errepideetara eta industria-eremuetara 

iristen baitira.

Kalitate akustikoa kudeatzeko, Barakaldoko Udalak talde tekniko batek osatutako plan bat izango du, herritarren 

ahotsa izateaz gain.
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Klima-aldaketa eta Jasangarritasuna

Helburu Estrategiko 3:

klima-aldaketaren eraginak prebenitzea eta murriztea

Helburu Estrategiko 4:

Baliabideak modu jasangarrian kudeatzea eta ekonomia zirkularra laguntzea

Helburu Estrategiko 5: 

Gertutasunari eta mugikortasun jasangarriari laguntzea
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Klima-aldaketa eta jasangarritasuna
Klima-sistemaren berotzea zalantzarik gabekoa da, eta 

giza jarduerari egotz dakioke, ziurtasun nabarmenarekin, 

eta, funtsean, erregai fosilen erabilerak eta lurzoruaren 

erabileren aldaketak eragindako berotegi-efektuko 

gasen (BEG) isurketek eragiten dute.

Tenperaturen igoera eta haren ondorioak, lehorte-

aldi handiak, euri-jasek eragindako uholdeak, lurzoru 

emankorraren galera, baso-suteen gorakada eta itsas 

mailaren igoera daude Espainian klima-aldaketarekin 

lotzen diren ondorio kaltegarrienetako batzuen artean  

zailtasunik gabe, eta lurralde- eta hirigintza-plangintzak 

horiei prebentzioz erantzuten saiatu behar du. Beraz, 

klima-aldaketaren ondorioak arintzea derrigortasun eta 

premia bat da, eta, aldi berean, egokitzapena betebehar 

bat da. Izan ere, beste faktore batzuen artean:

• Urbanizazioa handitzeak eta lurzoruaren 

iragazkortasuna murrizteak eroritako ura xurgatzeko 

ahalmena murriztea eta ur horren abiadura itsasora 

iritsi arte handitzea eragiten du. Murrizketa horrek, 

euri-jasak areagotzearekin batera, hiri-sistemetan 

uholdeak izateko probabilitatea areagotzen du.

• Aldi luzeetan muturreko lehorteak errepikatzeak hiri 

eta metropoli-eremu askoren antolaketa arriskuan 

jartzen du, eta horrek neurri desberdinak hartzera 

behartzen du, batzuk egiturazkoak. Prezipitazio 

txikiagoak, erregimen euritsuaren aldaketarekin eta 

biztanleria eta hiri-jarduera handitzearekin batera, 

hainbat motatako disfuntzioak eragin ditzake, hiri-

sistemek klima-aldaketaren eskutik datorren egoera 

hidriko berriari aurre egiteko neurri egokiak garatzen 

ez badituzte.

• Bero-boladek eragin gehigarria dute tenperaturaren 

igoerarekin konektatzen direnean. Berehalako 

inpaktua deskonfort termikoa da, baina muturreko 

kasuetan, tenperatura altuko aldi luzeekin 

gaixotasunak eta heriotzak areagotzea ekar dezake. 

Hiri-materialen ezaugarriek hirietako klima aldatzen 

dute, eta hirietako tenperatura landa-eremuetako 

tenperatura baino zenbait gradu altuagoa izatea 

eragiten dute. Bero-boladen eta bero-uhartearen 

arteko konbinazioak areagotu egiten du herritarren 

osasunean duen eragina.

• Tenperaturaren igoerarekin batera, askotan, 

elikagaien bidez transmititzen dira transmititutako 

gaixotasunak. Gaur egun, hiriguneetan bizi dira 

biztanle gehienak. Horiek dira, zuzenean edo zeharka, 

planetan sortutako berotegi-efektuko gas gehienen 

(% 70 gutxienez) erantzuleak. Igorpen horiek nagusiki 

kontsumitzaileek erabiltzen dituzten ondasun eta 

zerbitzuak ekoizteko sortzen dira, batez ere errenta 

ertain eta altuak ekoizteko; eta funtzioak eta hiri-

antolamendua mantentzeko (garraioa, fluxu masiko 

eta energetikoen kudeaketa, etab.).

Faktore horiek guztiek erresilientziaren egokitasunaz 

ere ohartarazten dute, hau da, komunitateek beren 

inguruneko asalduren aurrean aurre egiteko, egokitzeko 

eta errekuperatzeko duten gaitasunaz, eta kontzeptu 

hori funtsezkoa da clima aldakorrari aurre egiteko.

Beraz, adierazitako guztia ikusita, berretsi egiten da 

klima-aldaketaren aurrean arintzearen, egokitzearen 

eta erresilientziaren aldeko borroka hirietan irabazi edo 

galduko dela dioen baieztapenaren baliozkotasuna. 

Beroketa globala moteltzeko eta, hala badagokio, 

murrizteko giltza hiria ekoizteko moduan, erabilitako 

bizimoduetan eta fluxu metabolikoen kudeaketan 

oinarritzen da. Azken batean, etorkizunari aurre 

egiteko aukera emango duen hirien antolaketa 

batean, aurrea hartzeko gaitasun handiagoarekin eta 

ziurgabetasunak murriztuta. Edonola ere, nahiz eta 

berotegi-efektuko gasen emisioa eduki, hiriek lehen 

aipatutako inpaktuetara egokitu beharko dute, eta 

horientzat benetako erronka da, energia-efizientziaren 

kultura egokia sortzea eta aplikatzea ere bai. Lurralde- 

eta hiri-plangintza klima-aldaketaren ondorioetara 

egokitzen da, eta prebentzioan aurrera egiten du. 

Plangintza horri esker, energiaren eta uraren kontsumoa 

optimizatu eta murriztu ahal izango da, eta energetikoki 

eraginkorragoak izango dira. Plan horiek, beraz, aliatu 

onenak izan daitezke airearen, uraren, lurzoruaren 

eta lurpearen kutsadura murrizteko eta norberaren 

baliabideen kudeaketa egokia ordaintzeko.
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Hiriak ekonomiaren eragile nagusiak dira, eta baliabide naturalen kontsumoaren (% 75) eta hondakinen sorreraren 

(ekoizpen globalaren% 50) gune nagusia; aldi berean, hirietan berotegi-efektuko gasen emisioen% 60 eta% 80 artean 

sortzen dira, Nazio Batuen Erakundeak “Resource Efficiency as Key Issue in the New Urban Agenda” txostenean 

jasotzen duen bezala. Hiriek eredu ekonomiko linealak sortutako ingurumen-inpaktuen eta baliabide naturalen 

kontsumo handiaren erantzunkide dira, eta, beraz, funtsezko zeregina izan behar dute eredu ekonomiko zirkular 

bateranzko trantsizioan, hirietako bizi-kalitatea bermatzeko eta bizitzeko leku erakargarri bihurtzeko. Eraginkortasuna 

hiriko metabolismoarekin berarekin lotuta dago, hau da, materialen, uraren eta energiaren fluxuekin, eta horiek beren 

euskarri propioa osatzen dute. Baliabide naturalen erabilerak eta kudeaketak ahalik eta eraginkortasun handiena 

lortu behar dute, ekosistemen ahalik eta asaldura txikiena bermatzen duten bitartean. Lurraldearen antolamenduak, 

hirigintzak, mugikortasunak, eraikuntzak, ur-fluxuek, erabilitako materialek eta sortutako hondakinek, bizimodu jakin 

batzuekin batera, energia aurrezteko edo xahutzeko eszenatokiak sortzen dituzte. Uraren kudeaketa egokia ere 

funtsezkoa da, Espainia are herrialde lehorragoa izango baita klima-aldaketaren ondorioz. Horregatik, ura atxikitzeko, 

biltegiratzeko, eraginkortasunez erabiltzeko eta berrerabiltzeko sistemek leku pribilegiatuan egon behar dute edozein 

hiri-agendan. Kudeaketa integratu batean, bai tokian-tokian, bai arro-eskalan, ahalik eta autosufizientzia hidriko 

handiena bilatu behar da, erakartze-neurriak aurrezpen- eta eraginkortasun-neurriekin konbinatzeko. Ezinbestekoa 

da, beraz, hiri-garapena uraren tokiko zikloarekin lotzea (euri-ura hartzea, leheneratutako urak berrerabiltzea) eta 

kutsadura ekar dezakeen guztia saihestea. Hondakinak dira lehentasunez kontuan hartu beharreko beste elementu 

bat. Horiek jasangarritasun-irizpideen arabera kudeatzeko eredu batek hondakinen hierarkia aplikatzen saiatuko da, 

bereziki, prebentzioa eta murrizketa eta berrerabilpena eta birziklapena. Horri esker, gizarte eraginkor batean aurrera 

egin ahal izango da baliabideen erabileran, eta horrek, aldi berean, inpaktu kutsatzailea murriztu eta lehengaien 

eskuragarritasuna hobetuko du. Europako politikak sektore honetarako lortu nahi dituen helburuak, IHPn (Ekonomia 

Zirkularreko Paketea) sartzen direnak, gida ona dira ekintzen aukeraketa, lehentasunak eta abian jartzea bideratzeko. 

Helburu horiek honako hauek dira:

• Udal-hondakinak berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatze-tasak %55ekoak izatea 2025erako, %60koak 2030erako 

eta %65ekoak 2035erako.

• Ontzi guztietarako nahitaezko birziklatze-tasak %70ekoak izatea 2030ean, eta honela banatuko dira: plastikozko 

ontzien kasuan, %55; zuraren kasuan, %30; metal ferrikoen kasuan, %80; aluminioaren kasuan, %60; beiraren kasuan, 

%75; eta paperaren eta kartoiaren kasuan, %85.

• 2030. urterako hondakin birziklagarriak isurtzea debekatzea.

• 2030erako plastikozko ontzi guztiak birziklagarriak izan daitezela exigitzea.

Azkenik, baina ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, hurbileko nekazaritza aipatu behar da, hau da, autohornikuntzarako 

gaitasunarekin, nekazaritzako elikagaien aztarna murriztearekin eta elikadura-subiranotasunarekin lotzen dena. 

Kontsumo-gizarteak ez dira jabetzen elikagaien jatorri geografikoak dituen inplikazio orokorrez, tokiko produktuen 

absentzia orokortuez, inportazioen kostuaz, horiek garraiatzeko kontsumitutako energiaz eta, jakina, herritarrek 

kontsumitzen dituzten produktuen kalitateaz. Horrek guztiak zerikusi handia du ekonomia zirkularra lortzeko 

beharrarekin, hau da, ziklo itxiko eredua lortzeko beharrarekin.
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Bestalde, mugikortasunaren eta garraioaren garrantzia 

nabarmentzen du. Hiri-mugikortasuna funtsezko 

elementua izaten ari da hiri-politiketan, azken 

urteotan hirien hazkundea eta lurzoruaren erabileren 

konplexutasuna direla eta. Gaur egun, munduko 

biztanleriaren erdia baino gehiago hiriguneetan bizi da. 

Europar Batasunean, ehuneko hori% 80ra iristen da, eta 

Espainian, zertxobait gainditzen da.

Mugikortasuna, hau da, garraiobide desberdinen bidez 

hiri-eremuan mugitzeko gaitasuna, funtsezko dinamika 

da hiriak planifikatzeko. Garraio-sistemek eragin 

erabakigarria dute hiri-garapeneko jarraibideetan eta 

herritarren bizi-kalitatean. Justizia espazialean ere 

bai; kasu honetan, hiriek betetzen duten zeregina da, 

espazioaren plangintzaren eta horien arteko loturen 

bidez, berdintasuna edo desberdintasun soziala 

eratzeko orduan.

Gaur egun, ukaezina da hiriek eta metropoli-

inguruneek mugikortasun-eredu adimentsuak behar 

dituztela, irisgarritasun unibertsala bermatuko dutenak, 

lurraldeen eta klase sozialen arteko desberdintasunak 

murriztuko dituztenak, garraio-sistema iraunkorrak 

izango dituztenak, ekonomia eraginkorra, ingurumen 

osasungarria, airearen kalitate ona eta biztanleen 

ongizatea bultzatuko dituztenak.

Europako Batzordeak, 2011n argitaratutako Garraioaren 

Liburu Zurian (“baliabideen kontsumoan eraginkorra 

eta lehiakorra den garraio-sistema baterantz”), 

egiaztatu zuen garraioa oraindik ez dela jasangarria, 

petrolioarekiko mendekotasun handia duelako, 

pilaketa-indize handiak dituelako eta ingurumenean 

eta ekonomian inpaktu handiak eragiten dituelako. 

Gizartearen ikuspegitik ere ez da hala, istripu-tasak 

eragindako kostu izugarriengatik eta irisgarritasun-

arazoengatik. Mugikortasun eraginkorra eta jasangarria 

lortzea da egungo eta etorkizuneko hirien erronketako 

bat, erabilitako baliabideei dagokienez.

Hirien beharrezko hazkundea antolatzeko aukeratzen 

den hiri-eredua oso garrantzitsua da, bai orain arte 

aztertutako helburu estrategikoei dagokienez, bai, 

jakina, hurbiltasuna eta mugikortasun jasangarria 

bultzatzeko xedeari dagokionez. Hiri-garapen 

sakabanatu eta hedatzailean oinarritutako hazkunde-

ereduek bidaia-distantziak handitzen dituzte, eta horrek 

automobilarekiko mendekotasuna areagotzen laguntzen 

du, espazio- eta energia-kontsumo handia eragiten du 

eta ingurumen-inpaktu esanguratsuak eragiten ditu2 

(IDAE, 2008). Testuinguru horretan, mugikortasunaren 

erronka planteatzeko, hiri-plangintzan paradigma aldatu 

behar da, hiri trinkoak sustatuz, lurzoruaren erabilera 

mistoak eginez eta hazkunde-eredu sakabanatu 

horiek alde batera utziz. Paradigma horretan sartzen 

da hurbiltasuneko lurralde- eta hiri-ereduen bilaketa 

ere. Jardueretatik, zerbitzuetatik, horniduretatik, 

lantokietatik eta aisialdirako lekuetatik hurbil egoteak, 

oro har, hirigintzaren egungo erronka handienetako bati 

modu eraginkorragoan aurre egiteko aukera ematen 

du: mugikortasunaren eta hiriko garraio-zerbitzuen 

kudeaketari eta, horiekin batera, ingurumen-kalitateari. 

Lurralde-eredu hori bilatzea lehentasunezko helburua 

da, eta, gainera, zeharkako ondorio anitzak ditu. 

Lurralde-eredu horren ezaugarri nagusia urbanizazio 

trinkoa da, erabilera-aniztasuna eta arrazoizko tamaina 

dituena. Hori guztia, metropoli-eremuen eta hiri handien 

bertuteak, aukerei dagokienez, aintzat hartu gabe.

Garraio-sistemen diseinuari dagokionez, ibilgailu 

pribatuari alternatiba erakargarriak, erosoak eta 

eskuragarriak ematen dizkioten efizientzia eta 

jasangarritasuna dira gakoa. Europar Batasuneko Garraio 

Kontseiluaren arabera, garraio-sistema jasangarria da:
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• Gizabanakoen, enpresen eta gizarteen sarbiderako eta garapenerako oinarrizko beharrei segurtasunez eta giza 

osasunarekin eta ingurumenarekin bateragarri eginez erantzuteko aukera ematen du, eta belaunaldi bakoitzaren 

barruan eta ondorengo belaunaldien artean berdintasuna sustatzen du;

• Eskuragarria da, ekitatez eta eraginkortasunez jarduten du, garraiobideen aukeraketa eskaintzen du eta ekonomia 

lehiakorra eta eskualde-garapen orekatua babesten ditu.

• Emisioak eta hondakinak planetak horiek xurgatzeko duen ahalmenaren barruan mugatzen ditu, energia 

berriztagarriak sortze-erritmora erabiltzen ditu eta energia ez-berriztagarriak erabiltzen ditu energia berriztagarrien 

ordezkoen garapen-tasetan, lurzoruaren erabileran eta zaraten sorreran inpaktua minimizatzen den bitartean.

Garraio-sistemek, gainera, berrikuntza-bektore bihurtu behar dute hiri-ingurunean, eta gai izan behar dute teknologia 

aurreratuenak txertatzeko mugikortasun seguruago, efizienteago eta iraunkorrago baten alde. Teknologia berri 

horiek eta ez hain berriek denbora errealeko informazioa ematen dute bidaia planifikatzeko, itxarote-denbora 

aprobetxatzeko eta ziurgabetasuna murrizteko; horrela, erabiltzailearen konfiantza eta pertzepzioa hobetzen dira. 

Europako Batzordearen arabera (2013), berrikuntza teknologikoa funtsezko tresna da hiri-mugikortasun iraunkorra 

sustatzen duten estrategiak ezartzeko.

Esparru horretan, Hiri adimendunaren kontzeptua sortzen da. Hiri-garapen iraunkorragoa lortzeko irtenbide gisa 

aurkezten dira, eta, aldi berean, herritarren bizi-kalitatea areagotzen dute teknologien erabileraren bidez. Kontzeptu 

hori mugikortasun adimendunari aplikatuz gero, mugikortasun adimenduna “hirietako biztanleei garraiobide 

bat emateko modu berritzaile eta jasangarrietan” oinarrituko litzateke, hala nola “erregaietan eta ingurumena 

errespetatzen duten propultsio-sistemetan oinarritutako garraio publikoko eta ibilgailuetako sistemen garapenean, 

aurrerapen teknologikoetan eta herritarren jokabide proaktiboetan oinarrituta”. Etorkizuneko hirian ezinbestekoa 

da garraio-sistema adimendun horien integrazioa eta hiri-plangintza kontuan hartzea, bereziki honako dimentsio 

hauetan: lurzoruaren erabilera desberdinen integrazio fisikoa garraio-zerbitzuetarako; estrategiak, politikak, diziplinak 

eta administrazio-erakundeak integratzea, eta sektore publikoaren eta pribatuaren arteko koordinazioa.



2. Diagnostikoa

51

Erresilientzia eta klima-aldaketara egokitzea

Barakaldo Bizkaiko probintzian dago, Iberiar penintsularen iparraldean, non klima ozeanikoa den. Berotegi-efektuko 

gasen emisioak handitzearen ondorioz klimaren baldintzak aldatzeko aurreikuspenek gomendatzen dute, gutxienez, 

xehetasunez aztertzea eta adierazitako efektuen maiztasunari eta eraginari aurre egiteko berariazko estrategiak 

ezartzea. Egoera horretaz jabetuta, Euskal Autonomia Erkidegoak Klima 2050 Estrategia egin du. Euskadin klima-

aldaketaren aurka borrokatzeko esparru-dokumentua da, eta bi helburu nagusiren arabera egituratzen da: klima-

aldaketa arintzea eta klima-aldaketara egokitzea. Helburu horiek 2050erako 9 jomugaren edo helburu bidez garatzen 

dira.

Barakaldoko Udaleko Garapen Iraunkorreko eta Ingurune Naturaleko zinegotzigoak, bere aldetik, klima-aldaketak 

udalerrian izango dituen eraginei buruzko diagnostiko bat enkargatu du, aurre egin beharreko arriskuak zein diren 

zehatzago jakiteko. Diagnostiko horretan, Bizkaiko klima-aldagaien bilakaera historikoa eta proiekzioak aztertuko 

dira, eta bereziki aztertuko da zer eragin izango duten Barakaldon aparteko arrisku naturalek, hala nola uholdeek edo 

flora- eta fauna-espezie jakin batzuen desagertzeak.

Bestalde, Barakaldoko Udalak mozio bat onartu zuen udalerrian CO2 isuriak murrizteko konpromisoekin; besteak beste, 

Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategiarekin (Klima 2050) eta Euskadiko Klima Ekintzaren Planarekin bat datorren Udal 

Ekintza Klimatikoaren Plana egitea. Udal-plan horrek Udalaren eskumenekoak diren sektore- eta lurralde-plangintzako 

jarduera guztiak arintzea eta klima-aldaketara egokitzea integratuko du, berotegi-efektuko gasen isurketak eta klima-

aldaketaren ondorioz herritarrei eragiten zaizkien arriskuak kontuan hartuta.

Klima 2050ekin bat etorriz, Udalak konpromisoa hartu du berotegi-efektuko gasen isurketak gutxienez %40 murrizteko 

2030ean eta %80 2050ean, 2005. urtearekin alderatuta, 2050ean azken kontsumoaren gaineko energia berriztagarrien 

%40ko kontsumoa lortzeko eta berotegi-efektuko hustutegiak indartzeko (baso naturalak, belardiak).

Udalsarea 21 Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sareko kideek azaldutako gogoeten eta kezken ondorioz, klima-

aldaketarekin lotutako Ekitalde espezifiko bat garatzeko beharra sortu zen, toki-administrazioak berotegi-efektuko 

gasen isuriak murrizteko duen zeregina eta erantzukizuna zehazteko bere eskumeneko eremu guztietan.

Ekitaldearen hasieran ezarritako “klima-aldaketa” helburu espezifikoen artean, honako hau planteatu zen: “Isurien 

udal-inbentario bat egitea, udalerrietan garatutako jardueretatik eta udalek jada abian jarritako neurrietatik eratorritako 

inpaktuak objektiboki baloratzeko”, tokiko ekintza-planetatik eratorritakoak eta klima-aldaketa arintzean eragin 

positiboa dutenak.

Berotegi-efektuko gasen isurien inbentarioa beharrezko tresna da klima-aldaketaren politikak kudeatzeko. Inbentarioari 

esker, gas horiek zein iturritatik sortzen diren jakin daiteke, baita horietako bakoitzean isurtzen diren gas motak ere. 

Informazio hori da udalerri bateko isuriak murrizteko edozein programaren oinarria.

Ez dago jasota karbono-aztarnaren BEG emisioen kontabilitate-sistemak aplikatu direnik enpresetan, ezta ekitaldiak 

antolatzean edo politika publikoak diseinatzean ere.
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Klima-proiekzioak

Euskal Autonomia Erkidegoko 2050erako Klima 

Aldaketaren Estrategiaren arabera (AEMA Europako 

Ingurumen Agentziaren informazioa jasotzen du, 

2015), Barakaldo dagoen eremu klimatikoak (ipar-

mendebaldeko Europa) honako inpaktu orokor hauek 

jasango ditu:

• Itsas mailaren igoera.

• Neguko prezipitazioak areagotu egiten dira.

• Ibaien emaria handitzen du. 

• Espezieak iparralderantz lekualdatzea. 

• Berokuntzarako energia-eskaria murriztea. 

• Ibaien eta kostaldeen uholde-arriskua handitzen da.

Hiri-Metabolismoa: uraren, energiaren 
eta hondakinen zikloa

Barakaldon, Udalak berak kudeatzen du ur-hornidurako 

zerbitzua, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoaren laguntzarekin 

(aurrerantzean, BBUP). Partzuergoak udalerriaren 

ur-horniduraren %70 inguru ematen du. Barakaldoko 

Udalaren baliabide propioetako ura sarean kontsumitzen 

da eta BBUPk hornitutako sarearen eskaria osatzen du.

Udalerriko baliabide propioak (%30 inguru) ez dira 

nahikoak egungo eskarirako. BBUPeko urarekin osatzen 

da. Baliabide propioen ekarpena murrizten denean (uda 

garaia, etab.), emari handiagoa eskatzen zaio BBUPri, 

eta, ondoren, Basatxu, Ugarte, Gurutzeta, Errontegi eta 

Santa Agedako biltegietan biltegiratzen da.

Udalerriko hornidura-sarea (bigarren mailako sarea) 

ustiatzeari dagokionez, Barakaldoko Udaleko Udal 

Zerbitzuak arduratzen dira ur-sarea mantentzeaz, bertan 

beharrezkoak diren maniobrak eta eragiketak eginez.

Saneamenduari eta arazketari dagokienez, guneko 

etxebizitza ia guztiak Hiri-hondakinak hondakin-uren 

saneamendu-sarera konektatuta daude. Hala ere, 

saneamendu-azpiegitura partikularrak daude sarera 

konektatu gabeko etxebizitza/eraikinetan, batez ere 

landa-eremuetan.

Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoa arduratzen da Barakaldoko 

hondakin-uren saneamendua eta tratamendua 

kudeatzeaz, eta Galindoko hondakin-uren araztegira 

eramaten dira. Arazketaren ondoriozko lohiak Galindoko 

estazioan errausten dira, elektrizitatez aprobetxatzeko.

Energiari dagokionez, Barakaldon 2030erako Euskadiko 

Energia Estrategian eta Klima Aldaketaren Euskal 

Estrategian ezarritako helburuak bultzatu eta lortu 

nahi dira, energia-eraginkortasuna handitzeari, energia 

berriztagarriak erabiltzeari eta petrolio-kontsumoa 

eta berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteari 

dagokienez. Horretarako, beharrezkoa da energia-

eskakizunak eta horien instalazioak lurralde- eta hirigintza-

plangintzara eramatea, eta energia-kontsumoaren, 

energia-aurrezpenaren eta energia-eraginkortasunaren 

eragina eta berriztagarrien erabilera aztertzea.

Hirietako energia-kontsumoa bi sektore nagusitan 

banatzen da. Zati egonkor bat, eraikinei eta argiteria-

sistemei buruzkoa, bizitegi-kontsumoa, zerbitzuak, 

dendak, udal-administrazioak eta kanpoko argiteria 

barne hartzen dituena. Bestalde, garraioari lotutako 

energia-kontsumoa, hirien kasuan, errepide-kontsumoa 

da nagusi.

Proportzioa, kasu bakoitzean, hiriaren ezaugarrien 

araberakoa izango da, eta balio hauek izango ditu: 

biztanleria, ohiko trafikoa, etxebizitza-kopurua, etab. 

Barakaldoren kasuan, berokuntzako energia-gastua 

handiagoa izango da antzeko ezaugarriak dituzten eta 

eremu beroagoetan dauden herriena baino. Aitzitik, 

dagokion garraioaren energia-kontsumoa txikiagoa 

izango da tamaina handiagoko hiriena baino, trafiko-

dentsitate handiekiko sentikortasun handiagoarekin.

Hainbat hiritako datuetan oinarrituta, Barakaldoko 

hiriko energia-kontsumoa zenbatetsi da. Energia 

Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak (IDAE) 

emandako bizitegi-kontsumoko hainbat balio, EINen 

erreferentzia-balioak etxebizitza-parkerako eta energia-

kontsumoak hainbat motatako hirien erreferentzia gisa 

hartu dira, Energia Jasangarrirako Ekintza Planetatik 

(PAES) lortutakoak.
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Beste hiri batzuetatik lortutako datuetan oinarrituta, Barakaldoko kontsumoaren estimazioa egin da, honako hau 

kontuan hartuta:

• Udalerriaren tamainak eta udalerriaren klima-eremuak eragina dute hirien kontsumo-banaketan, sektorearen 

arabera, Paes irizpidearen arabera (garraioa, bizitegia, zerbitzuak). Eremu hotzagoetan edo urtaroko tenperatura 

aldakorragoa dutenetan (Aranjuezen edo Coruñan, adibidez), bizitegi-kontsumoaren pisua handiagoa da 

guztizkoaren aldean.

• Kontsumo unitarioa handiagoa da klima hotzagoa edo aldakorragoa duten eremuetan, bizitegi-sektorearen pisua 

dela eta.

• Hirietako azken energia-kontsumo gehiena garraioak eragiten du, zehazki, garraio pribatuak. Gainera, isurketa 

gehien dituen sektorea da; izan ere, energia-iturria petroliotik eratorritakoa da ia kasu guztietan, gasolina eta 

diesela kasu.

Hainbat hiritako kontsumo-egitura eta Barakaldoko zenbatespena. Iturria: elaborazio propioa.

Hainbat hiritako kontsumo-egitura eta barakaldoko zenbatespena

Barakaldo

A Coruña

Aranjuez

Portugalete

50 30 20

40 40 20
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0 10050

Garraioa ZerbitzuakBizitegia
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Barakaldon, energia-iturrien araberako kontsumo-egitura EAEko udalerri guztien antzekoa da. Energia elektrikoa eta 

gas naturala hartzen ditu batez ere. Energia garbiak edo berriztagarriak erabiliz sortutako energia oraindik hasi berria 

da. Horrela islatzen da berriztagarriak ez diren eta kanpotik datozen energia-iturrien mendekotasun handia.

Energiaren guztizko kontsumoak nabarmen egin zuen behera 2009-2013 aldian. 2010ean eta 2013an kontsumoaren 

beherakada deigarria izan bazen ere (%8,83 eta%5,31, hurrenez hurren), oro har, energia-kontsumoak joera negatiboa 

du.

Hondakinei eta ekonomia zirkularrari dagokienez, ekonomia zirkularra lurraldearen plangintzaren estrategiaren zati 

gisa integratzeko beharra planteatzen da. Horretarako, beharrezkoa da trantsizio-prozesu bat aktibatuko duten 

politika publikoak garatzea, bai eta balio-sorkuntzaren birplanteamendua ere, garapen ekonomikoa eta baliabide 

finituen kontsumoa bereiziko dituena eta, aldi berean, epe luzera ondare materiala eta immateriala berroneratzen 

lagunduko duena. Ekoizpen- eta kontsumo-sistemak eta horien baliabideak birdiseinatzea, energiaren eta materialen 

gastua murriztuz, bai eta kanpo-eragin negatiboak ere, konpondu beharreko beste kontu bat izango da.

Ekonomia zirkularra txertatzeko lurralde-plangintzan kontuan hartu behar da lurzorua baliabide mugatu gisa erabiltzea 

eta hondakinak kudeatzea, lurzorua berreskuratzea, berrerabiltzea eta birziklatzea bultzatuz.

Hondakinen kudeaketan Barakaldok birziklapenaren ardatza lantzen du herritarrak sentsibilizatuz. Horretarako, hainbat 

neurri ezarri ditu, hala nola, edukiontzi marroia ezartzea edo aplikazio mugikor bat sortzea herritarrei etxeetan sortzen 

den zaborra nola bereizi ikasten laguntzeko. Birziklatzeari buruzko datuen arabera, 2018an bi mila tona beira, milioi 

bat kilo ontzi baino gehiago, 32.000 kilo sukaldeko olio, 841 tona altzari eta tamaina handiko hondakin eta 1.100 kilo 

pila bildu ziren.

Hondakinen bilketa bereizia sustatzea berrerabiltzeko, produktu berrerabilgarrietarako merkatuak sustatzea eta 

erabilitako tresnak saltzeko mekanismoak eta zirkuituak garatzen laguntzea dira jarraitu beharreko hiru gidalerroak. 

Horren barruan sartu beharko da jarduera ekonomikoetako hondakinen eta azpiproduktuen kudeaketa jasangarria 

sustatzeko beharra.
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Mugikortasun Jasangarria

Barneko eta Kanpoko Mugikortasuna

Orokorrean, Barakaldo Bilbo Handiko metropoli-eremuan integratzearen onuradun da, eta haren bide-azpiegitura eta 

garraiobide guztietara konektatzen da. Garraio publikoari dagokionez, hiriburuarekin eta Ezkerraldearekin konexioa 

dago, metro-zerbitzuaren, aldiriko trenaren eta autobus-zerbitzuen bidez (Bizkaibus). Bide-azpiegiturari dagokionez, 

A-8arekiko lotura zuzena positiboa dela adierazi behar da, eta negatiboa, berriz, errepide horrek jasaten duen pilaketa 

handia; bestalde, eskualdeari zerbitzua emateko eta autobidea arintzeko aurreikusitako azpiegitura, Ballontiko ardatza 

izenekoa, amaitu gabe dago. Bestalde, Bilboko kanpoko portuarekin lotzen duen trenbidea (Santurtziko udalerrian).

Dena den, lokalizazioaren ondoriozko konektibitate on hori ez dator bat topografia zailak tokiko eskalan sortutako 

zailtasunekin. Malda handiek metroaren irisgarritasuna mugatzen dute neurri handi batean, goiko aldean geralekua 

baitago, edo aldiriko trenarena, bertako geltokiak hirigunearen behealdean baitaude. Era berean, ibilgailuek eta 

bereziki garraio publikokoek zirkulatzeko zaila den bide-trazadura baldintzatzen dute. Inguruabar horiek mugatu 

egiten dute garraio publikoaren sarrera, eta ibilgailu pribatuaren erabilera sustatzen dute horretarako egokia ez den 

hiri-ingurune batean, batez ere aparkatzeko leku gutxi dagoelako.

Mugikortasunaren kudeaketa

2019ko amaieran, Barakaldon Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Plan bat egiteko prozesua hasi zela iragarri zen, Garapen 

Iraunkorreko eta Natura Inguruneko zinegotzigoaren barruan legegintzaldiko lehentasunetako bat. Zinegotziak dei 

egin zion udalari tresna garrantzitsu honen diseinuan gidatuko duen batzorde teknikoari, hurrengo urteetan udal 

ekintzan ardatz izango dena.

1.000 biztanleko
helbideratutako

ibilgailuak

429,00

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

479,92

Turismoen 
ehunekoa (%)

% 72,62

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

% 76,75

Motozikletan 
ehunekoa (%)

% 6,30

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

% 6,45

Hiri Agendaren datu-baseak eskainitako datu deskriptiboak
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Plan horrek Barakaldoko bizikleta-erreien sarearen diseinua, ibilgailu motordunen zeregina eta garraio publikoa 

landuko ditu, bai eta mugikortasunaren esparruan emisio kutsatzaileak murrizteko beharrezkoak diren neurriak ere.

Plan horren barruan, Barakaldoko bidaiak erakartzeko eta sortzeko zentroak daude jasota, bai eta desplazamendu-

kopuru handia erakartzen duten udalerriko gune bereziak ere. Lehenik eta behin, bidaiak sortzeko zentro berri gisa, 

azaleratzen ari diren bi bizitegi-eremu nabarmentzen dira:

• Sefanitro: itxuraz, garraio publikoaren bidezko barneko eta kanpoko irisgarritasuna onargarria da

• Urban Galindo Iparraldeko Etorbidea: kasu honetan, barneko irisgarritasuna kaskarra da hegoaldean, hiri-lineak 

ditugulako eta hiriarteko lineak urriak eta iristeko zailak direlako. Hala ere, kanpoko irisgarritasunak onargarria 

dirudi.

Barakaldoko gune bereziei dagokienez, Gurutzeta eta San Eloy ospitaleek lotura ona dute, Gorostiza-El Regato 

biztanleentzat izan ezik. San Eloyn, hain zuzen ere, Las Delicias ingurua da okerren komunikatutako populazioa.

Megapark da arretarik gabeko merkataritza-gunerik erabilerrazena. Fashion Outlet, hirigunetik gertuago dagoenez, 

hobeto komunikatuta dago Barakaldoko biztanleentzat. Azkenik, Max Centerrek garraio publikoaren estaldura ona 

du, Gorostiza-El Regato eremuan izan ezik. Bilbao Exhibition Centerrek (BEC) garraio publikoaren estaldura ona du.

Lasesarre futbol zelaia ondo komunikatuta dago udalerriko gehienekin. Gorostizako kiroldegia, aldiz, ez da irisgarria 

udalerriko biztanle askorentzat.

Industrialdeetako irisgarritasuna Mugikortasun Planean ere aztertu egin da. Diagnostikoaren arabera, irisgarritasun 

ona duen industrialde bakarra Ansio da, eta Kareaga eta Urban Galindo industrialde gehienak onargarriak dira. 

Gainerako kasuetan, irisgarritasuna hobetu daiteke, eta premia handienak dituzten eremuak Las Delicias eta Alday 

dira.

Bestalde, Ezkerraldea-Meatzaldeko Eskualdeko Plan Estrategikoa (PEC) nabarmendu behar da. Honek mugikortasunari 

buruzko zenbait jarduera proposatzen ditu, hala nola Renfe aldiriko lineak tranbiarizatzeko ekimen bat (C1 eta 

C2). Hegoaldeko Trenbide Saihesbidea martxan jartzearekin eta C1 (Bilbo-Santurtzi) lineako salgaien trafikoa 

ezabatzearekin, RENFEren egungo aldiriko lineak (C1) eboluzionatzeko aukera identifikatzen da. Bilbo-Santurtzi eta 

C2. Bilbo-Muskiz) trenbide arin edo tranbia baterantz. Horrela, trenbide-konexioa hobetuko litzateke garraiobide 

hiritarrago batekin, ingurumenarekiko begirunetsuago batekin eta biztanleentzako eragozpen gutxiagorekin; eta gaur 

egun dagoen azpiegiturari lotutako oztopo arkitektoniko asko kentzeko aukera egongo litzateke, hiri-ingurunea eta 

udalerrien eta Eskualde osoaren arteko konektibitatea hobetuz.
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Banaketa modala

Barakaldon bizi direnek, batez beste, 237.568 joan-etorri egiten dituzte lanegun batean; udalerri barruan %61 egiten 

dituzte, eta beste eremu batzuetan %49. Udalerritik kanpora egiten diren joan-etorrien artean, lanak edo ikasketak 

eragindakoak nabarmentzen dira, langileen% 71 udalerritik kanpora joaten baita lanera. Kopuru hori errepikatu egiten 

da ikasleen kasuan (16 urtetik gorakoak); izan ere, %71 Barakaldotik kanpora joaten dira.

Garraio publikoa gailentzen da Barakaldotik kanpoko joan-etorrietan (%49), eta oinez egiten diren joan-etorriak, 

berriz, udalerri barruan (%73). Auto pribatua industrialdeetara joateko erabiltzen da gehienetan. Barneko joan-etorriei 

dagokienez, automobil pribatuak jatorriaren edo helmugaren arabera ematen du lehentasuna, eta ohikoa da El 

Regato auzoekin komunikatzeko erabiltzea.

Garraio publikoa

Bestalde, Barakaldok garraio publikoaren sare zabala du, herria inguruko beste herri batzuekin eta hiriburuarekin 

lotzen duena. Izan ere, hiriburura egiten diren joan-etorrien kasuan, garraio publikoa da aukerarik gogokoena kasuen 

%70ean:

• Bizkaibuseko 15 linea, barneko zein kanpoko harremanak ahalbidetzen dituztenak

• 1 metro-linea

• 2 aldiriko tren linea, Renfe

• 1 Barne-buseko sarea bi linearekin (K-bus): 1 biribila; L2 El Regato-Lasesarre; L3 Kastrexana-Cadagua (azken bi 

horiek erdigunetik urrunen dauden eremuak lotzen dituzte)

• 1 bidaiari-txalupa Barakaldo eta Erandio artean.

Garraio publikoaren inguruan, bereziki aipatutako KBusean, beharrezkoa da ordezko energiekin bultzatutako udal-

eremuko garraio publikoko flotak eraldatzeko proiektuak egitea.
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Garraiobide bigunak

Azkenik, oinezkoentzako eta bizikletentzako sareari dagokionez, Barakaldok 190 km-ko oinezko-sarea du, eta, oro 

har, egoera onean dago. Horri esker, udalerria oso ondo komunikatuta dago herritarren %72rentzat (A-8 errepidearen 

iparraldeko biztanleentzat). A-8 autobidearen hegoaldean bizi diren herritarrentzat, oinezko irisgarritasuna garestiagoa 

da, nahiz eta autobidea zeharkatzeko pasabideak egon.

Erdigunea oinezkoentzat egokituta dago neurri batean, eta Udalaren asmoa kaleak oinezkoentzat egiten jarraitzea da. 

Oinezkoen sarearen arazo nagusiak espaloiak hiri-altzariek (edukiontziak) eta errepidearekiko bereizketa-elementuek 

(bolardoak, barandak, lorontziak, etab.) okupatzearekin lotuta daude; izan ere, gehiegi jarrita, oinezkoen joan-etorria 

zaildu dezakete.

Herriak 10 kilometroko bizikleta-sarea du, hiri-eremua inguratzen duten hainbat ibilbidetan banatuta, eta foru bizikleta-

sarearekin lotuta daude. Lehenengo zatia, zazpi kilometrokoa, Barakaldo iparraldetik, mendebaldetik eta hegoaldetik 

inguratzen duen barneko eraztun batez eta Galindo ibaiaren paretik igarotzen den kanpoaldeko eraztun batez osatuta 

dago. Bigarren zatiak Retuerto eta El Regato lotzen ditu, herriguneraino iritsi gabe. Bestalde, oinezkoen eta bizikleten 

artean partekatutako ibilbideak daude, oinezkoen lehentasuna dutenak. Errei horietan gatazka puntualak izaten 

dira oinezkoen eta bizikleten artean. Batzuetan, bizikletak horretarako egokitu gabeko pasabideak erabili ditu, eta 

seinaleztatu egin behar izan da erregulatzeko.

Udal bizikletak alokatzeko doako sistema bat dago, eta udako hilabeteetan baino ez dago aktibo. Jarduera hori 

Alkatetzaren mende dago, eta azpikontratazio baten bidez kudeatzen da.

Barakaldoko Udalak bidegorriak zabaltzeko apustua egin zuen 2017an, Bilborekin lotu arte. Udalak 16 kilometroko 

sarea zabaltzea erabaki zuen, El Regato eta BEC Mugikortasun Planaren proposamenekin lotuz. 2020an amaitu ziren 

bidegorri guztiak elkarrekin lotzen zituzten lanak. Obrak 193.109,33 euroko inbertsioa izan zuen.

Hiriko Partaidetza Aurrekontuen bidez, Barakaldoko biztanleek bi behar handi jakinarazi dituzte mugikortasun 

iraunkorraren inguruan: alde batetik, egungo bizikleta-erreiak zabaltzea udalerrian bizikletaz mugitzea errazteko, 

azpimarratuz Barakaldo eta Bilbo arteko lotura, Bizkaiko bi udalerri populatuenak konektatuta gera daitezen. Eta, 

bestetik, bizikleta-maileguen zerbitzua hilabete gehiagoz zabaltzea, eta bizikleta-flota etengabe berritzea egoera 

txarrean dauden bizikletak detektatzen direnean.

Car sharing

Eusko Jaurlaritzak eta Repsolek bultzatutako IBILEK enpresak 14 auto elektriko alokatzen ditu Bilbon eta Barakaldon. 

IBILEKek 8 ibilgailu elektrikoz eta 4 hibrido entxufagarriz osatutako flota du, ibil enpresak hornitutako energia elektriko 

berriztagarria erabiliz.

Zerbitzua IBILEKek ematen du (ibil enpresaren filiala da, eta Eusko Jaurlaritzak, Energiaren Euskal Erakundearen 

bidez, eta Repsol enpresak, ibilgailu elektrikoa sustatzeko, %50ean parte hartzen dute bertan). Barakaldon, zerbitzu 

hori BECeko aparkalekuan dago.

Car-sharing-ak hiri-mugikortasuneko eredu berri bat eskaintzen du, eta, egindako azterketen arabera, lau eta hamar 

auto pribatu artean ordezka ditzake car-sharing ibilgailu bakoitzeko. Europako hiri askok mugikortasun iraunkorreko 

eredu gisa ezarri dute dagoeneko Suitzan, Alemanian eta Erresuma Batuan. Barakaldoren kasuan, IBILEK zerbitzuak 

are gehiago hobetu nahi ditu prestazioak eta mugikortasuna; horretarako, ibilgailu elektrikoen flota batekin ezartzen 

da, eta horrek energia-kontsumo arduratsuagoa eta ingurumenarekiko errespetu handiagoa eragiten du.
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Ekonomia, Gizartea eta Etxebizitza

Helburu Estrategiko 6:

Gizarte-kohesioa sustatzea eta berdintasuna bilatzea

Helburu Estrategiko 7:

Hiri-ekonomia sustatzea eta laguntzea

Helburu Estrategiko 8:

Etxebizitza eskuratzeko modua bermatzea
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Ekonomia, Gizartea eta Etxebizitza

Historikoki, hiriak gizarte-harremanetarako gune izan 

dira, eta pertsonen aniztasunak, dentsitateak eta 

hurbiltasunak, hiri-jarduerek eta -egiturek aukera eman 

dute giza esperientzia, komunikaziorako eta ezagutzarako 

sarbidea eta berrikuntza elkarrekin eraikitzeko. Halaber, 

espazio horietan gizarte-harremanek ordena eta 

antolamendu sozial desberdina eta gatazkatsua eraiki 

dute maiz. Izan ere, eremu jakin batzuetan gertatzen 

den gizarte-bereizketak ezegonkortasun-arazoak 

sortzen ditu, hala nola segurtasunik eza edo marjinazioa. 

Arazo horiek populazio ahulenen artean kokatzera 

jotzen dute, arreta egokia ematen ez bazaie. Oinarrizko 

zerbitzuetarako, etxebizitzarako, hezkuntzarako, 

osasunerako, lan-aukeretarako eta abarretarako 

sarbidean dagoen desberdintasunak ondorioak ditu 

gizarte, ekonomia, ingurumen eta politika-arloetan.

Oso modu berezian, hiriak aurrerapen sozialaren, 

hazkunde ekonomikoaren eta bizikidetzarako eta 

demokraziaren garapenerako espazioaren eragile dira. 

Aitzitik, ikuspegi integraturik eta lurralde-estrategiarik 

ez egoteak desoreka eta disfuntzio handiak sortzen ditu, 

eta horien sakrifizio handiena beti soziala da: zahartzen 

ari diren populazioak, lurraldean isolatzen direnak, 

gainerakoen zerbitzu berberak eskuratzeko aukerarik ez 

dutenak, desagertzen diren edo oso biztanle gutxirekin 

irauten duten herriak, iristen ez diren edo lurraldea 

behar bezala egituratzen ez duten azpiegiturak eta 

inbertsioak, hezkuntza- edo lanbide-aukerarik eza, etab.

Hiri-habitata, beraz, erabakigarria da pertsonak 

eta gizarte-taldeak integratzeko edo baztertzeko 

prozesuetan; funtsezkoa da tratu- eta aukera-

berdintasuna lortzeko, bai eta aurrerapen ekonomikoa 

bermatzeko ere; izan ere, aurrerapen hori eta gizartearen 

bilakaera ez da ongizate material edo instituzionaletik 

bakarrik sortzen, baita habitat horrek gizabanako guztiei 

eskaintzen dizkien aukeretatik ere.

Argi dago herriak eta hiriak, beren tamaina eta 

egoera edozein izanik ere, gizarte-aurrerapenaren, 

hazkunde ekonomikoaren eta demokraziaren garapen-

espazioaren eragile izango direla, gizarte-orekari 

eusteko gai diren heinean, kultura-aniztasuna babestuz, 

errentak, generoak, kulturak, adinak eta lanbideak 

nahastuz eta nagusiki hirikoak diren zerbitzuen kalitate 

handia bermatuz. Funtsezko armetako bat hiri-

berroneratze integratua deritzona da, auzo ahulenak 

leheneratzeko jarduketak koordinatzea ahalbidetzen 

duena, arlo sozialetik, ekonomikotik, hirigintzakotik eta 

ingurumenekotik jardunez.

Langabeen 
ehunekoa guztira (%)

% 11,19

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

 % 11,54

25-44 urte bitarteko
langabeen 

ehunekoa (%)

% 45,43

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

 % 44,26

Emakumeen
langabeziaren

proportzioa (%)

% 54,59

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

 % 53,76

Hiri Agendaren datu-baseak eskainitako datu deskriptiboak
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Horregatik, Barakaldoko Hiri Agendak gizarte-kohesioa, aukera-berdintasuna eta ekitatea bilatzen dituen lurralde- 

eta hiri-eredua bilatu behar du. Lantzen den edozein ikuspegik beharrezko ikuspegi soziala izan beharko du aurretik, 

pertsonak baitira lehenengo gauza. Eta horretarako, bai lurralde-politikek bai hiri-politikek gizarte-oreka lortu beharko 

dute, kultura-aniztasuna babestu, errentak, generoak, kulturak, adinak eta lanbideak nahastu eta bizi-kalitate egokia 

bermatu.

Bestalde, plangintza estrategikoan hiri-ekonomiari heldu behar zaio. Jarduera ekonomiko jakin batzuek gaur egun 

planteatzen dituzten disfuntzio garrantzitsuenetako batzuen jatorria sektore-plangintzaren eta hirigintza-plangintzaren 

arteko deskoordinazioa da. Adibide nabarmen bat turismoa da, tokiko hazkunde eta garapenerako iturri gisa, eta, 

horrekin batera, elkarlaneko ekonomiaren gorakada, bereziki etxebizitzaren arloan.

Ekonomia zirkularrerako trantsizioak aldaketa sakonak eskatuko ditu, teknologietan ez ezik, baita antolaketan, 

gizartean, finantzaketa-metodoetan eta politika publikoetan ere. Aldaketa horiek balio-kate guztiei eragingo 

diete, produktuen diseinutik hasi eta kudeaketa-eredu berrietara, hondakinak aktibo bihurtzeko modutik hasi eta 

kontsumitzaileen portaera-modu berrietara arte. Eta testuinguru horretan, kontratazio publikoak, administrazioek 

obra publikoa gauzatzeko eta herritarrak ondasun eta zerbitzuez hornitzeko duten kudeaketa-tresna handia den 

aldetik, jasangarria eta berritzailea izan behar du, kontratuei buruzko estatuko legeriak eta EBko Kontratazio Publikoari 

buruzko Zuzentarauek eskatzen duten bezala. Erregulazio berri honen bidez, kontratatzeko modu berritzaileagoa 

garatuko da, gizartearen eta ingurumenaren eskakizunak eta lankidetza publiko/pribatuaren sustapena errespetatuko 

dituena. Eskaintza merkeenaren ordez, ekonomikoki onuragarriena den eskaintzari esleitzeak aukera emango 

du eskaintzaren bizi-ziklo osoa kontuan hartzeko eta haren bideragarritasuna aztertzeko. Azkenik, merkataritza 

elektronikoa, e-commerce izenez ere ezagutzen dena, aldaketa esanguratsuak eragiten ari da mota guztietako 

produktu eta zerbitzuen salerosketan, bai bitarteko elektronikoen bidez, bai sare sozialen eta webguneen bidez. 

Auzoko merkataritzaren morfologia tradizionalak, merkataritza-gune handiek eraginda, lehia zaileko beste erronka bat 

du merkataritza-mota honetan, eta horrekin batera, lan-ordutegiak eta merkataritza-ordutegiak bateragarri egiteko 

zailtasunak daude.

Etxebizitzari dagokionez, gaur egun hainbat erronka daude hirientzat, oro har, eta Barakaldorentzat, bereziki:

• Etxebizitza publikoen programak dibertsifikatzea eta babes publikoko araubideren baten eraginpean dagoenaren 

kopuru handi bat hornitzea, batez ere alokairuaren bidez, gizarte-talde guztien errentara egokituta. Azken batean, 

etxebizitzen eskaintza gizartearen gela-premietara egokitu behar da, eta bizigarritasuna hornitzeko behar diren 

baliabideak esleitu behar dira, Administrazio Publikoaren hiru mailetatik.

• Etxebizitza jabetzan eta alokairuan edukitzea orekatzea, tipologia librea edo babes publikoko araubideren baten 

pean egotea alde batera utzita.

• Alokairuaren merkatua hobetzea, kuantitatiboki eta kualitatiboki. Helburu hori lortzea ahalbidetuko luketen neurri 

askok Espainiako ordenamendu juridikotik eta administrazio publikoek abian jarritako etxebizitza-politiketatik 

kanpo jarraitzen dute. Besteak beste, alokairurako baldintzak ezartzea ahalbidetzen duten esparruak mugatzea edo 

barruti-mailako eremuak identifikatzea; erakundeen aplikazio aktiboa, hala nola lehentasunez erostea eta atzera 

eskuratzea, edo azalera-eskubidea, alokairuko etxebizitza sozialen parke inklusiboa eta kohesio soziala sustatzen 

duena lortzeko.
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• Gizarte-kohesioa bermatzea, auzoen arteko 

etxebizitza sozialen eskaintza publikoaren 

dibertsifikazioa, ekipamendu publikoekiko hurbiltasun 

fisikoa, talde sozial eta kultural desberdinentzako 

etxebizitza-tipologia desberdinen nahasketa, auzo 

ahulen hobekuntza eta integrazioa eta hainbat 

helburu (etxebizitza, lana, hezkuntza, kultura, etab.) 

bateratzen dituzten estrategiak erabiliz.

• Hiria birgaitzeko, berroneratzeko eta berritzeko 

politikek askotan eragiten duten gentrifikazioa 

saihestea. Esku hartzeko teknika horiek ez dira jardun 

isolatuen multzo gisa planteatu behar, baizik eta 

habitat konplexu batean esku hartzeko, biztanleak 

barne hartzen dituena eta haien premiei erantzuten 

diena. Haren helburu nagusia izan behar da, batez 

besteko errenta handitzeaz harago, populazio 

desberdina hiri-sare berean nahastea, haien bizi-

baldintzak hobetzeko. Hiri-berroneratzeko eragiketak 

egin diren eremuetan etxebizitza finalistak publikoki 

eskuratzeak, esaterako, aukera ematen du jabeek 

beraiek etxebizitzak eskualdatzearen ondorioz 

sortzen den gentrifikazioaren aurka borrokatzeko

• Etxebizitza-plan eta -programen (estatukoak, 

autonomikoak eta udalekoak) eta une bakoitzean 

etxebizitzaren arloan indarrean dauden arau-

eskakizunen arteko koherentzia eta bateragarritasuna 

bermatzea

• Azkenik, jarduerak lurraldean zehar sakabanatzea 

– Mugikortasun-eredu nagusiak lagunduta – 

Mugikortasun hori lortzeko aukerak murrizten zaizkien 

jardueren bizigarritasuna degradatzeko arrazoietako 

bat da, eta, beraz, baliozko eta bereziki egoki gisa 

planteatzen da jarduerak unitate konplexuagoetan 

artikulatuz berriz elkartzea, eraikuntza-ereduekin, 

birtaldekatze hori modu onargarrian hartu ahal 

izateko ikuspuntu funtzionaletik.

Barakaldoko Hiri Agendaren helburu gisa planteatu 

behar da etxebizitza-parke duin, egoki, arrazoizko eta 

nahikoa bat behar sozialei erantzuteko, kalitatezko 

eraikuntza-parke batean oinarrituta. Parke horrek 

higiezinen bizigarritasun egokia bermatu behar du, 

eta efizientea izan behar du energetikoki, nahiz eta 

aurretiazko eta funtsezko betekizun horiek, berez, ez 

diren nahikoak.

Ez da nahikoa eraikitako etxebizitzak bizigarriak izatea 

eta araudiak (Eraikuntzaren Kode Teknikoa) bermatutako 

oinarrizko kalitate-baldintzak betetzea; aitzitik, kantitate, 

baldintza egoki eta prezio eskuragarrietan ere egon 

behar dute, unean uneko gizarte-premiak asetzeko. 

Horretarako, hainbat baliabide erabili beharko dira, 

bai eta jarduera publiko zein pribatu ugari ere, eta 

etxebizitza-parke publiko egoki bat sortu beharko 

da, herritarren alokairu sozialaren beharrak asetzeko. 

Halaber, eskaintza egokia eta askotarikoa bermatzeko 

lan egin beharko da, etxebizitza edukitzeko erregimen 

desberdinen bidez, familien errealitate sozial eta 

ekonomikoa ere desberdina baita. Azkenik, eraikita 

dagoen ondare higiezina birgaitzeak, berrerabiltzea 

sustatuz, ahalik eta bizigarritasun handiena ekarriko du, 

baita eraginkortasun energetikoa ere.
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Kohesioa eta Gizarte-bazterketa

Biztanleriaren egitura

Iraganeko migrazio-joerek nabarmen baldintzatzen dute Barakaldoko egungo biztanleria-egitura. Bestalde, 

udalerriaren espazio-banaketa desberdina da biztanleriaren adinaren eta jatorriaren arabera, eta zenbait patroi 

bereizten dira barrutien arabera, zahartze-egoeren eta biztanleria migratzailearen kontzentrazioari dagokionez. 

Epe ertainera, 15-29 urte bitarteko biztanleriaren presentzia txikiak mugatu egingo du udalerriaren berroneratze 

demografikorako ahalmena, eta horrek ere funtsezko eragina izango du datozen urteetako udal-baliabide sozialen 

banaketan, eta, beraz, kontuan hartu behar da epe ertaineko plangintzetarako. Udal-plangintza horri dagokionez, 

eta plano zehatzago batean, adierazi behar da Barakaldoko belaunaldi-egitura ez dela homogeneoa barruti-mailan, 

eta alde nabarmenak daudela.

Azken hamarkadan biztanleriak gora egin duen barrutietan, adingabekoen tasa handiagoak daude, eta zahartze-

tasa eta gainzahartze-tasa txikiagoak. Aitzitik, biztanle gehien galdu dituzten barrutiek alderantzizko egoera dute. 7. 

barrutian – Retuerto/El Regato/Kareaga –, adibidez, adingabekoen tasa %20,5 da, eta zahartze-tasa %16,6; 9. barrutian 

– Gurutzetak –, berriz, tasak %12,9 eta %24,9 dira, hurrenez hurren.

Gizarte-premien egungo eta etorkizuneko azterketaren ildo beretik, zahartzearen ezaugarri bereizgarri bat feminizazioa 

dela azpimarratzea. Barakaldoko zenbait barrutitan, gainzahartzearen feminizazio-ehuneko handiak ikus daitezke, 

biztanleria kalteberenaren adierazle argia baita: 1. barrutia – Zentroa/Zaballa – (%65,2), 2. barrutia – Lasesarre/Urban 

Galindo- (%64,9) eta 4. barrutia – Bagatza/Santa Teresa/Beurko – (%64,4).

Adineko pertsonak

Barakaldok erreferentziazko udalerri gisa hartu nahi du bere burua adinekoekiko tratuan, eta, horretarako, Eusko 

Jaurlaritzaren Euskadi lagunkoia – Comercio Amigable programarekin bat egin du. Programa horren bidez, adinekoen 

kolektiboarentzako arreta hobetzeko neurriak hartzea sustatu nahi da. Gainera, hainbat proiektu garatu eta proposatu 

ditu zainketen digitalizazioa sustatzeko, adineko jendearen bizi-kalitatea hobetzeko eta eten digitalari heltzeko, eta 

proposamen horiek Berreskuratze Funtsekin finantzatzeko aukerarekin lotu ditu.

Inmigrazioa

Bestalde, biztanle atzerritarrek (kopuruari dagokionez Ezkerraldeko batez bestekoa baino portzentualki handiagoa 

da, nahiz eta Bizkaiko batez bestekoaren antzeko ehunekoetan mantentzen den) nolabaiteko kontzentrazio espaziala 

dute udalerriko eremuetan, bereziki udalerriko hirigune zaharrenetan. Hala, 1. barrutiak – Zentroa/Zaballa – (%14,4) 

bikoiztu egiten du 5. barrutiko (San Bizente) eta 6. barrutiko (Arteagabeitia/Zuazo) biztanle atzerritarren tasa (%7,2). 

Gainera, corpus bakarra izatetik urrun, nabarmentzekoa da latinoamerikar jatorriko biztanleria (Hego Amerikako %44,7 

eta Erdialdeko Amerikako %8,4) eta afrikar jatorrikoa (Ipar Afrikako %12,6 eta Saharaz hegoaldeko Afrikako %8,0). 

Europar Batasuneko jatorrizko biztanleria, aldiz, %16,6koa baino ez da.



2. Diagnostikoa

67

Hezkuntza-maila

Gainerako lurralde-eremuetan bezala, Barakaldoko biztanleriaren prestakuntza-mailak gora egin du. Udal-erroldaren 

ustiapenaren arabera, gaur egun 16 urtetik gorako biztanleen% 49,9k lehen mailako ikasketak dituzte, % 15,5ek 

bigarren mailako ikasketak dituzte eta% 31,3k titulazio profesionalak, ertainak edo goi-mailakoak dituzte. Barruti 

bakoitzaren barruan ezberdintasun batzuk daude, baina ez da barruti bakoitzeko populazioaren adinarekin edo 

jatorriarekin lotuta egon daitekeen patroirik detektatzen.

Desgaitasuna duten pertsonak

Udalerriak desgaitasuna duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzea lantzen du, bi proiekturen bidez:

• Gurutzetako osasun mentaleko zentroarekin lankidetzan aritzea: zentro horrekin lankidetzan, osasun mentaleko 

derrigorrezko prestakuntza-ikastaroak ezarri dira langileentzat, bai eta ekintza eta mintegi espezifikoak ere, pertsona 

horiek bizi-kalitatea hobetzeko erabilgarritasuna eta egokitasuna birplantea ditzaten. Pazientea tratamenduaren 

arduradun bihurtzen denean, indartu egiten da bere burua ebaluatzeko eta, beharrezkoa denean, espezialistengana 

jotzeko beharra.

• Zahartzeari buruzko azterlana: usoak plantillaren bizitza aktiboan zehar ematen duen laguntza-zerbitzua laguntza 

pertsonalaren premia gero eta handiagoetara egokitzea da helburua.

Gainera, Udalak sentsibilizazio-ildoa eta balioetan oinarritutako prestakuntza lantzen ditu, gazteentzako udal-

programen bidez.

Barakaldoko Gizarte Beharren Mapari buruzko Azterlana

Jarraian, Barakaldoko Gizarte Beharren Maparen 2018-2020 dokumentuan azaltzen diren ondorio nagusiak 

zerrendatzen dira:

• Iraganeko migrazio-joerek nabarmen baldintzatzen dute Barakaldoko egungo biztanleria-egitura

• Biztanleriaren banaketa espaziala desberdina da Barakaldon, adinaren eta jatorriaren arabera, eta zenbait eredu 

bereizten dira barrutien arabera, zahartze-egoeren eta migratzaileen kontzentrazioari dagokionez.

• Datozen urteetan, Barakaldok azken urteetako migrazio-saldo positiboari eusten badio soilik eutsi ahal izango 

dio bere populazio-bolumenari; beraz, biztanleria erakartzeko duen gaitasuna funtsezkoa da.

• Barakaldoko biztanleen% 31,3k soilik ditu lanbide-tituluak, ertainak edo handiagoak. Gainera, ikusten da 

nolabaiteko feminizazioa dagoela ikasketa-maila baxuenen eta altuenen artean. 

• Inguruari dagokionez, Barakaldok kualifikazio txikiagoko prestakuntza-profila du (Bilbo Handiko herentzia 

industriala duten udalerriak, oro har), eta horrek murriztu egiten ditu enplegagarritasun-aukerak eta ordainsari 

handiagoko eta prekarietate txikiagoko enpleguak lortzeko aukerak.

• Euskararen ezagutzak nabarmen egin du gora azken urteotan, baina ez hainbeste erabilera.
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Hiri-ekonomia

Testuingurua

Barakaldo, tradizionalki, izaera industrial nabarmeneko 

udalerri bat izan da, XX. mendearen hasieratik “hiri 

fabrikatzaile” bezala ere identifikatua izan delarik. 

Azken bi hamarkadetako ekonomia-, gizarte- eta hiri-

berregituraketa sakonak beste izaera bat eman dio hiriari; 

Barakaldoko 2015-2016 Azterlan Sozioekonomikoan 

jasotzen den bezala, “Hainbat azpiegitura eraikitzeak, 

beste zerbitzu eta jarduera ekonomiko batzuk sartzeak 

eta iraganeko elementu natural, kultural, artistiko edo 

sozialen balorizazioak beste jarduera-sektore batzuk 

barneratzea ahalbidetzen dute”, eta tertziarizazio-

prozesu nabarmena da. Hala, 2015ean, zerbitzuen 

sektoreko establezimenduen ehunekoa guztizkoaren 

%79,72 izan da, gutxi gorabehera.

Enpresa-sarea

Inguraldek egindako Barakaldoko enpresa-ehunaren 

bilakaerari buruzko 2007-2019 txostenaren arabera, 

Barakaldok 6.621 establezimendu zituen erregistratuta 

2007an, eta hamar urte geroago, 2017an, 6.027. 2018an 

6.001 enpresa zeuden, 2019ko kopuru bera. 2019ra arte, 

Barakaldok establezimendu kopuruari eutsi zion, baina 

Covid-19 agertzearekin batera, establezimendu horien 

ehuneko ertain-handi bat ixtea aurreikusi behar da.

Hirian pisu handiena duen sektorea Merkataritza, 

Garraioak eta Ostalaritza da, 2.548 establezimenduk 

osatzen baitute Barakaldoko enpresa-sarearen %42,45. 

Covid-19aren etorrerarekin eta horrek ekarri duen krisi 

ekonomikoarekin, udalerriko sektorerik zigortuena 

izango da. Sektore horren atzetik Eraikuntzaren 

sektorea dator, krisiak ere eragina izan baitu. Autonomia 

Erkidegoko datuen arabera, zerbitzuen arloko enpresen 

kopuruak -%1,7 egin du behera (2020ko urriarekin 

alderatuta, 2019ko urriarekin alderatuta), eta ondoren 

datoz Industria (-%1,3) eta Eraikuntza (-%0,9).

Gaineratu behar da udalerriko enpresen% 90 ETEak 

direla, eta, beraz, enpresa-mota horretarako laguntzek 

eta pertsona autonomoek udal-aurrekontuaren 

gehiengoa betetzen dutela.

Krisia hasi aurretik, Barakaldok jarduera ekonomikoko 

6.003 establezimendu zituen (%44,1), batez ere 

merkataritzarekin, garraioarekin eta ostalaritzarekin, 

industriarekin, energiarekin eta saneamenduarekin 

(%16,1) eta jarduera profesional eta osagarriekin (%12,7) 

lotutakoak.

Azpimarratzekoa da, Azalera handiko establezimenduak 

eta merkataritza-guneak egon arren, 1-Erdialdea/

Zaballa barrutiak udalerriko jarduera ekonomikoa eta 

komertziala antolatzeko gaitasunari eusten diola.

Langabezia eta batez besteko errenta

Langabezia-tasari dagokionez, Barakaldok etengabeko 

hobekuntza izan du 2019ra arte; izan ere, %12,6ko 

langabezia-tasa izan du, 2010etik izandako kopururik 

txikiena. Udalerriko langabezia-tasa 2020ko urtarriletik 

2020ko urrira %2,43 igo da, eta urrian 7.482 pertsona 

zeuden langabezian.

Hala ere, garrantzitsua da aipatzea langabezia 

zaurgarritasun-faktore bat zela udalerrian Covid-19 

krisiaren aurretik, iraupen luzeko langabeen adierazleak 

EAEkoak baino handiagoak zirela eta Barakaldoko 

biztanleria landunaren %73,6 soilik betetzeko gai zela; 

afiliazio-datu hori Ezkerraldeakoa baino nabarmen 

handiagoa bada ere, Bizkaiko eta EAEko batez 

bestekoak baino nabarmen txikiagoa da.

2013an, Barakaldoko batez besteko errenta pertsonala 

16.398 €-koa zen, lurralde historikokoa eta EAEkoa 

baino pixka bat txikiagoa (19.053€ eta 19.319€, hurrenez 

hurren). 2018an, zifra hori 17.695€ ingurukoa zen, eta 

joera positiboa erakutsi zuen.

Barakaldok 2008ko krisiaren aurreko errenta indibiduala 

berreskuratu zuen. Errenta-maila hori, eskualdekoaren 

antzekoa izan arren, Bizkaiko eta Euskadiko batez 

besteko errenta pertsonala eta familiarra baino 

nabarmen txikiagoa zen. Udalerriaren barruan, errenta 

erabilgarriari dagokionez, generoa eta barrutia 

desberdintasuna sortzen zuten faktoreak zirela ikusi zen.

Hala ere, gaur egungo osasun- eta gizarte-ekonomiako 

krisiarekin, udalerriko ekonomia- eta enpresa-egoerak 
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eragina izan du, eta horrek, noski, ondorioak ditu errenta pertsonalean eta BPG-an.

2017an, Barakaldok bere biztanleriaren %4,1 zuen Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren (DBE) hartzaile gisa, Bizkaiko 

batez bestekoan eta Ezkerraldeko batez bestekoa baino 4 hamarren gutxiago.

Ekintzailetza eta Berrikuntza

Udalerriak hainbat baliabide ditu, bai proiektuak, bai azpiegiturak, ekintzailetza berritzailea sustatzeko. Enpresak 

etapa guztietan hartzen dituzten enpresa-zentroen sare bat dago, inkubaziotik finkatze-faseraino.

• Inguralde toki-garapeneko agentziak 3 gune sustatzen ditu, 30 proiektu berritarako eta dagoeneko finkatuta 

dauden 23 proiektutarako.

• Bestalde, BIC Bizkaiak 40 espazio eta 12 lanpostu eskaintzen ditu sustatzaileentzat.

• Eta, azkenik, Barakaldo Elkartegiak 40 modulu eta ekintzailetza-gela bat ditu. Azken batean, azpiegitura 

garrantzitsua da, berrikuntzaren eta enpresa-ekintzailetzaren zerbitzura dagoena udalerrian.

Inguraldek hainbat tresna eta joera erabiltzen ditu, hala nola sare sozialak, networkinga eta teknologia berrien gaineko 

prestakuntza, Barakaldoko langabeen enplegagarritasuna hobetzeko eta enplegu-ibilbide berriak diseinatzeko.

Living Labs-ak, ikaskuntza eta berrikuntza irekiko espazioak, prestakuntza-baliabide bat gehiago dira, eta hiriak 

estrategikoki egiten du apustu horren alde.

Inguraldek langabeziari aurre egiteko bultzatzen dituen proiektu aipagarrienen artean honako hauek daude:

• Makers Factory: Emakume langabetuei zuzendutako programa bat da, merkatuan gehien eskatzen diren 

gaitasunetan trebatzeko, adibidez, programazioan.

• Pormetxeta bizi lab: Ekitaldien musika-arloko prestakuntzari buruzko erreferentziazko gunea, ondasunak 

antolatzeko lokalekin, enpresa-proiektu berritzaileak gauzatzeko lokalekin eta kultura eta musika arloko berrikuntzako 

prestakuntza-gune batekin.

• “Enrédate con el empleo”: Interneten, sare sozialetan eta app-etan oinarritutako informazio- eta 

aholkularitza-ekintzak

• “Innovación en formación”: an-merkatuko eskaera berritzaileenei lotutako prestakuntza-ekintzak: droneen 

pilotatzea, automobilgintzako robotika, etab. 

• Lehengo pausu: Lankidetza-proiektua Nicolás Larburu eta Inguralde GLHBIrekin, ikasketak amaitzear dauden 

ikastetxeko ikasleei enpresa-mundua hurbiltzeko eta lan-merkatuan sartzeko.

• Ezagutulan: LPO irakasgaiaren barruko ekimena, Nicolás Larburu Institutuko heziketa-zikloetako ikasleei udalerrian 

enplegua bilatzeko dauden baliabideak aurkeztea helburu duena.
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Ekintzailetza sustatzeko ekimen aipagarrienetako batzuk honako hauek dira: 

• Online prestakuntzarako plataforma

• Ekintzailetzarako informazio-zerbitzua

• Enpresak sortzeko aholkularitza eta tutoretza

• Kultura ekintzailea sustatzea ikastetxeetan: Ikasleengan enpresa-ekimena sustatzen duten jarduerak, hau da, 

parte-hartzaileei etorkizunean beren proiektu edo ibilbide profesionala garatzeko aukera emango dieten tresnak 

emateko beharrezko ezaugarri, trebetasun eta ezagutza multzoa, beren enpresa sortzeko aukera barne, besteren 

konturako lanaren ordezko aukera gisa.

• Ezkerraldeko eta Meatzaldeko enpresa-ideien lehiaketa: Herritarrengan sormena, berrikuntza eta kultura 

ekintzailea sustatzea.

• Explorer Programa: Talentua bizkortzeko zentroa, diziplina anitzeko tutoretza eta aholkularitza programa, adituen 

sarea, prestakuntza-ibilbideak, sariak, etab.
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Etxebizitza

Barakaldoko udalerriaren dentsitatea 120,80 etxebizitzakoa da hektareako, Bizkaiko dentsitatea baino nahiko 

altuagoa, zein 46,14 etxebizitza hektareakoa dena, baina hurbileko udalerriena baino baxuagoa, hala nola Sestao eta 

Portugalete (137,19 eta 138, 23 etxebizitza hektareako, hurrenez hurren).

Udalerriaren zatirik handiena etxebizitza kolektiboek osatzen dute (%98,7), landa-eremu gisa katalogatutako eremuak 

izan ezik, adibidez, El Regato, non familia bakarreko etxebizitzak dauden (%0,1).

Alokairuko etxebizitzari dagokionez, Barakaldoko Udalak ez ditu zuzenean kudeatzen erregimen horretako etxebizitzak 

sustatzeko programak.

Gaur egun, Barakaldok 41.891 bizikidetza-unitate ditu; horietatik %26,4 pertsona bakarrak osatzen du, eta %31,8 

bi pertsonak. Fenomeno horrek antzeko ezarpena du hiriko barruti guztietan, eta eragin argia du arretarako udal-

baliabideen artikulazioari dagokionez. Baliabide horiek gero eta handiagoa den errealitate hori kontuan hartuta 

planifikatu eta antolatu beharko dira.

Udalerriko etxebizitza-parkea 46.566 unitatekoa da. Zifra hori bizikidetza-unitateekin alderatuz gero, ondoriozta 

daiteke etxebizitzen %10,0k ez duela pertsonarik erroldatuta, eta baliteke hutsik egotea. Ehuneko hori bereziki handia 

da 1. barrutian – Erdialdea-Zaballa- (%19,0), 7. barrutian – Retuerto/El Regato/Kareaga – (%15,9) eta 8. barrutian 

– Lutxana/Burtzeña- (%14,2).

Etxebizitza-parkearen antzinatasunari dagokionez, Barakaldoko etxe gehienak 1951 eta 2000 urteen artean (% 65,2) 

eta 2000. urtearen ondoren (% 21,9) eraiki ziren. Udalaren batez besteko adinak adierazten du 55 urteko etxebizitza-

parkearen batez besteko adina askoz ere handiagoa dela inguruan baino (50 baino gutxiago Ezkerraldean), eta, 

bereziki, Bizkaiko eta Euskadiko batez bestekoen aldean (45 urtetik beherakoak). Beraz, zahartutako etxebizitza-parke 

batez hitz egin genezake, eta horrek lotura izan lezake udalerriak inguruko udalerrietako biztanleria-profil berritzaileak 

erakartzeko duen gaitasunarekin.

Etxebizitza-kopurua
1.000 biztanleko

451,85

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

462,32

Familia-etxeen
kopuruaren aldakuntza

2001-2011 (%)

% 22,71 

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

 % 14,08

Etxebizitza-parkearen
hazkundea 

2001-2011 (%)

% 17,12 

Inguruko 
udalerrien
batezbestekoa

% 12,32

Hiri Agendaren datu-baseak eskainitako datu deskriptiboak
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Gizarte-bazterketa eta etxebizitza eskuratzea

Desberdintasun handiak ematen dira auzo ezberdinen artean, kalteberatasun potentziala duten taldeei dagokienez 

(guraso bakarreko bizikidetza-unitateak, adineko pertsonekin, haurrekin eta/edo familia inmigranteekin). Espainiakoak 

ez diren bizikidetza-unitateetan nabarmentzekoa da adingabeak ardurapean dituzten unitateen proportzio handia 

(%45,9), Barakaldoko bizikidetza-unitate guztiei dagokiena baino askoz handiagoa (%25,4) dena. Adingabeak 

ardurapean dituzten atzerriko familien artean, batez ere latinoamerikar jatorrikoak (% 36,1) eta afrikar jatorrikoak (% 

21,8) nabarmentzen dira.

Era berean, datuek egiaztatzen dute Barakaldon adingabeak dituzten bizikidetza-unitateen %11,4 guraso bakarreko 

familiek osatzen dutela, eta, oro har, ehuneko hori handiagoa da biztanle atzerritarren tasa handiena duten barrutietan, 

hala gertatzen baita 1. barrutian (Erdialdea - Zaballa) (%14,2) eta 3. barrutian (Errontegi) (%13,3). Hala ere, guraso 

bakarreko familien feminizazio-tasa oso handia da udalerri osoan, % 90,0 ingurukoa.

Zahartze handiena duten barrutietan, bizikidetza-unitateen ehuneko handiena adinekoek osatzen dute. Adibidez, 

3. barrutian – Errontegi-, 4. barrutian -Bagatza-Santa Teresa-Beurko- eta 5. barrutian – San Vicente-, 75 urte edo 

gehiagoko pertsonen bizikidetza-unitateak %13,8 baino gehiago dira, eta horietatik %60,0 baino gehiago bakardade-

egoeran daude.
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Etxebizitza eskuratzeko zailtasunak arazo komun bat dira EAE osoan, eta ez Barakaldoko arazo espezifiko bat; izan 

ere, zailtasunak ditu oro har – Beste udalerri batzuetan bezala – Etxebizitzaren prezio altuagatik, bai alokairuan, bai 

erosketan, baina egia da egoera hori larriagotu egiten dela Barakaldon, errenta-maila txikiagoengatik, beste udalerri 

batzuen antzeko kostuengatik eta eskaera altuagatik; horrek areagotu egiten ditu etxebizitza eskuratzeko zailtasunak, 

eta, ondorioz, areagotu egiten ditu etxebizitza eskuratzeko zailtasunak, bereziki ahulagoak direlako.

Antzinatasun handieneko etxebizitzen irisgarritasun- eta bizigarritasun-zailtasunak pobrezia-kontzentrazioko 

prozesuak sortzen ari dira zenbait eremutan, ezintasunak eta mugikortasun-arazoak dituzten pertsonak baztertuta. 

Barakaldon azken urteotan etxebizitzen irisgarritasunaren arloan egindako aurrerapen handia aho batez onartu arren, 

etxebizitza guztiak egokitzeko zailtasunarekin bat gatoz (udalerriaren hiri-konfigurazioa eta orografiagatik beragatik). 

Eraikitzeko ereduak eta uneak udalerriko eremuak konfiguratu ditu, eta eremu horietan benetan zaila da etxebizitzak 

irisgarritasun-baldintzetara egokitzea desgaitasuna, mugikortasun murriztua eta abar duten pertsonentzat.

Era berean, etxebizitza horiek bizigarritasun-gabeziak dituzte beren erosotasun-indizeari dagokionez (energia-

kontsumoa, jasangarritasuna, etab.), eta, gainera, askotan, argiari, urari, berokuntzari eta abarri aurre egiteko oinarrizko 

gastuei aurre egiteko zailtasun handiak dituzten profilak dituzte.

Aurretik egindako azterlan espezifikoek (Trilla 2001) jada identifikatutako zailtasunak dira, eta, besteak beste, honako 

hauek adierazten zituzten: eraginkortasunik eza, “Diru-sarrera baxuak dituzten jabeen artean bereziki”, “Adinekoen 

kopuru gero eta handiagoaren ondorioz gaizki egokitutako etxebizitzak” edo “kalitate baxuko etxebizitzetan bizi 

diren eta diru-sarrera baxuak dituzten adinekoen etxeak”, bai jabetza-eremuan, bai errentamendu-eremuan (baita 

etxebizitza sozialak ere).
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Hauek dira Barakaldoko Gizarte Beharren Mapan (2018-2020) ateratako ondorioak, gizarte- eta bizitegi-kohesioaren 

egoerari erreparatuta:

• Bizikidetza-unitateak gero eta txikiagoak izaten dira. Euskal gizartearen joera orokorra Barakaldon ere betetzen 

da, eta barrutiaren arabera aldeak daude.

• Zenbait desberdintasun hauteman dira barrutien arabera, kalteberatasun potentziala duten taldeei dagokienez 

(guraso bakarreko bizikidetza-unitateak, adineko pertsonekin, haurrekin eta/edo familia migratzaileekin), eta, beraz, 

esku-hartze sozialean interes berezia duten taldeei dagokienez.

• Etxebizitza-parkearen azterketa batek adierazten du haien zahartzea handia dela, eta, gainera, barrutien arabera 

alde handiak daudela (zonen arabera, berrikuntza ez da berdina). Horrek eragina du osaera soziodemografikoan 

eta, ondorioz, gizarte-premia espezifikoei dagokienez esku-hartzearen plangintzan.
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Berrikuntza eta Gobernantza

Helburu Estrategiko 9:

Berrikuntza digitaleren lider eta sustatzaile izatea

Helburu Estrategiko 10:

Esku hartzeko eta gobernatzeko erremintak hobetzea
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Berrikuntza eta Gobernantza
Ziurrenik, teknologia berriak erabiltzea da gaur 

egungo ziurgabetasunak murrizteko eta, aldi berean, 

etorkizunak eskatzen duen aurrea hartzeko gaitasuna 

handitzeko jada jorratu behar den erronka nagusietako 

bat. Aro Digitala beste mundu bat definitzen ari da, 

non pertsonak, informazioa eta gauzak inoiz ez bezala 

konektatuta dauden, intentsitate eta abiadurarekin, 

eta horretara egokitzea ezinbestekoa da. Berrikuntza 

teknologikoa eta, bereziki, teknologia digitala dira 

gizartearen aldaketa-prozesuen benetako eragile eta 

bultzatzailea, eta hala izaten jarraituko du etorkizunean 

ere. Gauzen Internet, big data, konputazio kuantikoa, 

adimen artifiziala, machine learning, robotika, ekomerce, 

5G konektibitatea, gidatze autonomoa dira une honetan 

ikusten diren joera handietako batzuk, aurrekaririk 

gabeko aurrerapen teknologikoetatik eratorriak 

eta beste mundu bat definitzen hasiak direnak. Eta 

aurrerapen horietako bakoitzak gaitasun handia du 

hirietan aldaketa-prozesuak sortzeko, baina ez hirietan 

bakarrik.

Teknologia berriek eragin izugarria dute ongizatearen 

alderdi askotan. Horietako bat, oharkabean igaro behar 

ez dena, parte-hartze zuzenekoa eta gobernantzakoa da. 

Gaur egun, Espainia munduko herrialde aurreratuenetako 

bat da open data atarien kopuruari dagokionez, eta 

denentzat ulergarriak eta eskuragarriak izan beharko 

luketen datuak eskaintzen dituzte, profesionalentzako 

eta ikertzaileentzako formatu estandarretan eskuratu 

ahal izateko. Horrek eskatzen du datuak eraldatzea, 

publiko orokorrarentzat interesgarriak izan daitezen, 

baina, era berean, manipulazio-algoritmoetarako 

sarbidea ahalbidetzea, edonork jakin ahal izan ditzan 

informazioaren formak eta sakontasuna.

Alderdi horiek guztiek hiri-garapen iraunkorra ezagutzaren 

gizartearekin lotzeko beharra azpimarratzen dute. 

Gertatu beharko litzatekeen dibertsifikazio ekonomiko 

eta produktiboko prozesuan, ezinbestekoa da industria 

jakin batekin edo birekin lotutako monolaborantzak ez 

diren beste etorkizun batzuk planteatzea. Eta argi dago 

gai horietan Smart Cities direlakoak oso garrantzitsuak 

direla. Izan ere, teknologia berriei lotutako ikuspegi 

zabaletik begiratuta, etorkizuneko ikuspegia adosten 

eta ezartzen lagundu behar dute, bai hiriei dagokienez, 

bai hirietan bizi diren pertsonei dagokienez.

Sarritan, hirigintzako plangintzako eta kudeaketako 

tresna tradizionalen mugak nabarmentzen dira, gizartean 

nagusi diren dinamismoak eta berrikuntzak eskatzen 

duten malgutasunik gabekoak, gardenegiak eta 

herritarrentzat oro har ulergarriak direnak, eta, ikuspuntu 

horretatik, oso eskuragarriak ez direnak. Etengabeko 

berrikuntza ezaugarri duen testuingurura ez egokitzeak 

aukera-espazio garrantzitsuak galarazten dizkie hiriei. 

Baina hirigintza-plangintzaren arazoa sakonagoa 

da, eta haren edukiak arautzen dituen araudiaren, 

izapidetze- eta onarpen-faseen, interes globalen eta 

horizontalen eta sektorialen arteko deskonexioaren eta 

horiek denboran lagundu beharko lituzkeen segurtasun 

juridikoaren ondorio dira, erabaki publiko eta pribatu 

garrantzitsuenekin batera beharrezkoa den ziurtasuna 

sortzeko. Aurreko paragrafoan aipatutako araudi 

eguneratua, egonkorra, ulergarria, malgua eta, ahal 

den neurrian, sinplifikatua kontuan hartuta bakarrik egin 

ahal izango da aurrera lurzoruaren antolamendurako, 

eraldaketarako eta erabilerarako hiri-eredu jasangarri 

batean. Eta ezaugarri berberak biltzen dituen lurralde- 

eta hirigintza-plangintza bat edukita soilik bermatu ahal 

izango da unean uneko behar sozialei erantzuteko gai 

den lurralde- eta hiri-eredua, ingurumena errespetatuz 

eta aurrerapen sozial eta ekonomikoari lagunduz.

Gobernantzak ere zeregin garrantzitsua du, herritarren 

parte-hartzea, gardentasuna, tokiko gaikuntza eta maila 

anitzeko lankidetza eta koordinazio egokia bermatzen 

dituen batez bestekoan. Gobernantza ona, hau da, 

erabakiak hartzeko eta inplementatzeko prozesu 

gardenak eta eraginkorrak, modu demokratikoan 

lortzen direnak interesdun guztien parte-hartzearekin, 

lortu nahi diren helburuen arabera baliabide orekatuak 

kontsumitzen dituztenak eta beharrezko informazioa 

dutenak. Agenda berrietan funtsezko elementua da 

hori eska dezaketenen eskura jartzea. Espainiako udalek 

“Gobernu Irekiaren” alde egiten duten apustu irmoak 

hiru helburu oso baliotsu lortu nahi ditu, demokraziari 

dagokionez: gardentasun-politiken aurrerapena 

sustatzea, informazioa eskuratzeko eta herritarrek parte 
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hartzeko eskubideen erabilera erraztea eta herritarrek tokiko gobernuengan duten konfiantza indartzea eta areagotzea. 

Beraz, balioa sortzen duen gobernantza da, eta haren oinarrizko zutabeak hauek dira: gardentasuna, lankidetza eta 

parte-hartzea.

Eta, azkenik, finantzaketa sartu beharko litzateke, eta, berezko pisu bereziarekin, teknologia berriak eta ezagutza-

trukea. Izan ere, zerbitzu horietara eta, bereziki, teknologia digitalera jotzeak lurralde- eta hiri-irtenbide berritzaileak 

aplikatzea ahalbidetzen du, lurralde eta hiri eraginkorragoak, adimentsuagoak, ingurunea errespetatzen dutenak eta 

bertan bizi direnen bizi-premien bilakaerara egokituak sortzen laguntzen dutenak. Bestalde, ezagutzak trukatzea, 

batez ere aurrez ezarritako sareen bidez, non lankidetza instituzionalizatzen den, modu eraginkorra da esperientzia 

positiboak eta, are, negatiboak partekatzeko, erantzuteko eta zabaltzeko, akats berberak berriz ez egiteko. Sare horiek 

etengabe konektatuta egoteko eta ezagutzetara eta konponbide bideragarrietara erraz iristeko aukera emateaz gain, 

batez ere lortu nahi diren emaitzetara bideratutako ikaskuntza estrategikoko sistemak ematen dituzte.

Smart City

Barakaldok 2011n ekin zion Smart hiri bihurtzeko bideari, Zientzia eta Berrikuntzaren hiri bihurtzea lortu zuenean, eta, 

geroago, 2015ean, “Barakaldo Hiri Berritzailea” izeneko lan-plan bat egin zen.

2019an, Barakaldoko Smart City Plan Zuzentzailea onartu zen. Plan hori erreferentziazko plana da, udalak zehaztutako 

helburu espezifiko eta operatiboei euskarria emateko eta erantzuten laguntzeko aukera ematen duten informazio eta 

komunikazio-sistemak eta teknologiak hedatzeko.

Plan horrek zazpi jarduera-eremu zehazten ditu, Barakaldo hiri adimentsu bihurtzeko lan-ibilbidea indartuko dutenak. 

Abian jartzeak hiriko informazioa eta baliabideak kudeatzeko beste eredu bat ekarriko du: gobernantza, gizartea, 

ekonomia, ingurunea, mugikortasuna, ongizatea eta datuak kudeatzeko plataforma.

Gaur egun, udalerria Smart City plataforma bat egiten ari da, erabaki estrategikoak hartzea errazteko. Kudeaketa 

aurreratuko tresna bat da, eta udalerria hiri adimentsu, erresiliente eta jasangarriaren erreferente gisa kokatzen 

lagunduko du. Plataforma horrek udalerriko zerbitzu nagusiak kudeatu eta integratuko ditu, eta Barakaldoko 

Udalak erabiliko du bildutako eta prozesatutako informazioan oinarritutako erabakiak hartzea errazteko, agertokiak 

simulatzeko eta iragarpenak egiteko politikak planifikatzeari begira. Tresna horri esker, hainbat zerbitzu publiko 

koordinatu eta integratu ahal izango dira, bai eta herritarrei eta enpresei informazioa zabaldu ere, Open Data nahiz 

aplikazioen sareetatik, sentsoreen azpiegituretatik eta sartzen eta integratzen diren gainerako informazio-iturrietatik 

jasotako datuak oinarri hartuta.

Bestalde, udalerria “Urban Smart Auzoa ∞.0” proposamena baloratzen ari da. Ekimen horrek Barakaldo erreferentetzat 

hartuko luke euskal mailan, baita nazioan ere, Smart City kontzeptupean hiriko teknologien espezializazio 

adimendunean. Proiektuaren esku jarritako espazio fisikoak Barakaldoko Urban eremuko aktibo fisikoen balioa 

azpimarratuko du. Honako proposamen hau jasotzen du:
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• Living Lab espazioak:

• Hiri-teknologiak hedatzeko euskarri-teknikarien 

prestakuntza fisikoko eta presentzialeko espazioak

• Ekintzailetza-guneak eta enpresa-jarduera

Arreta berezia jarriz Pormetxeta inguruan, honako hauek 

sortzea proposatzen da:

• Prestakuntza teoriko-praktikoko gela bat Smart 

Cityra aplikatutako Ia eta Big Data teknologietan

•Showroom eta ekintzailetza-proiektuen 

mentoringerako gelak

• Kontrolatutako laborategi fisikoak

• IA Lab

Bestalde, enpresa, merkataritza, ostalaritza eta 

turismoko Adimen Lehiakorreko Sistema bat sortzeko 

lanean ari da. Sistema horren bidez, udal-zerbitzuen 

errendimendua eta eraginkortasuna hobetu nahi dira, 

informazioaren eta komunikazioaren teknologiak 

erabiliz, tokiko enpresaren egoerari buruzko informazio 

gehiago eta hobea lortzeko.

Era berean, Udalak Gobernu Irekiaren eta Berrikuntzaren 

Plan Estrategikoa egin du, 2020-2023 aldian eremu 

horretan egingo dituen jarduerak garatzeko ardatz 

estrategikoak jasotzen dituena:

• Gardentasuna eta parte-hartzea

• Kudeaketa Estrategiko inteligentea

• Herritarrekiko harremanak

• Enpresekiko harremanak

• Administrazioekiko harremanak

Azkenik, Barakaldok doako wifi sare bat eskaini nahi 

die herritarrei. Horretarako, udal eraikinei Wifi sarea 

jartzearen bideragarritasuna eta kostua ezagutzeko 

azterketa bat egiten ari da udala. Belaunaldi berriko 

wifi konektibitate-sare globala da, enpresentzat eta 

herritarrentzat irekia, Barakaldo hiri adimendun eta 

digital gisa garatzeko estrategian aurrera egiteko 

oinarrizko tresna izango dena.

Azterlana proiektuaren lehen fase bat da. Bertan, Wifi 

konektibitatea aztertzen ari da adinekoen zerbitzuak, 

hezkuntza, kirola, haurrak, gazteria, polizia, sustapen 

ekonomikoa eta abar hartzen dituzten udal-eraikinetan, 

udal-wifiaren hedapenaren estrategia diseinatzeko. 

Azterlan hori hirian zehar banatutako 60 udal-eraikinetan 

konexio horien bideragarritasuna aztertzen ari da, eta, 

horrela, Internet doako sarbidea izango duen puntu-

sare bat sortu da.

WiFi konexio eraginkorrarekin, udal-zerbitzuen kontrola, 

funtzionamendua eta kudeaketa smartizatzeko prozesua 

martxan jarri ahal izango da, eta horrek zerbitzu publikoen 

behar berrietara egokitutako hobekuntza ekarriko du, 

eta, batez ere, baliabide publikoen optimizazioa.

Administrazio Elektronikoa

Barakaldon administrazio elektronikoa komunikazioen 

teknologien bidez administrazio publikoan 

informazioaren eta sartzeak bi alderdi ditu: antolaketa 

barruko ikuspegitik bulego tradizionalak eraldatzea, 

paperezko prozesuak, prozesu elektroniko bihurtuz, 

paperik gabeko bulegoa sortzeko eta, bestalde, 

kanpo-harremanen ikuspegitik, bide elektronikoa 

herritarrekiko, enpresarekiko eta beste erakunde eta 

organismo batzuekiko harremanetarako baliabide berri 

gisa gaitzea.

Barakaldoko Udalak ahalegin handia egin du sail eta 

erakunde guztien berrikuntzarako, koordinaziorako eta 

partaidetzarako administrazio elektronikoko sistema 

integratu bat diseinatzen, gauzatzen eta abian jartzen. 

Modernizazio-proiektua esparru teknologiko bat da, 

eta informazio-sistema guztiak erlazionatuta daude 

kudeatzen den informazio guztia behin bakarrik sartzeko 

helburuarekin, eta barneko eta kanpoko kanalen bidez 

erabiltzeko helburuarekin.

Gaur egun, Barakaldoko Udalak kudeaketa eta 

informazio zerbitzu zabalak jartzen ditu herritarren 

eskura elektronikoki, zerbitzu horietarako sarbidea 

erraztuz. 
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Horien artean:

• Errolda informazioa kontsultatzeko eta igortzeko plataforma elektronikoa

• Barakaldoko Udalaren lineako izapideak

• Herritarren postontzia (herritarren arreta, herritarren parte-hartzea, etab.)

• Erregistro elektronikoak (erregistro orokorrak, elkarteak)

• Izapidetze-agenda (nire ordainketa, nire eskaerak)

• Informazio interesgarria (udal-oharrak, jarduerak eta ekitaldiak, ekipamenduak eta instalazioak, iragarki-taula)

• Euskal Administrazioaren ordainketa-pasabiderako sarbidea

• Dokumentuak sinatzea eta egiaztatzea

• DEIS: Dekretu elektronikoen informazio sistema- Sistema de información de decretos: dekretuak, gobernu-batazarra.

• Elkarreragingarritasun-nodoak

Udalerrian indarrean
dagoen Hirigintza

Plangintzaren figura

Plan Orokorra
Udalerrian indarrean

dagoen 
hirigintzaplangintzaren

figuraren data

2000
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Parte-hartzea

Barakaldok partaidetzaren aldeko apustu serioa egiten du, goragoko mailako euskal legeriaren eskakizunak 

betetzeko helburuarekin (Euskal Sektore Publikoaren Gardentasunari, Herritarren Parte-hartzeari eta Gobernu Onari 

buruzko Legea). Horregatik, administrazio-izapideen kudeaketa deszentralizatua egiten ari da, Udalak dituen datu 

estatistikoetan eta biztanleriaren banaketari, auzoen ezaugarriei eta abarri buruz aurretik egindako azterlanetan 

oinarrituta.

Barakaldok beharrezkotzat jotzen zuen parte hartzeko bideak hobetzea, zalantzarik gabe teknologia berriak Bulego 

Elektronikoen eta egoitza elektronikoaren bidez erabiliz, baina baita herritarren aurrez aurreko parte-hartzea hobetuz 

ere. Partaidetza-foroak partaidetza-aurrekontuak (hirikoa eta auzokoa) eta partaidetza-foro sektorialak dira.

Aipatzekoa da, aurreko Aurrekontu Parte-hartzaileetan (2020-2021), parte-hartzea handia izan zela, ohiko partaidetza-

indizeekin alderatuz gero. Postontziak jarri ziren auzoetan eta iragaitzarik handieneko lekuetan. Web orriaren bidez 

ere bideratu ziren. 550 proposamen eta 3.123 bozketa jaso ziren.

2008ko uztailean, Barakaldo, eraldaketa prozesuan dauden tarteko hiri europarren TRACE sareari lotu ondoren, NeT-

TOPIC (URBACT) sarean sartu zen, “Bitarteko hirietan eraldaketa-prozesuak kudeatzeko tresna eta ikuspegi berriak” 

garatzeko. Tokiko Ekintza Plana garatzeko NeT-Topic izan zitezkeen gai guztietatik, Barakaldok GOBERNANTZAKO 

ERA BERRIAK aukeratu zuen.

Kultur arlokoak dira gehien parte hartzen duten taldeak, batez ere Udalarekin elkarlanean aritzen baitira auzoetako 

jaiak antolatzeko. Bestalde, gizarte-eremuan aktiboenak ingurumenekoak dira, nahiz eta gizarte-ekintzaren bidez lan 

egiten duten kolektiboek ere parte hartzen duten.

2022ra arte garatu beharreko planen artean, Barakaldok gobernu irekiaren eta herritarren parte-hartzearen atari bat 

du, herritarrek zerbitzu publikoetara sarbide elektronikoa izateko eskubidea bermatzeko helburu nagusiarekin. Beste 

helburu batzuk ere baditu:

• Gardentasuna, parte-hartzea eta lankidetza sustatzea

• Informazio instituzionala eguneratuta argitaratzea

• Sareak sortzeko edo herritarren eskaerak entzuteko, erantzuteko eta partekatzeko gai izango den administrazio 

publikoaren eredua sustatzea.

• Batez beste, gardentasunaren betetze-maila

• Demokrazia parte-hartzailea lortzeko herritarren partaidetza-prozesuak sustatzea.

• Komunikazio proaktiboko espazio berriak sortzea udalarekin, balio publiko handiagoa sortzeko eta gardentasunaren 

eta demokrazia parte-hartzailearen printzipioan sakontzeko.

• Emandako zerbitzuak hobetzeko herritarren proposamenak jasotzea.

• Adinekoen parte-hartzea sustatzea.
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Hauek dira gaur egun herritarren parte-hartzerako kanal aktiboak:

• Hiriaren Aurrekontu Parte-hartzaileak 2020-2021

• Hirigintzako Aholku Batzordea

• Merkataritza Mahaia

• Barakaldo lagunkoia

• Giltzarri

• Memoria Historikoaren Aholku Taldea

• Erasoen aurkako mahaia

Laster jarriko dira martxan: Emakumeen Kontseilua eta Herritarren Segurtasunerako Lan Mahaia.

Gardentasuna eta gobernantza

Barakaldoko Udalak gardenagoa izan nahi du, eta haren kudeaketari eta jarduerei buruzko informazioa herritarren 

eskura jarri, gobernu ona, zerbitzuen kalitatea eta udal-eraginkortasuna hobetzeko. Gardentasuna, informazio 

publikorako sarbidea eta gobernu onaren arauak izan behar dira ekintza politiko ororen funtsezko ardatzak.

Horretarako, herritarren eskura dagoen gardentasun-atari bat jarri du martxan, autonomia eta estatu mailako politikekin 

bat egiten duena. Informazio Publikoaren Sarbideari eta Gobernu Onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legean 

aurreikusitako publizitate aktiboko betebeharrei buruzko informazioa jasotzen du.

Atariak honako hauei buruzko informazioa eskaintzen du:

• Udalbatzaren informazioa

• Herritarrekiko harremanak

• Gardentasun ekonomiko eta finantzarioa

• Kontratu, hitzarmen eta diru-laguntzei buruzko informazioa

• Hirigintzako informazioa

• Udalerrian indarrean dauden planak

• Kontratuak

• Indarrean dagoen araudia
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Gainera, Inguralde Garapen Agentzia du, enplegua, ekintzailetza eta berrikuntza sustatzen espezializatutako 

erakundea. Inguraldek, bere “Behatoki Sozioekonomikoaren” bidez, errealitate sozioekonomikoaren ezagutza 

hobetzen laguntzeko informazioa eskaintzen du, tokiko garapena erraztuko duten jarduera-planak eta -politikak 

definitzeko eta garatzeko beharrezko tresna izanik. Behatoki honen jardueran hainbat datu sartzen dira, 151 adierazle 

une honetan, gehi 195 genero-ikuspegiarekin banatuak, kategorien arabera taldekatuta, gaurkotasun sozioekonomiko 

berrienera hurbiltzen gaituzten txosten-bildumekin batera.

Tokiko gaikuntza

Barakaldoko udalerriko tokiko trebakuntza sustatzeko ekimenen artean, alde batetik, berdintasunaren arloko jarduerak, 

ikastaroak eta tailerrak eta hiriko hezkuntza-programak eskaintzen dituen gune bat dago bere webgunean. Jarduera 

horiek udalerriko kultura- eta gizarte-ekipamenduetan egin ohi dira, bai eta udalerriko hezkuntza-ekipamenduetan 

eta beste zentro batzuetan ere.

Gainera, Inguraldek prestakuntza-ikastaroak, lan-orientazioa, Barakaldoko lan-eskaintzen zerrendak eta beste ekimen 

batzuk sustatzen ditu, herritarrei enpresak sortzen eta enplegua bilatzen laguntzeko. Bestalde, Barakaldo Lan Up 

dago, lan-merkatuan sartzeko zailtasunak dituzten langabeen enplegagarritasuna hobetzeko plana.

Azkenik, Barakaldoko Udalak herritarren eskura jarri zuen Mentore ikasgela. Arautu gabeko online prestakuntza-

programa da, malgua eta tutoretza pertsonalizatua duena, 18 urtetik gorako helduei zuzendua, eta ikastaroen 

katalogo zabala du, gaitasun pertsonalak eta profesionalak zabaltzeko. Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak 

sustatzen du ekimena, estatuko zein nazioarteko beste erakunde publiko eta pribatu batzuekin elkarlanean.
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3. Eranskinak

Datu deskriptiboen konparaketa
Hurrengo taulan Barakaldoko datu deskriptibo aipatuenetako batzuk aipatzen dira, eta inguruko beste udalerri 

batzuekin eta udalerri horien batez bestekoarekin alderatzen dira.
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