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1. Sarrera
Aurrekariak
Barakaldoko Hiri Agendaren Ekintza Plana 2021eko 

uztailean onartu zen Aurretiazko Ekintza Planaren 

berrikuspena eta eguneratzea da.

2020an Barakaldo Hiri Agendaren proiektua lantzen hasi 

zen. Bertan, Espainiako Hiri Agendak (EHA) proposatzen 

dituen 10 helburu estrategikoekin eta Euskadiko Hiri 

Agendak (Bultzatu 2050) jasotzen dituen 8 lehentasun 

estrategikoekin lerrokatu zuen bere lan-plana.

2021aren hasieran, Diagnostikoaren dokumentua egin 

zen, ordezkaritza politiko eta teknikoa zuten Udaleko lau 
barne-lantalderen parte-hartzearekin.

Horrela, Barakaldoko Hiri Agendaren Diagnostikoa 
hainbat eremutan egindako lana eta dagokion Lantaldea 

biltzen dituen dokumentu batek osatzen du:

• Hirigintza, Lurraldea eta Hiri alorra (1. Lantaldea)

• Klima aldaketa eta Jasangarritasuna (2. Lantaldea)

• Ekonomia, Gizartea eta Etxebizitza (3. Lantaldea)

• Berrikuntza eta Gobernantza (4. Lantaldea)

Barakaldoko Hiri Agenda egiteko prozesua jarraituz, 

eta diagnostiko-dokumentuan islatutako azterketari 

jarraipena emateko, lau talde horiek lanean jarraitu 

zuten Formulazio Estrategikoa definitzeko. Bertan, 

diagnostikotik abiatuta, udalerrirako hautemandako 

erronka nagusiak azaltzen dira, Hiri Agendaren 10 

helburu estrategikoei dagokienez.

Identifikatutako erronka eta lehentasunetatik abiatuta, 

aurretiazko ekintza-plan bat diseinatu zen, 50 hiri-

proiektu inguru biltzen dituena, eta horietatik bederatzi 

lehentasunezkotzat jo ziren udalerriarentzat. Proiektu 

Estrategiko gisa izendatu ziren proiektu horiek, 

eta horietako bakoitzari buruzko deskribapen-fitxa 

zehatzagoa garatu zen.
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Proiektu pilotua
2021eko abenduan Barakaldoko Hiri Agenda proiektu 

pilotu gisa hautatua izan ondoren, 2022ko apirilean 

bigarren lan-fase bat hasi zen, prozesua zabaltzeko 

eta proiektua herritarrei partekatzeko, ordura arte 

barne-mailan egindako lana kontrastatu eta herritarren 

ikuspegiarekin eta ekarpenekin aberasteko.

Bigarren lan-fase horretan, honako programa hauek 

gauzatu dira:

1. Kanpo-sentsibilizazio plana: plan honen helburua 

Barakaldoko Hiri Agenda eta Aurretiazko Ekintza 

Planean identifikatu ziren proiektu estrategikoak 

ezagutarazteko hainbat hitzaldi eta ibilbide gidatuak 

egitea izan da.

2. Barne-trebakuntzako plana: plan honen helburua 

Udaleko arlo guztietako langile politiko-teknikoei 

zuzendutako barne-lan saio espezifikoak egitea izan 

da, Espainiako Hiri Agendaren helburu estrategiko 

bakoitzaren inguruan.

3. Partaidetza-plana: plan honen helburua hainbat 

taldek parte hartu duten tailerrak egitea izan da, 

besteak beste, haurrek, emakumeek, adinekoek, 

enpresariek eta merkatariek. Tailerretan Barakaldoko 

Hiri Agendaren Ekintza Planak jaso beharko 

lituzkeen alderdi eta proiektuei buruzko kezkak eta 

ekarpenak jaso izan dira.

4. Komunikazio-plana: plan honen helburua 

komunikazio-estrategia garatzea izan da, udalerrian 

Hiri Agenda zer den eta Barakaldo berea nola 

garatzen ari den ezagutarazteko.

Lan horren ondorioz, eta plan horietan egindako 

ekintzetan jasotako ideiak, iritziak eta proposamenak 

kontuan hartuta, aurretiazko ekintza-plana berrikusi da, 

proiektu berriak sartuz eta aurretik identifikatuta zeuden 

proiektuen edukiari eta irismenari buruzko xehetasunak 

eguneratuz.
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Ekintza Planaren helburuak
Tokiko Ekintza Plana epe luzerako hiri-estrategia bat 

da, etorkizuneko hiriak dituen erronkei erantzuna 

ematen diena. Estrategia horrek, Espainiako Hiri 

Agendak proposatutako metodologiari jarraiki, hiriaren 

eraldaketa gidatzeko plangintzaren ildo estrategikoak 

ezartzen ditu, eta Barakaldori honako aukera hauek 

emango dizkio:

• Plangintza estrategikorako tresna berri bat 

egituratzea, gobernantza eraldatzeko eta hiriaren 

eraldaketa bultzatzeko gai izango dena. Gainera, 

malgua izango da, eta tokiko errealitatera eta 

udalaren gaitasunetara egokitu ahal izango da.

• Plangintza integratua bultzatzea, hiri-dimentsio 

guztiak elkarrekin lotuko dituena eta etorkizun 

horretan hedatzen diren politikei zentzu holistiko 

handiagoa emango diena. 

• Udal sailen artean zeharkakotasuna eta elkarlana 

erraztea.

• Hausnarketa estrategikorako prozesu irekiak sortzea, 

hiriak landu behar dituen erronkak, lortu behar 

dituen helburuak eta erronka horiei erantzuteko 

gauzatu behar dituen proiektuak identifikatzeko.

• Hiri-errealitatea eraldatzeko traktore bihur 

daitezkeen proiektu estrategikoak definitzea, horien 

zeharkakotasuna, dimentsio-aniztasuna eta egitura-

izaera direla eta.

• Udal-estrategia Europako eta estatuko finantzaketa-

programen arabera lerrokatzea. 

Helburu horiek kontuan hartuta, eta aldez aurretik 

egindako lana abiapuntutzat hartuta, Barakaldoko Hiri 

Agendaren Ekintza Plana egin da. Azkenik, aipatu behar 

da dokumentu bizia dela, etengabe eboluzionatuko 

dena, proiektu berriak sartuz edota dauden proiektuak 

lantzen eta zehazten joango dena, proposatutako fitxa-

ereduaren arabera.
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2 Formulazio           estrategikoa
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2. Formulazio estrategikoa

Espaniako Hiri Agenda (EHA) Helburuak Erronka estrategikoak

1. Helburua: 

Lurzoruaren erabilera arrazionala, 
kontserbazioa eta babesa.

Udalerriko berdeguneak eta haien arteko lotura 

aprobetxatzea, bai eta ibaien ibarrekin eta 

itsasertzarekin lotutako espazioak ere.

2. Helburua: 

Hiri-sakabanatzea saihestea eta 
lehendik dagoen hiria biziberritzea.

Industria jardueraren ondorioz degradatutako 

espazioak berreskuratzea eta etxebizitzen eta 

auzoen ingurunea osorik birgaitzea.

3. Helburua: 

Klima-aldaketaren eraginak 
prebenitzea eta murriztea.

Udalerriari tresna egokiak ematea BEG isuriak 

murrizteko eta klima-aldaketaren eraginetara 

egokitzeko.

4. Helburua: 

Baliabideak modu jasangarrian 
kudeatzea eta ekonomia zirkularrari 
laguntzea.

Udal eraikinen eraginkortasun energetikoa 

hobetzea eta tokiko eskalan energia ekoizteko 

modu berriak garatzea.

5. Helburua:

Gertutasunari eta mugikortasun 
jasangarriari laguntzea.

Udalerrian dauden garraio publikoko konexioak 

aprobetxatzea eta hiria emisio gutxiko garraio-

eredura igarotzeko prestatzea.
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6. Helburua: 

Gizarte kohesioa sustatzea eta 
berdintasuna bilatzea.

Aukera-berdintasunerantz aurrera egitea eremu 

guztietan.

7. Helburua: 

Hiri ekonomia sustatzea eta laguntzea.

Tokiko merkataritza suspertzea, herritarrei 

ikasteko tresna berriak ematea eta industria-

turismoak eskaintzen dituen aukerak aztertzea.

8. Helburua:

Etxebizitza  eskuratzeko  modua 
bermatzea.

Etxebizitzen eta auzoen ingurunearen birgaitze 

integralari ekitea eta egoera ahulean dauden 

kolektiboei etxebizitzarako sarbidea bermatzea.

9. Helburua: 

Berrikuntza digitalaren lider eta 
sustatzaile izatea.

Tokiko administrazio publ ikoaren 

modernizazioan eta digitalizazioan aurrera 

egitea.

10. Helburua: 

Esku hartzeko eta gobernatzeko 
erremintak hobetzea.

Udalari plangintza-tresna berriak ematea, 

udalerriaren susperraldi ekonomikoa errazteko.
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3 Proiektu           estrategikoak
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3. Proiektu estrategikoak

Barakaldoko Hiri Agendak hiriaren garapenerako funtsezkotzat jotzen diren sei ardatz estrategikotan ezartzen ditu 

lehentasunak, honako hauek azpimarratuz:

• Udalerriko energia hobetzea (4. helburu estrategikoa)

• Irisgarritasun unibertsala (2. eta 6. helburu estrategikoak)

• Adinekoen arreta (6. eta 9. helburu estrategikoak)

• Berrikuntza espazio publikoan (1., 2. eta 9. helburu estrategikoak)

• Hiri ekonomia bultzatzea (7. helburu estrategikoa)

• Administrazio elektronikoaren zeharkako garapena (9. eta 10. helburu estrategikoak)

Lurzoruaren erabilera 
arrazionala, kontserbazioa 
eta babesa

Hiri ekonomia sustatzea 
eta laguntzea

Berrikuntza digitalaren 
lider eta sustatzaile izatea

Hiri-sakabanatzea 
saihestea eta lehendik 
dagoen hiria biziberritzea

Baliabideak modu 
jasangarrian kudeatzea 
eta ekonomia zirkularrari 
laguntzea

Gizarte kohesioa 
sustatzea eta 
berdintasuna bilatzea

Esku hartzeko eta 
gobernatzeko erremintak 
hobetzea
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Argiteria publikoa
erabat berritzea

Eraikin publikoetan 
energia-eraginkortasuna hobetzea

Zainketen digitalizazioa eta 
adinekoekiko eten 
digitala murriztea 

Pormetxeta Living Lab:
berrikuntza hiri-espazioan

Ibaietako hiri tarteak 
birnaturalizatzea, Castaños 

ibaikoa lehenetsita 

Aukeren berdintasuna bermatzea 
eleaniztasun eta kultur 

aniztasunaren ikuspegitik 
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Bidegorri sarea zabaltzea eta 
bizikletaren erabilera bultzatzea

Irisgarritasuna hobetzea esparru 
fisikoaren, garraioaren eta 

administrazioarekiko izapideeen 
ikuspegitik

Munoa Jauregia birgaitzea eta 
kultura eta gizarte erabilera 

berriak
Hiriaren eraldaketa digitala eta 

administrazio elektronikoa

Tokiko energia-komunitatea 
sustatzea 
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4 Ekintza plana,           ekintza tipologiaren
     eta helburu
     estrategikoen
     arabera 
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4. Ekintza plana, ekintza tipologiaren eta   
dhelburu estrategikoen arabera

1. Helburu estrategikoa    
Lurzoruaren erabilera arrazionala, 
kontserbazioa eta babesa

1.1     Lurzorua bere lurralde-ingurunearekin bateragarria den moduan antolatzea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Lurralde-ereduaren oinarriak 
ezartzen dituen 
lurralde-antolamenduko 
estrategia edo plan bat izatea

Hiri Antolamenduko Plan 
Orokorraren Berrikusketa

Lurralde-antolamendua 
ekonomiaren, kulturaren eta 
natura-baliabideen plangintzarekin 
lotzeko neurriak sartzea

El Calero eremuko 
antolamenduaren aldaketa

Inplementatzeko

Aisialdi parkearen garapena eta 
Galindoko Puntal eta Portu 
dartsenaren antolamendua

Inplementatzeko

Abian

1.2     Natura eta kultura ondarea kontserbatzea eta hobetzea, eta paisaia babestea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Azpiegitura berdeen eta urdinen 
sareak antolatzea eta diseinatzea, 
konektibitate ekologikoko 
irizpideak eta lurraldearen ezaugarri 
geomorfologikoak kontuan hartuta

Ibaietako hiri tarteak birnaturalizatzea, 
Castaños ibaikoa lehenetsita
(Deskribapen-fitxa)

Hiri eta landa eremuen arteko lotura 
korridore berdeen bidez

Inplementatzeko

Barakaldoko intereseko habitatak eta 
biodibertsitatea eta paisaia 
babesteko, kontserbatzeko eta 
berroneratzeko Plan Berezia sortzea

Inplementatzeko

Inplementatzeko

Babestu beharreko kultura-ondareko 
elementu garrantzitsuen aurretiazko 
identifikazioa (inbentarioa)

Inplementatzeko
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1.1     Lurzorua bere lurralde-ingurunearekin bateragarria den moduan antolatzea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza Ertaina Etxebizitza, Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketa Saila

Normatiboa Ertaina Etxebizitza, Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketa Saila

Normatiboa
Plangintza

Ertaina Etxebizitza, Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketa Saila
Alkatetza, Gobernu Irekia, 
Turismo eta Berrikuntza Saila

1.2     Natura eta kultura ondarea kontserbatzea eta hobetzea, eta paisaia babestea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Esku-hartzea Ertaina Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila
Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

Esku-hartzea Ertaina Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila
Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

Normatiboa Laburra Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila

Plangintza Laburra Kultura, Hezkuntza, Euskara eta 
Gazteria Saila

Ekonomia, Ogasun, Ondare eta 
Kontratazio Saila
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Natura eta natura-ondarea (flora, 
fauna, paisaia eta ekosistemak) 
kontserbatzeko, hobetzeko eta 
babesteko neurriak hartzea

Parke eta lorategietako katu eta beste 
animalia espezieen kolonien Kontrol 
eta Bizikidetza Plana

Inplementatzeko

2. Helburu estrategikoa    
Hiri-sakabanatzea saihestea eta lehendik
dagoen hiria biziberritzea

2.1     Trinkotasuna, hiri-oreka eta oinarrizko zerbitzuen hornidura sustatzen dituen     
            hiri-eredua definitzea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Tokiko zuzkiduren eta 
ekipamenduen sistema egoki eta 
orekatua diseinatzea, kuantitatiboki 
eta kualitatiboki

Munoa Jauregiaren birgaitzea eta 
erabilera kultural eta sozial berrien 
ezarpena (Deskribapen-fitxa)

Lurralde eta hirigintza plangintzaren 
bidez neurriak hartzea, emaitza 
orekatuak eta hiri-dentsitate egokia 
bermatzeko

Ansioko sarbide-bidea egitea, 
lurraldea antolatzeko arteria 
estrategikoa

Inplementatzeko

Inplementatzeko

2.3     Espazio publikoen kalitatea eta irisgarritasun unibertsala hobetzea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Oztopo arkitektonikoak kentzea, 
desgaitasuna edo mugikortasun murriztua 
duten pertsonen autonomia handiagoa 
bilatuz, espazio eta ekipamendu 
publikoetarako, etxebizitzetarako eta 
oinarrizko zerbitzuetarako irisgarritasun 
unibertsala hobetuz

Irisgarritasuna hobetzea esparru 
fisikoaren, garraioaren eta 
administrazioarekiko izapideen 
ikuspegitik (Deskribapen-fitxa)

Inplementatzeko

2.4     Hiri ingurumena hobetzea eta kutsadura murriztea

Proiektua/Ekintza Egoera

Erabiltzen ez diren 
industria-erabilerako lurzoruak 
deskontaminatzea eta ingurunearen 
berreskuratzea hiri-lurzoru gisa 
erabili aurretik

Itsasadarraren ertzeko 
mineral-kargalekuak berreskuratzea, 
itsasadarrera sartzeko oinezkoentzako 
pasabide bihurtuz

Inplementatzeko
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Plangintza Laburra Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila

2.1     Trinkotasuna, hiri-oreka eta oinarrizko zerbitzuen hornidura sustatzen dituen     
            hiri-eredua definitzea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila
Kultura, Hezkuntza, Euskera eta 
Gazteria Saila
Alkatetza, Gobernu Irekia,
Turismoa eta Berrikuntza Saila

Esku-hartzea Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

2.3     Espazio publikoen kalitatea eta irisgarritasun unibertsala hobetzea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila
Alkatetza, Gobernu Irekia,
Turismoa eta Berrikuntza Saila

2.4     Hiri ingurumena hobetzea eta kutsadura murriztea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Esku-hartzea Luzea Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila



Barakaldo Hiri Agenda Ekintza Plana

30

3. Helburu estrategikoa    
Klima-aldaketaren eraginak
prebenitzea eta murriztea

3.3     Klima-aldaketaren aurreko erresilientzia hobetzea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Hiri-sisteman zein elementu dauden 
inplikatuen aztertuz, agertoki 
ezberdinak ebaluatzea, estres-testa 
egitea, inbertsioak optimizatzea 
arriskuak murrizteko eta 
kate-akatsak saihesteko

Udalerriko airearen eta soinuaren 
kalitatea monitorizatzea

Inplementatzeko

4. Helburu estrategikoa    
Baliabideak modu jasangarrian kudeatzea eta 
ekonomia zirkularrari laguntzea

4.1     Energetikoki eraginkorragoak izatea eta energia aurreztea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Energia-gastua geldiaraztea eta 
murriztea, aurrezpena sustatzea eta 
energia-eraginkortasuna sustatzea, 
planen, estrategien edo beste 
neurri batzuen bidez

Argiteria publikoa eta bere 
azpiegiturak osorik berritzea
(Deskribapen-fitxa)

Inplementatzeko

Eraikin publikoetan eraginkortasun 
energetikoa hobetzea
(Deskribapen-fitxa)

Inplementatzeko

Udal-estalkietan, hiri-altzarietan, lur 
gaineko aparkalekuetan eta 
abarretan autokontsumoa erraztea, 
eta eraikin pribatuen estalkietan 
autokontsumoa sustatzea, 
toki-eremuko zerga-neurrien bidez

Tokiko energia-komunitatea sustatzea 
(Deskribapen-fitxa)

Abian

3.3     Klima-aldaketaren aurreko erresilientzia hobetzea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza Ertaina Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila

4.1     Energetikoki eraginkorragoak izatea eta energia aurreztea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Esku-hartzea Luzea Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

Esku-hartzea Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

Esku-hartzea Laburra Ekonomia, Ogasun, Ondare eta 
Kontratazio Saila
Inguralde – Ekonomia sustapena
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3.3     Klima-aldaketaren aurreko erresilientzia hobetzea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza Ertaina Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila

4.1     Energetikoki eraginkorragoak izatea eta energia aurreztea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Esku-hartzea Luzea Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

Esku-hartzea Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

Esku-hartzea Laburra Ekonomia, Ogasun, Ondare eta 
Kontratazio Saila
Inguralde – Ekonomia sustapena
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4.2     Uraren kontsumoa optimizatzea eta murriztea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Uraren kontsumoa, gastu 
energetikoa eta baliabidearen 
banaketari eta tratamenduari 
lotutako isurketak murrizteko 
neurriak hartzea

Ur-kontsumoa optimizatzeko eta 
eraztunak osatzeko hornidura-sarea 
sektorizatzea eta berritzea

Inplementatzeko



4. Ekintza plana, ekintza tipologiaren eta helburu estrategikoen arabera

33

4.2     Uraren kontsumoa optimizatzea eta murriztea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Esku-hartzea Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila
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5. Helburu estrategikoa    
Gertutasunari eta mugikortasun jasangarriari laguntzea

5.1     Hurbileko hiria bultzatzea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Oinezkoentzako eta bizikletentzako 
sareak garatzea, hiri-garapen 
berriak barne, motorrik gabeko 
joan-etorri seguruak bermatuz 
ingurune atsegin batean. 
Txirrindulariak eta oinezkoak batera 
egoteko ordenantzak prestatzea

Bidegorrien sarea bi mailatan osatzea: 
udalerrien artekoa, udalerri 
mugakideekin; eta udalerri barrukoa, 
udalerriko auzoen artean

Inplementatzeko

Garraio publikoko planak dituzten 
hirigintza-garapeneko ereduak 
ezartzea

KBUSaren lineak eta maiztasunak 
handitzea, %100 elektrikoak eta/edo 
hibridoak diren eta teknologia berriak 
dituzten ibilgailuak sartzea

Inplementatzeko

5.2     Garraiobide jasangarriak sustatzea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Egungo mugikortasun planetatik 
Agendaren helburu estrategikoak 
indartzen dituzten plan 
estrategikoetara igarotzea

Mugikortasun Jasangarriaren 
Behatokia

Inplementatzeko

Bizikleta garraio publikoarekin 
integratzea eta bizikleta partekatua 
eskaintzeko ekimenak bultzatzea

Bizikleta eta patinete elektrikoak 
alokatzeko zerbitzu integrala, hauek 
era seguru batean gordetzeko 
"kapsulekin"

Inplementatzeko

Bidegorrien sarea zabaltzea eta 
bizikletaren erabilera bultzatzea 
(Deskribapen-fitxa)

Inplementatzeko

Energia alternatiboak erabiltzen 
dituzten ibilgailuen eta hibridoen 
erabilera bultzatzea

Udal-ibilgailuen flota osorik berritzea: 
% 100 elektrikoak eta/edo emisio 
gutxikoak

Inplementatzeko

5.1     Hurbileko hiria bultzatzea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza / 
Esku-hartzea

Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila
Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila

Plangintza Laburra Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

5.2     Garraiobide jasangarriak sustatzea

Izaera Epea Eragileak

Plangintza Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila
Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila

Plangintza / 
Esku-hartzea

Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila
Alkatetza, Gobernu Irekia, 
Turismo eta Berrikuntza Saila

Plangintza / 
Esku-hartzea

Ertaina Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila
Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

Adquisición Laburra Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila



4. Ekintza plana, ekintza tipologiaren eta helburu estrategikoen arabera

35

5.1     Hurbileko hiria bultzatzea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza / 
Esku-hartzea

Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila
Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila

Plangintza Laburra Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

5.2     Garraiobide jasangarriak sustatzea

Izaera Epea Eragileak

Plangintza Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila
Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila

Plangintza / 
Esku-hartzea

Ertaina Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila
Alkatetza, Gobernu Irekia, 
Turismo eta Berrikuntza Saila

Plangintza / 
Esku-hartzea

Ertaina Garapen Iraunkorraren eta 
Natura Ingurune Saila
Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila

Adquisición Laburra Auzoetarako eta Hirirako Obren 
Kudeaketa eta Zerbitzu Saila
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6. Helburu estrategikoa    
Gizarte kohesioa sustatzea eta berdintasuna bilatzea

6.1     Hiri-ingurune behartsuetan pobrezia eta gizarte bazterketako arriskua murriztea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Desparekotasun-mailak, 
pobrezia-arriskua eta 
gizarte-bazterkeria murriztea, 
espazio, bizitegi eta 
desparekotasun mailetan jardungo 
duten neurrien bidez

Harreman osasungarrietarako 
(afektibo-sexualak) programa 
ikastetxeetan. Gazteekin eta 
teknologia berriekin lan egitea

Inplementatzeko

Gizarteratzeko laguntza zerbitzua, 
aniztasun funtzionala duten pertsonek 
udaletako kultura, aisia eta hezkuntza 
jardueretan parte har dezaten 
sustatzeko

Inplementatzeko

Aniztasuna Kudeatzeko Programak 
garatzea

Inplementatzeko

Nortasun-ikur gisa leku bateko kide 
izatearen sentimendua eta ingurune 
hurbilenaren ezagutza indartzea 

Kirola egitea erraztuko duten aire 
zabaleko espazioak diseinatzea

Inplementatzeko

Gazte eta nerabeentzako gizarte eta 
hezkuntza espazioak, aisialdikoak eta 
partaidetzakoak auzoetara zabaltzea

Inplementatzeko

Prestakuntza eta enplegua lortzen 
laguntzeko neurriak hartzea

LANBIDE-Euskal Enplegu 
Zerbitzuarekiko koordinazioa 
hobetzea

Inplementatzeko

6.2     Aukera-berdintasuna bilatzea genero, adin eta gaitasunaren ikuspegitik

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Tratu eta aukera berdintasuna, 
lan-merkaturako sarbidea eta bizitza 
publikoa berdintasun-baldintzetan 
bermatzeko neurriak hartzea plan 
edo estrategien bidez

Barakaldoko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako IV. Plana

Abian

Maskulinitate berriei buruzko 
prestakuntza; berdintasunari eta 
indarkeria matxistari buruzko 
prestakuntza-programak

Inplementatzeko
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6. Helburu estrategikoa    
Gizarte kohesioa sustatzea eta berdintasuna bilatzea

6.1     Hiri-ingurune behartsuetan pobrezia eta gizarte bazterketako arriskua murriztea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Desparekotasun-mailak, 
pobrezia-arriskua eta 
gizarte-bazterkeria murriztea, 
espazio, bizitegi eta 
desparekotasun mailetan jardungo 
duten neurrien bidez

Harreman osasungarrietarako 
(afektibo-sexualak) programa 
ikastetxeetan. Gazteekin eta 
teknologia berriekin lan egitea

Inplementatzeko

Gizarteratzeko laguntza zerbitzua, 
aniztasun funtzionala duten pertsonek 
udaletako kultura, aisia eta hezkuntza 
jardueretan parte har dezaten 
sustatzeko

Inplementatzeko

Aniztasuna Kudeatzeko Programak 
garatzea

Inplementatzeko

Nortasun-ikur gisa leku bateko kide 
izatearen sentimendua eta ingurune 
hurbilenaren ezagutza indartzea 

Kirola egitea erraztuko duten aire 
zabaleko espazioak diseinatzea

Inplementatzeko

Gazte eta nerabeentzako gizarte eta 
hezkuntza espazioak, aisialdikoak eta 
partaidetzakoak auzoetara zabaltzea

Inplementatzeko

Prestakuntza eta enplegua lortzen 
laguntzeko neurriak hartzea

LANBIDE-Euskal Enplegu 
Zerbitzuarekiko koordinazioa 
hobetzea

Inplementatzeko

6.2     Aukera-berdintasuna bilatzea genero, adin eta gaitasunaren ikuspegitik

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Tratu eta aukera berdintasuna, 
lan-merkaturako sarbidea eta bizitza 
publikoa berdintasun-baldintzetan 
bermatzeko neurriak hartzea plan 
edo estrategien bidez

Barakaldoko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako IV. Plana

Abian

Maskulinitate berriei buruzko 
prestakuntza; berdintasunari eta 
indarkeria matxistari buruzko 
prestakuntza-programak

Inplementatzeko

6.1     Hiri-ingurune behartsuetan pobrezia eta gizarte bazterketako arriskua murriztea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Esku-hartzea / 
Plangintza

Ertaina Emakume Saila

Plangintza Ertaina Gizarte ekintza Saila
Kultura, Hezkuntza, Euskara 
eta Gazteria Saila
Barakaldo Kirolak

Plangintza Ertaina Enplegu, Gizarte Kohesio eta 
Aniztasunaren Kudeaketa Saila

Plangintza Ertaina Barakaldo Kirolak

Esku-hartzea Laburra Gazteria eta Droga 
Mendekotasunen Prebentzioa 
Sailatala

Plangintza Laburra Inguralde

6.2     Aukera-berdintasuna bilatzea genero, adin eta gaitasunaren ikuspegitik

Izaera Epea Eragileak

Esku-hartzea / 
Plangintza

Laburra Emakume Saila

Plangintza Laburra Emakume Saila
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Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Gizarte-prestazioen maila egokia 
bermatzea desgaitasuna duten eta 
mendetasun-egoeran dauden 
pertsonentzat

Zainketen digitalizazioa eta 
adinekoekiko eten 
digitala murriztea
(Deskribapen-fitxa)

Inplementatzeko

Gizarte-kohesioa handitzea eta 
aukera-berdintasuna bermatzea 
eleaniztasunaren eta 
kultura-aniztasunaren ikuspegitik

Aukeren berdintasuna bermatzea 
eleaniztasun eta kultur 
aniztasunaren ikuspegitik 
(Deskribapen-fitxa)

Inplementatzeko

7. Helburu estrategikoa    
Hiri ekonomia sustatzea eta laguntzea

7.1     Tokiko produktibitatea, enpleguaren sorrera eta jarduera ekonomikoaren         
dinamizazioa eta dibertsifikazioa bilatzea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Produkzio-egitura dibertsifikatzea 
eta bizi-kalitatea bermatuko duten 
enplegu-aukerak sortzea 
ahalbidetuko duten jarduerak 
bultzatzea

Lutxana-Burtzeñako enpresa-parkea Abian

Jarduera ekonomikorako eta tokiko 
merkataritzarako gune erakargarriak 
sortzea eta tokiko produktuak 
merkaturatzeko guneak gordetzea

Merkataritza-sektorea 
digitalizatzeko plana

Inplementatzeko

Merkataritza suspertzeko plana Inplementatzeko

7.2     Turismo adimenduna, jasangarria eta kalitatezkoa eta tokiko ekonomiaren  
funtsezko sektoreak sustatzea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Ikuspegi integratua duten 
turismo-planak egitea, epe luzerako 
ekintzak jasotzen dituztenak eta 
tokiko komunitateek modu 
eraginkorrean parte hartzea 
ahalbidetzen dutenak

QRak leku estrategikoetan, 
visitbarakaldo.eus webguneari lotuta

Inplementatzeko
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Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Esku-hartzea / 
Plangintza

Ertaina Gizarte ekintza Saila
Alkatetza, Gobernu Irekia, 
Turismo eta Berrikuntza Saila

Esku-hartzea / 
Plangintza

Luzea Kultura, Hezkuntza, Euskara 
eta Gazteria Saila

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Esku-hartzea Ertaina Etxebizitza, Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketa Saila
Inguralde -
ekonomia sustapena

Esku-hartzea Laburra Inguralde -
ekonomia sustapena

Plangintza Ertaina Inguralde -
ekonomia sustapena

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza / 
Esku-hartzea

Laburra Gobernu irekia, turismo eta 
berrikuntza Saila
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8. Helburu estrategikoa    
Etxebizitza eskuratzeko modua bermatzea

8.1     Prezio eskuragarriko etxebizitza-parke egokia sustatzea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Etxebizitzen segurtasuna, 
bizigarritasuna, irisgarritasun 
unibertsala eta 
energia-eraginkortasuna hobetzea

Eraikinak birgaitzeko eta isolatzeko 
laguntzak izapidetzeko leihatila 
bakarreko bulegoa

Inplementatzeko

Etxebizitza duin eta egokia izateko 
eskubidea bermatzeko ekintza 
positiboko neurriak sustatzea

Udalerrian hutsik dagoen etxebizitza 
inbentariatzea eta ezaugarritzea

Inplementatzeko

Hirugarrenekiko lankidetza-hitzarmena, 
babes motaren bat duten etxebizitzetarako 
bizitegi-orubeetan obra berriko etxebizitza 
babestuen unitateak lortzeko

Inplementatzeko

Lankidetza-hitzarmena Etxebizitzaren 
Euskal Zerbitzuarekin

Inplementatzeko

8.2     Etxebizitzarako sarbidea bermatzea, batez ere talde ahulenei dagokienez

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Gizarte-kalteberatasun handieneko 
egoerei erantzuteko adina 
etxebizitza sozial edukitzea

Gazteentzako udal-etxebizitzen 
ehunekoa gordetzea

Inplementatzeko

Udalerriko etxebizitza-eskariaren 
diagnostikoa, orain arte detektatu ez 
diren kolektiboek etxebizitza 
eskuratzeko duten kalteberatasuna 
diagnostikatzean oinarrituta

Inplementatzeko
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Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza Ertaina Etxebizitza, Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketa Saila

Plangintza Ertaina Etxebizitza, Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketa Saila

Plangintza Ertaina Etxebizitza, Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketa Saila

Plangintza Laburra Etxebizitza, Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketa Saila

Izaera Epea Eragileak

Plangintza Ertaina Etxebizitza, Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketa Saila

Plangintza Ertaina Etxebizitza, Plangintza eta 
Hirigintza Kudeaketa Saila

Bultzatu 2050rekin lerrokatzea
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9. Helburu estrategikoa    
Berrikuntza digitalaren lider eta sustatzaile izatea

9.1     Ezagutzaren gizartea bultzatzea eta hiri adimendunen 
garapenerantz aurrera egitea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Ezagutzaren teknologia berriak (Big 
data eta Data Mining, Adimen 
artifiziala) txertatzen lagunduko 
duten planen edo estrategien bidez
neurriak hartzea

Pormetxeta Living Lab: Berrikuntza 
espazio publikoan
(Deskribapen-fitxa)

Inplementatzeko

Sand-box, enpresetako produktu 
berritzaileak probatzeko

Inplementatzeko

Enpresa berritzaileen arteko 
lankidetza-ekosistema sortzea

Inplementatzeko

Hirien eta hiri-zerbitzuen 
digitalizazioa sustatzea, kudeaketa 
adimenduneko plataforma 
digitaletan oinarritutako eredu 
eraginkor eta jasangarrien bidez

Smart City Plana Abian

Hiriaren garapen ekonomiko eta 
lehiakorraren alde egitea, 
barrikuntzan, teknologian eta 
gizarte- eta giza kapitalaren 
aprobetxamendu hobean 
oinarrituta

Barakaldoko Erronkak
Berrikuntza Irekiaren Programa

Abian

9.2      Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Kolektibo ahulen alfabetatze 
digitalerako estrategiak izatea 
(iraupen luzeko langabeak, 
adinekoak, etab.), eten digitala 
murrizteko

Trebakuntza/prestakuntza: herritarrak, 
zerbitzari publikoak, politikariak. 
Elkarrekin sortzeko tailerrak

Inplementatzeko
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9.1     Ezagutzaren gizartea bultzatzea eta hiri adimendunen 
garapenerantz aurrera egitea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza
 / Esku-hartzea

Laburra Inguralde – 
ekonomia sustapena

Plangintza Laburra Inguralde – 
ekonomia sustapena

Plangintza Ertaina Inguralde – 
ekonomia sustapena

Plangintza Laburra Inguralde – 
ekonomia sustapena

Plangintza Laburra Inguralde – 
ekonomia sustapena

9.2      Fomentar la Administración electrónica y reducir la brecha digital

Izaera Epea Eragileak

Plangintza Laburra Alkatetza, Gobernu Irekia, 
Turismo eta Berrikuntza Saila

Bultzatu 2050rekin lerrokatzea
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Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Hiri-kudeaketan ezagutzaren 
teknologia berriak (Big data eta 
Data Mining, Adimen artifiziala) 
txertatzea erraztuko duten plan edo 
estrategien bidez neurriak hartzea, 
hiri-eredu adimendun batean 
aurrera egiteko. Halaber, lurralde 
adimendunen eredu batean aurrera 
egingo duten estrategiak ezarri 
beharko lirateke, eta administrazio 
elektronikoko zerbitzuak gehitu, 
herritarrei eta enpresei 
administrazio-prozedurak erraztuz

Hiriaren Eraldaketa Digitala eta 
Administrazio Elektronikoa
(Deskribapen-fitxa)

Abian

10. Helburu estrategikoa    
Esku hartzeko eta gobernatzeko erremintak hobetzea

10.3     Tokiko gaikuntza bultzatzea eta finantzaketa hobetzea

Jarduera-ildoaren tipologia Proiektua/Ekintza Egoera

Finantzaketa publikoa lortzea Hiri 
Agendan aurreikusitako esparru 
estrategikoa betetzearekin eta 
aldez aurreko diagnostikoa ekarriko 
duen ekintza-plana egitearekin 
lotzea, helburu estrategikoak eta 
espezifikoak kontuan hartuta

Tokiko Hiri Agendaren Ekintza Plana 
ezartzea

Inplementatzeko
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Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Plangintza Luzea Alkatetza, Gobernu Irekia, 
Turismo eta Berrikuntza Saila
Inguralde – ekonomia sustapena

10.3     Tokiko gaikuntza bultzatzea eta finantzaketa hobetzea

Izaera Epea Eragileak Bultzatu 2050rekin lerrokatzea

Esku-hartzea Luzea Alkatetza, Gobernu Irekia, 
Turismo eta Berrikuntza Saila

Bultzatu 2050 Agendaren 
zeharkako ardatzak: maila anitzeko 
gobernantza/Genero-ikuspegiaren 
integrazioa/Osotasuna/Lurraldetik 
ikuspegia/Jarraipena eta 
ebaluazioa
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5 Proiektuen          fitxak
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5. Proiektuen fitxak

Fitxa edukia

Jarraian, 11 proiektu estrategiko bakoitzerako egindako fitxen edukia deskribatzen da. Hauek dira::

• Proiektuaren izenburua

• Izaera: proiektu mota (plangintza, esku-hartzea, araudia, etab.)

     - Laburra: proiektua 5 urtetik beherako epean ezarriko da

     - Ertaina: proiektua 5 eta 10 urte bitartean ezarriko da

     - Luzea: proiektua 10 urtetik gorako epean ezarriko da

• Arlo arduraduna: proiektua kudeatzeko eta gauzatzeko ardura duen udal-arloa identifikatzen da.

• Inplikatutako eragileak: udal-gobernuko beste arlo batzuk identifikatzen dira, baita proiektuan inplikatuta egongo 

diren udalaz gaindiko beste eragile batzuk ere.

• Onuradunak: zuzeneko eta zeharkako onuradunak.

• Aurrekontua: proiektuaren aurrekontu zenbatetsia.

• Finantzaketa-iturriak: proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa bermatu ahal izango duten finantzaketa publikoko 

iturri posibleak.

• Deskribapena eta helburuak: proiektuaren azalpen orokorra eta proiektuan aurreikusitako ekintzek bete beharreko 

helburu espezifikoak.

• Jarduerak: proiektuaren esparruan garatuko diren jarduketa edo azpiproiektu guztiak zerrendatzen dira, bai eta 

horietako bakoitzerako denbora-esparrua ere.

• Adierazleak: proiektuaren jarraipen-adierazleak identifikatzen dira.

• Lerrokatze estrategikoa: proiektua Europar Batasunaren helburuekin, Garapen Jasangarriko Helburuekin eta 

Bultzatu 2050en lehentasun estrategikoekin lerrokatzea.
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Esku-hartzea

• Epea: Luzea

• Arlo arduraduna: Auzoetarako eta Hirirako Obren 

eta Zerbitzuen Kudeaketa Saila

• Implikatutako eragileak: Barakaldoko Udala

• Onuradunak: Hiritargoa

• Aurrekontua: 16.500.000 €

• Finantzaketa-iturriak:
- Eusko Jaurlaritza

- Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana

P1
Argiteria publikoa 
erabat berritzea

Barakaldoko kanpoko argiteria publikoaren eraginkortasun 

energetikoa hobetzea, udalerriko instalazioak erabat 

egokituz.

Abiapuntua
Barakaldoko kanpoko argiteria, honakoek osatua:

• 162 aginte-koadro.

• 14.446 luminaria.

Beharrak
• Artearen egoera aztertzea.

• LED ez diren luminaria guztiak LED teknologia duten 

beste batzuekin ordezkatzea.

• Egoera txarrean dauden elementuak ordezkatzea.

• Aginte-zentroak Behe Tentsioko Erregelamendu 

Elektroteknikora egokitzea.

• Web-plataformadun argiteriaren kudeaketa adimenduna 

inplementatzea.

Erronkak
• Energia primario berriztaezinaren energia-kontsumoa 

murriztea.

• Ingurumen-inpaktua eta CO2 isuriak murriztea.

• Instalazioen eraginkortasun energetikoa handitzea.

• Energia-kontsumoa eta emisioak Europako eta munduko 

akordioekin lerrokatzea.
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Ekintzak Denbora esparrua

1. Artearen egoera aztertzea

2. Argiak ordezkatzea

3. Egoera txarrean dauden elementuak ordezkatzea

4. Aginte-zentroak Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoaren arabera egokitzea

5. Kudeaketa adimenduneko plataforma ezartzea

2021 - 2022

2022 - 2028

2022 - 2024

2024 - 2025

2022 - 2026

Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

4.1.1 Ba al dago energia jasangarrirako ekintza-plan edo -estrategiarik edo 
esparru horretan tokiko helburuak ezartzen dituen tresna baliokiderik?

4.1.2 Eraikuntzako energia-kontsumoa azpiegitura eta zerbitzu publikoetan

Bai/Ez

kW ordu/urtean

Proiektuaren adierazle espezifikoak

1. Ordezkatutako luminarien kopurua

2. Kategorizatutako elementuen kopurua

3. Ordezkatutako koadroen kopurua

Zk.

Zk.

Zk.

Lerrokatze estrategikoa

Espainiako
Hiri Agenda

Garapen Jasangarrirako
Helburuak

Hiri Agenda 
Bultzatu 2050
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Esku-hartzea

• Epea: Luzea

• Arlo arduraduna: Auzoetarako eta Hirirako Obren 

eta Zerbitzuen Kudeaketa Saila

• Implikatutako eragileak: Barakaldoko Udala

• Onuradunak: Hiritargoa

• Aurrekontua: 41.400.000 €

• Finantzaketa-iturriak:
- Eusko Jaurlaritza

- Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana

P2
Eraikin publikoetan 
energia-eraginkortasuna hobetzea

Helburu orokorra: energia-eraginkortasuna handitzea, 

energia-kontsumoa eta gas kutsatzaileen eta berotegi-efek-

tuko gasen emisioak murriztea.

Proiektuaren kokapena: Barakaldoko udal eraikinak.

Abiapuntua
Birgaitu beharreko Barakaldoko udal-eraikinak: 72 eraikin, 

eta horien artean:

• Ikastetxe publikoak

• Liburutegiak

• Erretiratuen etxeak

• Kultur etxeak

• Kiroldegiak

Beharrak
• Artearen egoera aztertzea.

• Beroa sortzeko sistema zaharrak (gasolio-galdarak) 

eraginkortasun handiagoko eta inpaktu txikiagoko 

sistemekin (gas naturala, bero-ponpak) berritzea.

• Inguratzaileak berritzea

• Autokontsumo berriztagarriko energia sortzeko sistemak 

instalatzea (eguzki-energia termikoa edo eguzki-energia 

fotovoltaikoa)

• Energia-kontsumoak zentralizatzea eta kudeatzea 

plataforma integratuan
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Ekintzak Denbora esparrua

1. Artearen egoeraren azterketa egitea

2. Galdara-gelak berritzea

3. Eraikinen inguratzaile termikoa berritzea

4. Autokontsumorako sorkuntza berriztagarriko sistemak instalatzea

5. Kontsumoak plataforma integratuan zentralizatzea eta kudeatzea

2021 - 2022

2022 - 2024

2022 - 2028

2022 - 2025

2023 - 2026

Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

2.6.1 Ba al dago eraikinak birgaitzeko planik, haien egoeraren diagnostikoa 
egin eta haien hobekuntza bultzatzeko lehentasunak eta jarduketak 
ezartzen dituenik?

2.6.2 Birgaitzeko jarduketei lotutako eraikinen azalera.

3.2.2 Berotegi-efektuko gasen (GED) eta airearen kalitate-mugak gainditzen 
diren egunen kopuruaren urteko murrizketa.

4.1.1 Ba al dago energia jasangarrirako ekintza-plan edo estrategiarik edo 
esparru horretan tokiko helburuak ezartzen dituen tresna baliokiderik?

4.1.2 Azpiegitura eta zerbitzu publikoen eraikuntzan kontsumitutako energia.

Bai/Ez

m2

eq/kW ordu
egunak

Bai/Ez

kW ordu/urtean

Erronkak
• Energia primario ez-berriztagarriaren energia-kontsumoa murriztea.

• Ingurumen-inpaktua eta CO2 emisioak murriztea.

• Instalazioen energia-eraginkortasuna handitzea.

• Autokontsumorako energia berriztagarria sortzeko soluzioak inplementatzea.

• Energia-kontsumoa eta emisioak Europako eta munduko akordioekin lerrokatzea.

Proiektuaren adierazle espezifikoak

1. Aurreztutakoaren ehunekoa

2. Energia-kontsumoa azalera-unitateko

%

KW ordu/m2
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Lerrokatze estrategikoa

Espainiako
Hiri Agenda

Garapen Jasangarrirako
Helburuak

Hiri Agenda 
Bultzatu 2050
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Esku-hartzea

• Epea: Ertaina

• Arlo arduraduna: 
- Garapen Iraunkorraren eta Natura Ingurune Saila

- Auzoetarako eta Hirirako Obren eta Zerbitzuen    

    Kudeaketa Saila

• Implikatutako eragileak: 
- Barakaldoko Udala

- Bizkaiko Foru Aldundia

- Eusko Jaurlaritza

• Onuradunak: Hiritargoa

• Aurrekontua: 1.162.000 €

• Finantzaketa-iturriak:
- Eusko Jaurlaritza

- Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana

P3
Bidegorri sarea zabaltzea eta 
bizikletaren erabilera bultzatzea

Proiektuak bizikleta garraiobide gisa erabiltzea bultzatzen 

du eta hiriko joan-etorrietarako auto pribatuaren erabilera 

murriztea du helburu. Horrela, gas kutsagarrien isurketa 

murrizten, Barakaldoko kaleetan zarata-maila murrizten 

lagunduko da, eta garraiobide desberdinetarako espazioa 

orekatuko da. Honako hau lortu nahi da:

• Bizikleta bidezko mugikortasuna hiriko gainerako 

garraiobideekin integratzea.

• Bizikleta-azpiegitura egokiak garatzea.

• Bizikleta herritarren artean ohiko garraiobide gisa erabil 

dadin sustatzea.

• Bizikletaren eta beste garraiobide batzuen arteko 

gatazkak saihesteko eta konpontzeko neurriak 

proposatzea

Jarduera zehatzetako bat bidegorriak zabaltzea da, 

udalerrian bizikletaz mugitu ahal izateko. Bereziki 

garrantzitsua da Barakaldo eta Bilbo lotuko dituen 

bidegorria, biztanle gehien dituzten Bizkaiko bi udalerriak 

lotuko baititu.

Bestalde, bizikleten mailegu-zerbitzua hilabete gehiagoz 

luzatuko da eta bizikleta elektrikoekin egingo da.
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Ekintzak Denbora esparrua

1. Udalerriko bidegorriak zabaltzea

2. Bizikleta elektrikoak maileguan uzteko zerbitzu berri bat martxan jartzea
    udalerri osoan zehar

2021 - 2025

2021 - 2023

Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

5.1.2 Bidaien banaketa modala hiri-eremuan.

5.1.2 Ba al dago hirian hiri-mugikortasun jasangarriko planik?

Indizea

Bai/Ez

Proiektuaren adierazle espezifikoak

1. Handitutako/hobetutako bidegorriak

2. Bizikleta alokatzeko zerbitzuaren erabiltzaile kopurua

3. Zerbitzua emateko bizikleta kopurua

km

Zk.

Zk.

Lerrokatze estrategikoa

Espainiako 
Hiri Agenda

Garapen 
Jasangarrirako Helburuak

Hiri Agenda
Bultzatu 2050
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Plangintza / Esku-hartzea

• Epea: Ertaina

• Arlo arduraduna:
- Auzoetarako eta Hirirako Obren eta Zerbitzuen       

Kudeaketa Saila

- Alkatetza, Gobernu Irekia, Turismo eta 

Berrikuntza Saila

• Implikatutako eragileak: 
- Barakaldoko Udala

Barakaldoko Udalak apustu sendoa egin nahi du pertsona guztientzako udalerriko inguruneetarako irisgarritasuna hobetzearen 

alde, aukera-berdintasunerako eskubidea gauzatzeko. Proiektu honen bidez, hiri-espazio osoa egokitu nahi da, herritar guztien 

beharrak asetzeko salbuespenik gabe, edozein motatako urritasun badituzte ere, fisiko zein sentsorialak.

Laburbilduz, honako hau nabarmentzen da:

Abiapuntua
• Barakaldoko egungo hirigintza-irisgarritasunaren egoera, alderdi horretan hainbat akats aurkitu baitira.

Beharrak
• Artearen egoera aztertzea

• Oztopo arkitektonikoak kentzea

      - Eskailerak eta arrapalak

      - Irisgarritasunari lotutako bide-elementuak ezartzea eta hobetzea.

      - Zoladurak birgaitzea

      - Aparkalekuak

• Hiri-elementuak birgaitzea

      - Kabinak

      - Paperontziak

      - Bankuak

      - Markesinak                    

• Herritarrei laguntzea Udalarekin eta mendeko erakundeekin duten harremanean, kanal digitalen bidez.

Irisgarritasun Planak irisgarritasuna bermatu eta sustatu behar du eremu hauetan:

• Bide eta espazio publikoak: hiri-lurzoruan daudenak.

• Eraikin publikoak

• Garraio-azpiegiturak: Udalaren mende daudenak (Kbus eta autobus-geltokiak) eta tren-geltokietarako sarbideak.

• Komunikazioa: bai aurreko hiru eremuei dagokiena (bide publikoa, udal-eraikinak eta garraioak), bai udal-informazioko 

sistemetan erabilitakoa (web-orria, sare sozialak), bai Udalak herritarrei egiten dien edozein komunikazioetan ere (baimenak, 

gutunak, tasak, udal-egunkaria, informazio-panelak).

P4
Irisgarritasuna hobetzea esparru fisikoaren, garraioaren eta 
administrazioarekiko izapideen ikuspegitik

• Onuradunak: Hiritargoa

• Aurrekontua: 18.140.000 €

• Finantzaketa-iturriak:
- Eusko Jaurlaritza

- Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
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Erronkak
• Hirigintzako egiturazko arazoak konpontzea.

• Udalerriko bideak mantentzeko arazoak konpontzea.

• Irisgarritasun unibertsalean oinarritutako hirigintza-konfigurazioa ezartzea.

• Udalerri osoko irisgarritasuna uniformizatzea, egoera txarrenean dauden auzoak lehenetsiz.

• Etorkizunean bideak mantentzeko arazoak ebaztea.
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Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

2.3.1 Ba al dago espazio publikoa hobetzeko planik, arazoak identifikatzeko 
eta irisgarritasun unibertsala eta zarataren murrizketa bermatzeko 
jarduerak programatzeko?

2.3.2 Irisgarritasuna hobetzeko eta oztopo arkitektonikoak kentzeko jarduketak 
egin diren espazio publiko urbanizatuaren azalera.

Bai/Ez

m2

Proiektuaren adierazle espezifikoak

1. Eraberritutako kaleak

2. Bide publikoan jarritako arrapala mekanikoen kopurua

3. Bide publikoan instalatutako igogailuen kopurua

4. Zenbat komunikazio motatan ezarri diren komunikazio irisgarriko eta 
irakurketa errazeko irizpideak

5. Udal zerbitzuko autobus irisgarrien kopurua

km

Zk.

Zk.

Zk.

Zk.

Lerrokatze estrategikoa

Espainiako
Hiri Agenda

Garapen 
Jasangarrirako Helburuak

Hiri Agenda
Bultzatu 2050

Ekintzak Denbora esparrua

1. Artearen egoeraren azterketa egitea

2. Oztopo arkitektonikoak kentzea

3. Hiri-elementuak birgaitzea

4. Udalaren komunikazio guztietan komunikazio irisgarria inplementatzea

5. Garraioan irisgarritasuna bermatzea

2021 - 2025

2022 - 2025

2022 - 2028

2021 - 2023

2021 - 2023
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Plangintza / Esku-hartzea

• Epea: Ertaina

• Arlo arduraduna:
- Gizarte Ekintza Saila

- Alkatetza, Gobernu Irekia, Turismo eta   

Berrikuntza Saila

• Implikatutako eragileak: 
- Barakaldoko Udala

- Eusko Jaurlaritza

Proiektuaren helburu orokorra adinekoen bizi-kalitatea eta etxeetako segurtasuna hobetzea da, eta, horrez gain, zahartze 

aktiboa sustatzea teknologia berriak erabiliz eta zerbitzuak digitalizatuz.

Barakaldoko Udalak erantzukizunetik eta ikuspegi positibotik heldu nahi dio erronka demografikoari, ongizatearen gizartea 

eraikitzen parte hartuz. Hori lortzeko, digitalizazioa funtsezkoa da.

Proiektuak 8 jarduketa nagusi ditu:

• Udalerriaren egoeraren azterketa eta etxebizitzetan egin beharreko jarduerak ezartzea. Hartzaileak kuantifikatzea eta 

proiektua antolatzea.

• Etxeetan ke-detektagailuak jartzea.

• Zerbitzu digitalen multzo integratu bat instalatzea eta domotizatzea, erabiltzaileei etengabeko kudeaketa eta arreta eskaint-

zeko.

• Adineko pertsonentzako eta mendeko pertsonentzako asistentzia-jarduera indartzea, udalerrian enplegagarritasun-potent-

zial txikia duten eta bereziki emakumeen enplegagarritasunean zentratuta dauden pertsonen prestakuntzaren bidez.

• Adinekoen zentroetan Wifia instalatzea.

• Digitalizazioko prestakuntza-ekintzak garatzea adinekoen zentroetan.

• Udala Etxean laguntzailea Egoitza Elektronikoaren erabilera errazteko.

• Proiektuaren jarraipena eta ebaluazioa.

P5
Zainketen digitalizazioa eta adinekoekiko 
eten digitala murriztea 

• Onuradunak: Hiritargoa

• Aurrekontua: Zehazteke

• Finantzaketa-iturriak:
-Eusko Jaurlaritza

- Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana
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Ekintzak

1. Udalerriaren egoeraren azterketa eta egin beharreko jardueren zehaztapena

2. Etxeetan ke-detektagailuak instalatzea

3. Zerbitzu digitalen multzo integratu bat instalatzea eta domotizatzea

4. Adineko pertsonentzako eta mendeko pertsonentzako asistentzia-jarduera indartzea

5. Adinekoen zentroetan Wifia instalatzea

6. Digitalizazioko prestakuntza-ekintzak garatzea adinekoen zentroetan

7. Udala Etxean laguntzailea

8. Jarraipena eta ebaluazioa

Denbora esparrua

2021 - 2022

2022 - 2023

2022 - 2024

2022 - 2024

2021 - 2022

2021 - 2025

2021 - 2023

2021 - 2026
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Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

6.2.2 Ba al dago kalteberatasuna eta/edo gizarte-bazterkeria goiz 
detektatzeko protokoloak gauzatzen dituen plan edo estrategiarik?

6.2.3 Gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren ikuspegitik 
aukera-berdintasuna bermatzeko jardueretan inbertitutako aurrekontua.

9.2.1 Administrazio elektronikoko zerbitzuak hobetzeko eta eten digitala 
murrizteko irizpiderik txertatu al da?

Bai/Ez

€

Bai/Ez

Proiektuaren adierazle espezifikoak

1. Zerbitzu digitalen eta domotizazioaren onuradun kopurua

2. Onuradunen kopurua, adinekoei laguntzeko jardueraren arabera

3. Etxeetan instalatutako ke-detektagailuen kopurua

4. Wifi duten adinekoentzako zentroen kopurua

5. Adinekoen zentroetan digitalizazioari buruz emandako 
prestakuntza-tailerren kopurua

Zk.

Zk.

Zk.

Zk.

Zk.

Lerrokatze estrategikoa

Espainiako
Hiri Agenda

Garapen Jasangarrirako 
Helburuak

Hiri Agenda 
Bultzatu 2050

Denbora esparrua
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Esku-hartzea

• Epea: Laburra

• Arlo arduraduna:  
   Inguralde - Ekonomia Sustapena

• Implikatutako eragileak: Barakaldoko Udala

• Onuradunak: Hiritargoa

• Aurrekontua: 5.945.611,24 €

• Finantzaketa-iturriak:
- Eusko Jaurlaritza

- Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana

P6
Pormetxeta Living Lab: 
innovación en el espacio público

Pormetxeta plaza kota-alde handiak dituen eremu batean 

kokatuta dago. Alde horiek plaza urbanizatzeko balio izan 

dute, inguruko espazio publikoetarako sarbideak 

egituratzen dituzten hegal hornitu gisa estalitako hainbat 

gunerekin.

Hala ere, plazak segurtasun-arazoak izan ditu inauguratu 

zenetik, sortzen diren zokoen eta argiztapen eskasaren 

ondorioz; eta lokalei dagokienez, inoiz ez dira okupatu.

Horregatik, proiektu honek plaza birgaitzea eta 

Pormetxetako lokalak egokitzea proposatzen du, ingurua 

biziberritzeko eta bertan jarduera ekonomikoa bultzatzeko, 

herritarrek gehiago erabil dezaten.

Barakaldok bere hiri-kudeaketarekin lotutako beharrak, 

arazoak eta erronkak dauzka. Horiek herritarren 

partaidetzarekin batera eta sorkuntzarako hiri-laborategietan 

proposatutako irtenbide berritzaileen bidez konpondu nahi 

ditu.

Pormetxeta Living Lab prototipo berritzaileak garatzeko 

gune bat da. Prototipo horiek herritarren parte-hartzearen 

bidez sortuko dira; administrazioaren, tokiko eragileen, 

enpresen, akademiaren eta komunitatearen arteko 

kodiseinu eta sorkuntza prozesuetatik.

Prozesu horiek frogatu, prototipatu eta aztertu ahal izango 

dira; eta kasu arrakastatsu bakoitza aztertu, ezagutza 

partekatzeko, ezarritako pilotuak zabaltzeko eta 

erreplikatzeko helburuarekin.

Hirian benetako eragina duten aldaketak ezartzeko eta 

herritarren ongizaterako irtenbide espezifikoak, egingarriak 

eta frogatuak eskaintzeko, herritarren behar eta eskaerei 

erantzuten zaiela bermatzeko.
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Ekintzak Denbora esparrua

1. Pormetxeta plaza birgaitzea

2. Pormetxetako lokalak birgaitzea

3. Hiri-laborategiaren diseinua

4. Laborategiaren edukia definituko duen talde eragilea sortzea

5. Komunikazio-plana eta marka-irudia

6. Hiri-laborategiaren lege-alderdiak definitzea

2022 - 2024

2022 - 2024

2022 - 2023

2022 - 2023

2022 - 2023

2022 - 2023

Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

2.1.3 Kalitatea hobetzeko eta eskariari egokitzeko jarduketak egingo diren eraikin 
publikoen eta udal-instalazioen azalera.

2.4.3 Leheneratzeko, birgaitzeko edo hobetzeko jarduketei lotutako hiri-lurzoruaren 
azalera.

7.1.2 Tokiko merkataritza eta industria dinamizatzeko eta turismo-jarduera jasanga-
rria bultzatzeko aurreikusitako jardueren aurrekontua.

7.2.1 Ba al dago turismo adimendunaren, jasangarriaren, merkataritzaren eta 
industriaren esparruan ekonomia suspertzeko eta berritzeko plan espezifikorik 
hirian edo hiri-eremuan?

m2

m2

€

Bai/Ez

Proiektuaren adierazle espezifikoak

1. Birgaitutako lokalen kopurua

2. Birgaitutako azalera

3. Parte-hartzaileen kopurua (enpresak/pertsonak)

4. Diseinatutako proiektuen kopurua

Zk.

m2

Zk.

Zk.

Lerrokatze estrategikoa

Espainiako 
Hiri Agenda

Garapen 
Jasangarrirako Helburuak

Hiri Agenda
Bultzatu 2050
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Esku-hartzea

• Epea: Ertaina

• Arlo arduraduna:  
- Auzoetarako eta Hirirako Obren Kudeaketa eta 

Zerbitzu Saila

- Kultura, Hezkuntza, Euskara eta Gazteria Saila

- Alkatetza, Gobernu Irekia, Turismoa eta 

Berrikuntza Saila

• Implikatutako eragileak: Barakaldoko Udala

• Onuradunak: Hiritargoa

• Aurrekontua: 7.387.050 €

• Finantzaketa-iturriak:
-Eusko Jaurlaritza

- Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana

P7
Munoa jauregia birgaitzea eta 
kultura eta gizarte erabilera 
berriak 

Munoa Finka Barakaldoko ondare-altxor nagusietako bat da. 

Azken mendeetan bere historiaren lekuko izan da, 

landa-eremutik industriarako trantsizioarena, bai eta gaur 

egun ezagutzen dugun udalerriarena.

Munoaren garrantzia nabaria da, horregatik, eraikina 

berreskuratu eta gizartearen zerbitzura jarri behar da. 

Proiektu honen helburua eraikinaren zaharberritzea 

jasangarritasun ekonomikoarekin integratzea da, betiere 

eraikinaren gozamen soziala ahaztu gabe, herritarren 

espazio bizi eta partekatua izaten jarrai dezan.

Proiektu honen helburu nagusia Munoa Jauregia eta 

Kotxetegiak birgaitzea da, Munoa Parkearen 

urbanizazioarekin batera, horiek ezagutzara, kulturara, artera 

eta herritarrengana zabaltzeko. Hori guztia ingurunea 

berrantolatzeko eta barakaldarraren eta bizkaitarraren 

ondare industriala erreferente turistiko eta kultural 

erakargarri gisa balioesteko.
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Ekintzak Denbora esparrua

1. Munoa jauregia birgaitzea

2. Kotxetegien eraikina birgaitzea

3. Hurbileko espazioak dinamizatzea

2021 - 2028

2021 - 2028

2022 - 2026

Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

2.6.1 Ba al dago eraikinak birgaitzeko planik, haien egoeraren diagnostikoa egin 
eta haien hobekuntza bultzatzeko lehentasunak eta jarduketak ezartzen 
dituenik?

2.6.2 Birgaitzeko jarduketei lotutako eraikinen azalera.

7.1.2 Tokiko merkataritza eta industria dinamizatzeko eta turismo-jarduera 
jasangarria bultzatzeko aurreikusitako jardueren aurrekontua.

7.2.2 Kultura-, natura- eta paisaia-ondareko aktiboek erakarritako bisitari-kopurua.

Bai/Ez

m2

€

Zk.

Proiektuaren adierazle espezifikoak

1. Jauregian egindako hobekuntza-jardueren kopurua

2. Kotxetegien eraikinean egindako jarduketen kopurua

3. Finkan egindako jarduketen kopurua

4. Hobekuntza-jardueretan inbertitutako aurrekontua

5. Munoan antolatutako ekitaldien kopurua

Zk.

Zk.

Zk.

€

Zk.

Lerrokatze estrategikoa

Espainiako 
Hiri Agenda

Garapen Jasangarrirako 
Helburuak

Hiri Agenda 
Bultzatu 2050
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Esku-hartzea

• Epea: Luzea

• Arlo arduraduna:  
- Alkatetza, Gobernu Irekia, Turismoa eta 

Berrikuntza Saila

- Inguralde – Ekonomia Sustapena

• Implikatutako eragileak: Barakaldoko Udala, 

Trakzio-enpresak, BIC, enpresa-zentroak, Ikaste-

txeak, Hirugarren sektorea, Ekonomiaren sustapena 

eta Smart hiri-garapena, ACE Barakaldo, BKenpre-

sak Proiektua, Biocruces, BIOEF

• Onuradunak: Hiritargoa

• Aurrekontua: 7.387.050 €

• Finantzaketa-iturriak:
- Eusko Jaurlaritza

- Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana

P8
Hiriaren eraldaketa digitala eta 
administrazio elektronikoa

Proiektu honen helburua da hiri adimentsu eta digitalizatu 

baterantz eboluzionatzea, administrazio erabat digital 

batekin. Barakaldo diziplina anitzeko ezagutzaren 

erreferentziazko zentro bihurtu nahi da, “Smart City”en 

esparruan.

Era berean, eraldaketa digital hori Udalak herritarrekin duen 

harremanera ere zabaltzen da. Hala, jarduera ugari egiten ari 

dira kalitatezko administrazio elektronikoa lortzeko eta 

zerbitzu eta izapide guztiak modu elektronikoan herritarren 

eskura jartzeko helburuarekin.

Proiektu honetan garatuko diren jarduerak honako hauek 

dira:

• Administrazio elektronikoan aurrera egitea, 

administrazio-izapideetan jakinarazpen elektronikoa 

hedatuz.

• Administrazioen arteko elkarreragingarritasuna zabaltzea, 

herritarrei izapideak errazteko.
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Denbora esparrua

Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

9.1.1 Ba al dago tokiko plan edo estrategiarik hiri-eredu adimendunean aurrera 
egiteko?

9.1.2 Smart Cities zerbitzu publiko elektroniko jakin batek estaltzen dituen erabilt-
zaileen kopurua

9.2.1 Administrazio elektronikoko zerbitzuak hobetzeko eta eten digitala murrizteko 
irizpiderik txertatu al da?

9.2.2 Enpresek eta herritarrek Internet bidez egindako izapideen eta kudeaketen 
ehunekoa.

Bai/Ez

%

Bai/Ez

%

Proiektuaren adierazle espezifikoak

1. Jakinarazpen elektronikoa erabiltzen duten izapideen kopurua

2. Beste administrazio batzuekiko elkarreragingarritasun-zerbitzuen kopurua

3. Elkarreragingarritasun-zerbitzuren bat erabili duten izapideen kopurua

4. Barakaldo Smart plataformara konektatutako sistemen kopurua

5. GeoBarakaldoko elementu geolokalizatuen kopurua

Zk.

Zk.

Zk.

Zk.

Zk.

Ekintzak Denbora esparrua

1. Jakinarazpen elektronikoa administrazio-izapideetan

2. Administrazioen arteko elkarreragingarritasuna

3. Smart City Plan Zuzentzailearen garapena

4. GeoBarakaldo ataria

5. Jardunaren funtsezko adierazleak monitorizatzen dituen informazioa kudeatzeko tresna 
(KPI)

2022 - 2023

2021 - 2023

2022 - 2025

2022 - 2024

2022 - 2024

• Smart City Plan Zuzentzailea garatzea bere 5 jarduera-eremuetan: Gobernantza adimenduna, Gizarte ekonomiko 

adimenduna, Ingurune adimenduna, Mugikortasun adimenduna eta Ongizate adimenduna.

• GeoBarakaldo ataria garatzea, herritarrentzako eta enpresentzako informazio geografikoa eskainiko duena.

• Smart city plataforman funtzionalitate berriak sartzea: informazioa kudeatzeko tresna, jardunaren funtsezko adierazleak 

monitorizatu, aztertu eta modu bisualean erakusteko.
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Lerrokatze estrategikoa

Espaniako Hiri
Agenda

Garapen Jasangarrirako 
Helburuak

Hiri Agenda
Bultzatu 2050
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Marco temporalMarco temporal
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Plangintza / Esku-hartzea

• Epea: Ertaina

• Arlo arduraduna:  
- Garapen Jasangarria eta Ingurune Naturala Saila

• Implikatutako eragileak: 
 Barakaldoko Udala,Trantsizio Ekologikoaren eta 

Erronka Demografikoaren Ministerioa, Biodibertsi-

tate Fundazioa, Euskadiko Uraren Agentzia (URA), 

Bizkaiko Foru Aldundia, Ekologistak Martxan, 

Talde ekologistak

• Onuradunak: Hiritargoa

• Aurrekontua: 2.823.000 €

• Finantzaketa-iturriak:
- Eusko Jaurlaritza

- Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana

P9
Ibaietako hiri tarteak birnaturalizatzea, 
Castaños ibaikoa lehenetsita 

Barakaldoko ingurutik, bereziki Castaños ibaiko (eta zehazki, 

bere hiri bilbeko) ingurutik igarotzen diren ibaiei lotutako 

ekosistemaren paisaiaren egitura nagusiaren funtzio naturala 

hobetzea.

Barakaldo Cadagua ibaiko uren azpian kokatuta dago, 

Castaños ibaiko uretan gora eta Nerbioi ibaiaren ertzean. 

Barakaldo, neurri handi batean, honako hauek mugatzen 

dute: ibaien korronteek eta tokiko industriaren garapenak, 

bere urbanizazio prozesuek eta ibaien eraldaketari ere 

eragiten dieten hainbat azpiegituren ezarpenak.

Abiapuntua
• Ibaiaren antzinako trazadura urbanizatzea, zehazki 

Castaños ibaikoa. Sekzio uniformeak eta etengabekoak.

• Ibaiaren inguruko landaredia murriztea.

• Isurien bidez kutsatzea: lurreko biltegiak, industria eta 

hondakin urak eta etxeko hondakinak.

• Espezie inbaditzaile exotikoen hedapena.

• Inguruko azpiegiturek eragindako kutsadura akustikoa.
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Denbora esparruaEkintzak Denbora esparrua

1. Barakaldoko Paisaiaren Ekintza Plana egitea: Kadaguako ibai hiri ingurune landatarra 
(N-634 – Deabruaren Zubia).

2. Castañoseko hiriko eta landako ibaietako eremua guztiz lehengoratzeko programa 
sortzea.

3. Barakaldoko ibaietako landa lehengoratzeko programa sortzea.

4. Paisaia eta ingurumenaren kalitatea hobetzeko eta biodibertsitatea sustatzeko programa 
bat sortzea eta abiaraztea.

5. Ibaien eremuan ingurumeneko sentsibilizazio programa bat sortzea eta abiaraztea.

6. Uholdeek eragindako egoerak konpontzeko neurrien diagnosia eta ekintza plana.

7. Barakaldoko ibaietatik espezie inbaditzaileak kentzeko programa bat sortzea eta 
abiaraztea.

8. Ibaien eremuan mugikortasun jasangarria eta aisialdi osasungarria sustatzeko programa 
bat sortzea eta abiaraztea.

9. Ibilguen Berreskuratze Planen jarraipena eta ebaluazioa.

2021-2022

2022-2023

2022-2026

2022-2026

2022-2026

2023-2026

2023-2026

2023-2026

2023-2026

Beharrak
• Barakaldoko ibaietako espezie inbaditzaileak kentzeko programa.

• Barakaldoko ibaietako landa lehengoratzeko programa.

• Uholde arriskua duten guneetako jarduketa programa.

• Paisaia eta inguruneko kalitatea hobetzeko eta biodibertsitatea sustatzeko programa.

• Ibaien eremuan mugikortasun jasangarria eta aisialdi osasungarria sustatzeko programa.

• Ibaien eremuan ingurumeneko sentsibilizazio programa.

Erronkak
• Gure ibaiek bide ekologiko gisa duten ahalmen funtzionala berreskuratzea, ibaian gorako tarteetatik hirigunearen 

erdialderaino.

• Paisaia berreskuratzea, ingurunean biodibertsitatea berreskuratzeko. Hori guztia, eremu hidraulikoan jarduketa 

garrantzitsurik egin gabe, baina bai birlandatzearen bidez, ur goraldiak ijeztea bilatuz.

• Azpiegitura berdeak eta urdinak zaintzeko gizarte konpromisoa areagotzea, ingurumen hezkuntza eta sentsibilizazioko 

ekintzen bidez, eta gure paisaia hurbileko kultura elementutzat hartuta.

• Mugikortasun jasangarria areagotzea, hiriko konexio ibilbideak eta aisialdi osasungarria bultzatuz.

• Azpiegitura horietatik espezie inbaditzaileak kentzea.

• Aipatutako azpiegituretatik, berdeak zein urdinak, ingurumen kalitatea berreskuratzea.
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Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

1.2.1 Ba al dago natura- eta kultura-ondarearen udal-kudeaketarako planik, 
edo tresna baliokiderik, ondare horren kontserbazio eta balio-emate 
egokia ziurtatzeko?

1.2.2 Natura- eta kultura-ondarea hobetzeko eta/edo kontserbatzeko 
aurreikusitako jarduketen aurrekontua, hirigintza- eta landa-lotura 
hobetzera bideratutakoak barne.

1.3.1 Egin al da sareko garapenaren eta azpiegitura berde eta urdinen eta 
testuinguru naturalaren arteko loturaren plangintzarik?

1.3.2 Hiri-azpiegitura berdeetarako lurzoru-azalera, zeinaren gainean 
berreskuratze-, hobetze- eta interkonexio-jarduketak egingo diren sarean 
funtzionatzeko.

Bai/Ez

€

Bai/Ez

m2

Proiektuaren adierazle espezifikoak

1. Egindako ekintzen kopurua.

2. Aldaketak ingurunean dauden landare eta izaki bizidunen populazio-zentsuetan.

3. Ingurumen-kalitateari buruzko datuak: uraren eta airearen kalitatea, zarata-mailak,
    ingurunean

Zk.

Indizea

Indizea

Lerrokatze estrategikoa

Espainiako
Hiri Agenda

Garapen Jasangarrirako 
Helburuak

Hiri Agenda 
Bultzatu 2050
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Esku-hartzea

• Epea: Luzea

• Arlo arduraduna:  
- Euskera Saila

• Implikatutako eragileak: 
- Barakaldoko Udala

- Barakaldoko Udal Euskaltegia

- Eusko Jaurlaritza

• Onuradunak: Hiritargoa

• Aurrekontua: 500.000 €

• Finantzaketa:
- Barakaldoko Udala

- Eusko Jaurlaritza (HABE)

P10
Aukeren berdintasuna bermatzea 
eleaniztasun eta kultur 
aniztasunaren ikuspegitik 

Hiri-ingurunea 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 gizarte baten bilakaera ez da soilik 

ongizate materialetik edo instituzionaletik sortzen, baizik eta 

habitat horrek gizabanako guztiei eskaintzen dizkien 

aukeretatik ere.

Era berean, hizkuntza-ikuspegia (eleaniztasuna eta 

kultura-aniztasuna) faktore erabakigarria da 

gizarte-kohesioa, herritarren bizikidetza, inklusibotasuna eta 

ingurune jakin bateko kide sentitzea bultzatzeko, eta, aldi 

berean, komunitate horretako kide guztien bizi-kalitate eta 

ongizate material handiagoa lortzeko.

Helburu espezifikoak
• Aukera berdintasunaren printzipioa gauzatzeko neurriak 

landu eta onartzen diren gizarte-izaerako plan eta 

programetan txertatzea, bai generoaren, adinaren eta 

desgaitasunaren ikuspegitik, baita hizkuntza-ikuspegitik 

ere. Era berean txertatzea desberdintasun horien 

ondorioz herritarrek oro har izan ditzaketen ondorio 

negatiboei eta oztopoei aurre egiteko neurriak 

gauzatzeko konpromiso espezifikoak ere.
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Denbora esparrua

Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

6.2.1 Ba al dago tokiko plan edo estrategiarik aukera-berdintasuna, 
lan-merkaturako sarbidea eta bizitza publikoa berdintasun-baldintzetan 
bermatzeko?

6.2.3 Gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren ikuspegitik aukera-berdintasuna 
bermatzeko jardueretan inbertitutako aurrekontua.

Bai/Ez

€

Ekintzak Denbora esparrua

1. Barakaldoko haur eta gazteei euskarazko aisialdi aukera inklusiboak bermatu, euskararen 
erabilera informal eta espontaneoa bultzatzeko asmoz: euskaraz kanpoko jarduerak 
euskaraz, kirol jarduerak euskaraz, aisialdi klub edo taldeen jarduerak euskaraz… 
(hitzarmenak landu guraso elkarte, kirol klub eta kultura eta aisialdi elkarteekin).

2. Familientzako arnasgune inklusiboak sortu, euskararen erabilera bultzatu eta 
hizkuntza-ohituretan eragiteko asmoz: gurasoentzako euskara klaseak; familia 
migranteentzako tailerrak (hizkuntza, kultura eta ingurunea ezagutzeko); familientzako 
erabilera-gune ludikoak (tailerrak, jolasak, ikuskizun interaktiboak…)

3. Barakaldoko euskaltzale helduentzako erabilera-guneak sortu eta egonkortu: Berbalagun 
proiektua; hitzarmena landu Barakaldoko euskara elkartearekin arnasgune iraunkorrak 
sortu eta dinamizatzeko.

4. Zahartze aktiboa bultzatzeko hizkuntza-jarduera: aitona-amonentzako tailerrak euskara 
“ikasteko”, ikuspegi ludiko eta zeharo informal batetik.

2022 - 2030

2022 - 2030

2022 - 2030

2022 - 2030

• Gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden pertsonei zuzendutako gizarte-zerbitzuak sortu edo hobetzea, eta dagoeneko 

existitzen diren zerbitzuak zabaltzeko kanpainak sustatzea, herritarrek horren berri izan dezaten.

• Udal zerbitzuen eskuragarritasuna bermatzea kolektibo ahulenei.

• Desberdintasunak, pobrezia-arriskua eta gizarte-bazterketa murriztea, kultura- eta hizkuntza-bereizketa saihesteko neurrien 

bidez.

• Espazio publikoaren erabilera eta herritarren bizikidetza sustatzea, gizarte-kohesiorako elementu gisa. Kaleak plaza bihurt-

zea, gozamenerako eta bizikidetzarako espazio komun gisa ez ezik, espazio publiko eleanitz eta kulturanitz inklusibo gisa 

ere.

• Leku bateko kide izatearen sentimendua indartzea, nortasun-ikur gisa, ingurunearen, hizkuntzaren eta kultura propioaren 

ezagutza bermatuz, gizarte eleaniztun eta multikultural batek sorrarazten duen aberastasunari muzin egin gabe.

• Eskola-uztearen aurkako prebentzio- eta jarduketa-neurriak hartzea.

• Prestakuntza hobetu eta enplegua lortzen laguntzeko neurriak hartzea.
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Proiektuaren adierazle espezifikoak

     1. Euskararen erabilera sustatzeko jardueren kopurua

     2. Parte-hartzaile kopurua

     3. Sortutako arnasguneen kopurua

Zk.

Zk.

Zk.

Lerrokatze estrategikoa

Espainiako
Hiri Agenda

Garapen Jasangarrirako 
Helburuak

Hiri Agenda
Bultzatu 2050
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Deskribapena eta helburuak

• Izaera: Esku-hartzea

• Epea: Laburra

• Arlo arduraduna:  
- OOAA Inguralde

• Implikatutako eragileak: 
- Ekonomia, Ogasun, Ondare eta Kontratazio Saila

- Inguralde

- Barakaldoko Energia-komunitatea

• Onuradunak: 
    Hiritargoa eta hiri-enpresa txikiak

• Aurrekontua: 723.395 €

• Finantzaketa-iturriak:
-Eusko Jaurlaritza

- Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana

P11
Tokiko energia-komunitatea
sustatzea

Europako araudiak energia-kontsumitzaileak ahalduntzea du 

helburu, eta uste du erkidego-sistemak hori sustatzen duela, 

kontsumitzaileak gaitzen dituelako eta energiaren 

merkatuan gehiago parte hartzeko beharrezko tresnak 

ematen dizkielako, modalitate berriak barne. Horrela, 

Batasuneko herritarrek elektrizitatearen barne-merkatuari 

etekina atera diezaioten eta Batasunak energia 

berriztagarrien arloan dituen helburuak lor ditzaten lortu 

nahi da.

Testuinguru horretan, Barakaldoko Udalak tokiko 

energia-komunitate baten edo gehiagoren garapena sustatu 

nahi du, udal-eraikin batzuen estalkien erabilera lagata, 

horien gainean instalazio fotovoltaiko bat egiteko, 

partekatutako autokontsumorako baldintzak betetzen 

dituena.

2022ko otsailaren 17an TEK BARAKALDO Tokiko Energia 

Komunitate gisa eratu zen Elkarte baten figura 

juridikoarekin, elkartzeko eskubidea arautzen duen 

martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan eta Euskadiko 

Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legean 

xedatutakoaren arabera.
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Denbora esparrua

Jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak

Espainiako Hiri Agendaren adierazleak

4.1.1 Ba al dago energia jasangarrirako ekintza-plan edo -estrategiarik edo esparru 
horretan tokiko helburuak ezartzen dituen tresna baliokiderik?

4.1.2 Eraikuntzako energia-kontsumoa azpiegitura eta zerbitzu publikoetan.

Bai/Ez

kW ordu/urtean

Ekintzak Denbora esparrua

1. TEKen bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa aztertzeko kontratua Barakaldon

2. Udal estalkiak lagatzeko hitzarmena

3. TEKen bazkideak erakartzeko eta kultura sustatzeko kanpaina

2021

2022 - 2030

2022 - 2023

Tek BARAKALDO energia-sektorean normalean parte hartzen ez duten pertsonek, saltoki txikiek eta enpresa txiki eta ertainek 

parte har dezaten sustatzeko sortu zen. Udalak lagatako eraikin publikoen hamar estalkitan panel fotovoltaikoak jartzea aurrei-

kusten du proiektuak. Horrela, herrian energia garbia bermatuko da, CO2 isurketak murriztuko dira eta 850 familia eta denda 

txikiren argindarraren fakturan % 25 aurreztea lortuko dela aurreikusten da.

Hauek dira hautatutako udal-eraikinak: Udaletxea, udal-biltegiak, Alondegia, Clara Campoamor gizarte-etxea, CIS eraikina, 

Retuertoko kultura-etxea, Gurutzetako gizarte-etxea, Burtzeñako frontoia, Lasesarreko kiroldegia eta Bituritxa LHI. Horien 

kokapen estrategikoari esker, estaldura-eremua udalerriaren ia %100era hurbiltzen da.

Proiektuaren adierazle espezifikoak

1. Energia-komunitateko bazkideen kopurua

2. Panel fotovoltaikoak dituzten udal-eraikinen kopurua

3. Sortutako energia

4. Isurien murrizketa

Zk.

Zk.

KW

CO2  tonak

Lerrokatze estrategikoa

Espainiako
Hiri Agenda

Garapen Jasangarrirako 
Helburuak

Hiri Agenda 
Bultzatu 2050
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6. Eranskinak

Jarraian, Ekintza Plan honen berrikuspenaren eta 

eguneratzearen esparruan egindako programen azken 

txostenak erantsi dira:

• I. Eranskina: Kanpo-sentsibilizazio plana

• II. Eranskina: Barne-trebakuntzako plana

• III. Eranskina: Parte hartzeko plana

• IV. Eranskina: Komunikazio plana
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