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1. Sarrera 

Barakaldoko Hiri Agendaren Ekintza Plana bezalako plan 

estrategiko baten garapenak, zeinaren inplementazioan 

eragile, zerbitzu eta pertsona ugarik parte hartzen duten, 

horren jarraipen eta ebaluazio integralerako sistema bat 

definitzea eskatzen du.

Barakaldoko Hiri Agendaren jarraipen eta ebaluazio 

sistema honek gobernantza eredua eta adierazle-

sistema definitzen ditu, Hiri Agendaren jarraipena egitea 

eta haren ezarpen-maila aztertzea ahalbidetuko duena.

Horretarako, Agendako helburu estrategiko bakoitzari 

lotutako adierazle batzuk azaltzen dira, abiapuntuko 

egoerara eta Barakaldoko testuingurura egokitzen 

direnak. Sistema honek Barakaldoko Hiri Agendaren 

Ekintza Planean programatutako ekintzen eta proiektuen 

tokiko ebaluazioa egiteko balio du. Era berean, Hiri 

Agendaren aplikazioarekin lortuko diren emaitzak argi 

eta garbi definitzea ahalbidetuko du, Barakaldoko 

bizi-kalitatea eta hiri-jasangarritasuna hobetzeko 

eta udalerria etorkizuneko erronkei aurre egiteko 

prestatzeko.

Azkenik, aipatu behar da adierazle alderagarri multzo 

bat dela, eta, beraz, Espainiak nazioarteko agenden 

informazio-eskakizunei erantzuteko oinarri gisa balioko 

duela, eta udalaz gaindiko mailako azterketa eta 

ebaluazioa ahalbidetuko duela.
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2 Gobernantza           eredua
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2. Gobernantza eredua

Barakaldoko Hiri Agendaren Ekintza Planak sistema bat behar du, plana inplementatzen den bitartean jarraipen eta 

ebaluazio egokia eta zehatza egin ahal izateko.

Jarraipen- eta ebaluazio-sistema tresna erabilgarria eta beharrezkoa da Planaren ezarpenean eraginkortasuna 

bermatzeko, bai eta haren hedapenak hiriaren eraldaketan nola eragiten duen aztertzeko eta ebaluatzeko ere. Tresna 

horri esker, halaber, egiaztatu eta islatu ahal izango da nola gauzatuko den hiri-jasangarritasunarekin, biztanleen bizi-

kalitatearekin eta ongizatearekin, gizarte- eta lurralde-kohesioarekin edo klima-aldaketaren aurreko erresilientziarekin 

lotutako dimentsioetan.

Jarraipen eta ebaluazio sistemaren helburuak honako hauek dira:

• Plana behar bezala gauzatzen dela zaintzea eta behar diren aldaketak, hobekuntzak eta neurri zuzentzaileak 

sartzea, desbideratzeak daudenean.

• Helburuak lortzeko bilakaeraren kontrola eta helburu horiek lortzeko emaitza objektiboen ebaluazioa.

• Prozesuaren efikazia eta efizientzia maila neurtzea, Plana eraginkortasunez inplementatzen den bitartean.

• Proiektuen kontrola eta jarraipena.

• Proiektuen ondoriozko jarduera espezifikoak behar bezala planifikatzen eta kudeatzen direla bermatzea.

• Udal-gastuaren kontrola eta proiektuak eta jarduerak gauzatzeko prozesuan eta gauzatzean inbertitutako 

finantziazioa.

• Udal-arloen eta inplikatutako eragileen arteko koordinazioa, komunikazioa eta lankidetza bermatzea, helburu 

komunen alde modu partekatuan lan egiten saiatzeko.
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KOORDINAZIOA KUDEAKETA BETEARAZPENA JARRAIPENA ETA
EBALUAZIOA

ETENGABEKO
HOBEKUNTZA JUSTIFIKAZIOA

Ekintza Planaren gobernantza eta, beraz, proiektuaren organo arduradun nagusia Alkatetza izango da. Era berean, 

plangintza estrategikoko prozesu baten gobernantza berebiziko garrantzia duen alderdia da, eta horregatik 

proposatzen da Hiri-agendaren Batzorde Teknikoa eratzea, jarraipen eta ebaluazio funtzioez arduratuko den organoa, 

honako funtzio orokor hauekin:
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Planaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko aktibatuko diren neurriei dagokienez, honako hauek zehaztu dira:

• Hiri Agendaren Batzorde Teknikoaren sei hilean behingo bilerak.

• Ekintza Plana urtero eguneratzea, gauzatzeke dauden eta ezartzeke dauden proiektuak eta jarduketak berrikusita. 

Bai eta, hala badagokio, proiektu eta jarduera berriak aldatu eta zerrendara gehitu ere.

• Urteko txosten bat egitea, egindako prozesu estrategiko eta operatibo guztia islatuko duena, bai eta prozesu 

horrekin lotutako proiektuak, jarduerak eta jarduerak ere. Txosten hori udalerriko Hiri Agendaren webgunean 

argitaratuko da.

• Adierazleak urtean behin kontrolatuko dira, eta horietako bakoitzaren ardura izango dute kasuan kasuko udal-

arloek eta teknikariek. Adierazle bakoitzean adierazitako denbora-esparruaren arabera eguneratuko dira datuak.

• Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak proposatutako Jarraipen eta Ebaluazio Adierazleak Trukatzeko 

Formatua (FIISE) betetzea, eguneratzea eta bidaltzea, hiru urtean behin. Lehenengo bidalketa aurten egingo da 

hasierako datuekin (2022ko iraila) eta ondoren hiru urtero txostena egingo da 2023, 2026 eta 2029ko irailean, 

2030erako informazio eguneratua izateko.
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3. Jarraipen eta ebaluazio adierazleak

Adierazle deskribatzaileak
Espainiako Hiri Agendaren metodologian adierazten den bezala, Datu Deskriptiboak Garraio, Mugikortasun eta Hiri 

Agenda Ministerioak (MITMA) modu zentralizatuan eskaintzen eta eguneratzen dituen datuak dira. Datu horiei esker, 

Espainiako udalerri bakoitzaren hiri-egoera aztertu daiteke, horregatik, erabakiak hartzeko eta lortu nahi diren helburu 

zehatzak ezartzeko tresna erabilgarria da. Gainera, Hiri Adierazleen Behatokiak datu horien eguneratze automatizatua 

eskaintzen du, zuzenean jotzen baitu informazio-iturrietara (INE, Katastro, etab.).

Gaur egun, datu-base deskribatzailea (2021eko uztailera eguneratua) doan eta libreki eskura daiteke Espainiako Hiri 

Agendaren webgunean. Datu-base horretan, Espainiako udalerri guztiei buruzko informazioa duten 50 adierazle 

baino gehiago biltzen dira, bai eta beste taula bat ere, lehen kuartilari, batez besteko balioari eta hirugarren kuartilari 

buruzko datuak ematen dituena, biztanleriaren tamainaren arabera.

Beraz, 200.000 datu baino gehiago dituen datu-basea da, eta udalerri bakoitzari dagozkion datuak eskuratzeaz gain, 

alderaketa bat egiteko aukera ematen du, bai udalerri mugakideekin, bai kluster berekoekin, biztanleria-mailaren 

arabera.

Hori egiteko, doako iturri ofizialak erabiltzen dira, informazioa behar bezala bereizita (udal-eskala) eta aldian behin 

eguneratuta eskaintzen dutenak. Ondorengo hauek dira informazio-iturriak:

• Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) biztanleriaren eta etxebizitzen errolda.

• Estatistikako Institutu Nazionalaren (INE) udal-erroldak.

• Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioaren Hiri Informazioko Sistemaren (SIU) informazioa, MITMA.

• Corine Land Cover (CLC) europar proiektua, Geografia Institutu Nazionalarena, IGN. MITMA

• Espainiako Lurzoruaren Okupazioari buruzko Informazio Sistema (SIOSE) proiektua, Geografia Institutu 

Nazionalarena, IGN. MITMA.
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• Katastroko informazioa, Katastroko Zuzendaritza Nagusiarena. Ogasun Ministerioa (lurzatiak eta eraikuntza-

parkearen antzinatasuna).

• Trafiko Zuzendaritza Nagusiaren datuak. Barne Ministerioa.

• Gizarte Segurantzaren Diruzaintzaren datuak. Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa.

• Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren (SEPE) datuak. Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa.

Datu horietako bakoitzak bere definizioa eta garrantzia ditu, eta irakurketa homogeneoa eta konparatiboa errazten 

duen kalkulu-metodologia. Sartzen diren adierazleen multzoa hiri eta hiri-eremu bakoitzaren abiapuntuko egoerara eta 

testuingurura egokitzen da; izan ere, funtsean, tokiko ebaluazio-prozesu batetik abiatu behar dute, Hiri Antolamenduan 

programatutako neurri eta ekintzekin lortu nahi den hobekuntza-maila ezartzeko.
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EHAren jarraipen-adierazleak
Espainiako Hiri Agendak 72 jarraipen eta ebaluazio adierazle eskaintzen ditu, helburu estrategikoak garatzen diren 

helburu espezifiko bakoitzarekin lotuta. Adierazle horiek baliagarriak izan behar dute helburu estrategiko horiek 

ezartzeko interesa duten eragile guztiek helburu bakoitzarekiko duten konpromiso-maila kuantifikatu ahal izateko, 

kasuan kasuko denbora-eremuan lortu beharreko emaitzak ezarriz.

Bi adierazle-tipologia bereizten dira: kualitatiboak, galdera moduan formulatzen direnak eta gai horretan datozen 

urteetan gauzatu diren edo garatzea aurreikusten diren neurriak eta jarduerak identifikatzeko aukera ematen dutenak; 

eta kuantitatiboak, datu objektiboak izango direnak (azalera, aurrekontua, etab.), zehaztutako metodologia batetik 

abiatuta kalkulatuak edo zenbatetsiak.

Jarraian, helburu estrategiko bakoitzeko ezarritako jarraipen-adierazleen guztizko kopurua jasotzen duen taula bat 

agertzen da, datu kualitatibo edo kuantitatiboei dagozkienak bereiziz.

EHAren 
helburu 

estrategikoa

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gai eremua
Adierazle 

kuantitatibo
en kopurua

Adierazle 
kualitatiboen 

kopurua

Lurraldea eta ingurumena

Hiri eredua

Klima-aldaketa eta erresilientzia

Baliabideak eta Ekonomia Zirkularra

Mugikortasun jasangarria

Gizarte-kohesioa eta berdintasuna

Hiri-ekonomia

Etxebizitza eskuratzea

Digitalizazioa eta Berrikuntza

Esku hartzeko eta 
gobernatzeko tresnak

5

11

3

4

4

2

2

3

2

1

3

6

3

4

2

3

2

2

2

8

37 35
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Hurrengo taulan 72 adierazleak agertzen dira, bai eta horien neurketa-unitatea eta adierazle bakoitzak emandako 

datuak berrikusteko aldizkakotasun-proposamena ere. Gainera, Barakaldoko Ekintza Planeko proiektu estrategikoekin 

lotura zuzena dutenak identifikatu dira (adierazle horiek izartxoa* daramatenak dira).
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1. Helburu estrategikoa:   
Lurzoruaren erabilera arrazionala, 
kontserbazioa eta babesa

Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Neurketa-unitatea Neurketaren aldizkakotasuna

1.1.1.
Lurraldearen eta hirigintzaren 
antolamendurako tresnetan sartu al da 
garapen jasangarriaren printzipioa kontuan 
hartzen duen lurzoruaren erabilera arrazionala 
ziurtatzeko irizpiderik?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

1.1.2.
Lurzoruaren urbanizazioaren, dinamika 
demografikoaren, enpleguaren eta 
jarduera ekonomikoen arteko korrelazioa.

Kozientea (0 eta 
1 arteko balioa)

Urtero

1.1.3.
Hirigintza-eraldaketatik zaindutako 
lurzoruan nekazaritza eta abeltzaintza 
jarduera eta landa-garapen jasangarria 
sustatzeko aurreikusitako jarduketen 
aurrekontua.

€ Urtero

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

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

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

€ Urtero

1.2.3.
Birgaitutako edo hobetutako 
kultura-ondareari dagozkion eraikinen 
edo lekuen azalera.

m2 Urtero

1.1     Lurzorua bere lurralde-ingurunearekin bateragarria den moduan antolatzea.

1.2     Natura eta kultura ondarea kontserbatzea eta hobetzea, eta paisaia babestea.
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1.3     Azpiegitura berdeak eta urdinak hobetzea eta testuinguru naturalarekin lotzea.

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

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

*1.3.2.
Hiri-azpiegitura berdeetarako lurzoru-aza-
lera, zeinaren gainean berreskuratze, 
hobetze eta interkonexio jarduketak 
egingo baitira sarean funtzionatzeko.

m2 Urtero1.1     Lurzorua bere lurralde-ingurunearekin bateragarria den moduan antolatzea.

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

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.

2.1.1.
Hiri finkatuan eta garapen berrietan 
trinkotzea eta hiri-oreka hobetzeko 
irizpiderik txertatu al da 
antolamendu-tresnetan?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

2.1.2.
Oinarrizko zerbitzu nagusietatik hurbil 
dagoen biztanleriaren ehunekoa.

% Urtero

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

m2 Urtero

2.2     Erabileren konplexutasun funtzionala eta aniztasuna bermatzea.

2.2.1.
Hiri finkatuaren eta garapen berrien 
konplexutasun funtzionala eta 
erabilera-nahasketa hobetzeko irizpiderik 
txertatu al da antolamendu-tresnetan?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Neurketa-unitatea Neurketaren aldizkakotasuna
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2.3     Espazio publikoen kalitatea eta irisgarritasun unibertsala hobetzea.

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

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

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

m2 Urtero

2.3.3
Zarata murrizteko eta erosotasun 
akustikoa hobetzeko jarduketak egingo 
diren espazio publikoetarako 
lurzoru-azalera.

m2 Urtero

2.4     Hiri ingurumena hobetzea eta kutsadura murriztea.

2.4.1.
Ba al dago hiri-ingurumenaren kalitatea 
hobetzeko planik, hiriko berdeguneak 
hobetzeko edota kutsadura murrizteko?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

1.3     Azpiegitura berdeak eta urdinak hobetzea eta testuinguru naturalarekin lotzea.

2.4.2.
Hiriko berdeguneetatik edo 
aisialdi-eremuetatik hurbil dagoen 
biztanleriaren ehunekoa.

% Urtero

*2.4.3.
Hiri-lurzoruaren azalera, leheneratzeko, 
birgaitzeko edo hobetzeko jarduketei 
lotuta dagoena.

m2 Urtero

2.5     Hiri berroneratzea bultzatzea.

2.5.1.
Ba al dago auzoak berroneratzeko planik, 
gizartea, ekonomia eta ingurumena 
hobetzeko jarduerak barne hartzen 
dituenik?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

2.2.2. 
Hiri-lurzoruaren azalera, non erabilerak 
hobetzeko eta berregokitzeko jarduketak 
egingo diren, hiriko erabileren hurbilta-
suna eta aniztasuna bultzatzeko.

m2 Urtero
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2.5.2.
Gizartearen, ekonomiaren edo 
ingurumenaren ikuspegitik kalteberak diren 
auzoetan aurreikusitako hiri-berroneratzeko 
jarduketen aurrekontua.

€ Urtero

2.6     Eraikinen kalitatea eta jasangarritasuna hobetzea.

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

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

*2.6.2.
Birgaitzeko jarduketei lotutako eraikinen 
azalera.

% Urtero

2.6.3.
Birgaitze-jarduketei lotutako etxebizitzen 
kopurua.

% Urtero

2.5.3.
Etxebizitza-plan publikoei atxikitako 
hiri-birgaikuntzako jarduketen 
aurrekontua.

€ Urtero
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Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Neurketa-unitatea Neurketaren aldizkakotasuna

3. Helburu estrategikoa:
Klima-aldaketaren eraginak 
prebenitzea eta murriztea

3.1.1.
Ba al dago klima-aldaketara egokitzeko 
eta arrisku naturalak prebenitzeko tokiko 
planik edo estrategiarik?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

3.1.2.
Arrisku naturalak hobetzeko edo 
prebenitzeko jarduerak egitea 
aurreikusten den hiri-lurzoruaren azalera, 
sute eta uholde arriskua barne.

m2 Urtero

3.2.1.
Ba al dago airearen kalitateari buruzko 
planik edo estrategiarik, egoeraren 
diagnostikoa egin eta hura hobetzeko 
lehentasunak eta jarduerak ezartzen 
dituenik?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

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

q/kWordu
Egunak

Urtero

3.1     Hiri-eredua klima-aldaketaren ondorioetara egokitzea eta haren prebentzioan 
            aurrera egitea.

3.3.1.
Ba al dago plan edo estrategiarik hiriek 
egoera txarretan duten erresilientzia 
hobetzeko eta kalteak murrizteko?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

3.2     Berotegi-efektuko gasen emisioak murriztea.

3.3     Klima-aldaketaren aurreko erresilientzia hobetzea.

3.3.2.
Eredu autoktonoetan eta irizpide bioklimatikoetan 
oinarritutako berdeguneak eta/edo espazio irekiak 
hobetzeko edo sortzeko jarduketak egitea 
aurreikusten den hiri-lurzoruaren azalera.

m2 Urtero
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Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Neurketa-unitatea Neurketaren aldizkakotasuna

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

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

*4.1.2.
Azpiegitura eta zerbitzu publikoen 
eraikuntzan kontsumitutako energia.

kWh/urtean Urtero

4.1     Energetikoki eraginkorragoak izatea eta energia aurreztea.

4.2.1.
Ba al dago uraren kudeaketa 
jasangarrirako planik edo hiriko 
baliabide hidrikoen jasangarritasunean 
eta eraginkortasunean aurrera egiteko 
tresna baliokiderik?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

4.2     Uraren kontsumoa optimizatzea eta murriztea.

4.2.2.
Autosufizientzia hidrikoaren ehunekoa.

% Urtero

4.3.1.
Ekonomia zirkularraren esparruan 
materialen eta baliabideen ziklo jasanga-
rria sustatzera bideratutako irizpideak 
txertatu al dira hiri-kudeaketan?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

4.3.2.
Tokiko materialak eta erraz birzikla 
daitezkeenak erabiltzen dituzten 
jardueretan inbertitutako aurrekontua.

€ Urtero

4.3     Materialen zikloa sustatzea.

4. helburu estrategikoa:    
Baliabideak modu jasangarrian kudeatzea eta 
ekonomia zirkularrari laguntzea
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4.4.1.
Ba al dago hondakinak kudeatzeko planik 
edo baliokiderik, gaikako bilketaren eta 
birziklatzearen ehunekoa handitzeko?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero

4.4.2.
Sortutako hiri-hondakinak biztanle 
bakoitzeko.

Indizea Urtero

4.4   Hondakinak murriztea eta birziklatzea.

Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Neurketa-unitatea Neurketaren aldizkakotasuna

5.1.1.
Hirian ba al dago lanerako garraio-planik 
lantoki nagusietarako joan-etorriak 
arrazionalizatzeko?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

*5.1.2.
Bidaien banaketa modala hiri-eremuan.

%

5.1     Hurbileko hiria bultzatzea.

Urtero

Urtero

5.1.3.
Salgaien hiri-banaketaren 
jasangarritasuna (azken milia).

% Urtero

5.2     Garraiobide jasangarriak sustatzea.

4.3     Materialen zikloa sustatzea.

*5.2.1.
Ba al dago hirian hiri-mugikortasun 
jasangarriko planik?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

5.2.2.
Hiriko garraio publikoan diharduten 
emisio txikiko autobusen edo erregai 
"garbidun" autobusen flota.

%

Urtero

Urtero

5.2.3.
Garraio publikoko bidaia-kopurua.

% Urtero

5. Helburu estrategikoa:
Gertutasunari eta mugikortasun jasangarriari laguntzea
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*6.2.3.
Gizartearen, ekonomiaren eta 
ingurumenaren ikuspegitik 
aukera-berdintasuna bermatzeko 
jardueretan inbertitutako aurrekontua.

€ Urtero5.2     Garraiobide jasangarriak sustatzea.

Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Neurketa-unitatea Neurketaren aldizkakotasuna

6.1.1.
Behar bezala identifikatuta al daude 
gizartean, ekonomian eta ingurumenean 
kalteberatasun handiena duten 
hiri-inguruneak?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

6.1.2.
Gizartearen, ekonomiaren edo 
ingurumenaren ikuspegitik kalteberak 
diren auzoetan egindako jarduketetan 
inbertitutako aurrekontua.

€

6.1     Hiri-ingurune behartsuetan pobrezia eta gizarte bazterketako arriskua murriztea.

Urtero

Urtero

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

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

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

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

6.2    Aukera-berdintasuna bilatzea genero, adin eta gaitasunaren ikuspegitik.

Urtero

Urtero

6. Helburu estrategikoa: 
Gizarte kohesioa sustatzea eta berdintasuna bilatzea.
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Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Neurketa-unitatea Neurketaren aldizkakotasuna

7.1.1.
Ba al dago tokiko ekonomia eta 
lehiakortasuna hobetzeko planik, edo 
tresna baliokiderik, enpleguaren eta 
jarduera ekonomikoaren arloko jarduerak 
jasotzen dituenik?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

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

€

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

Urtero

Urtero

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

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

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

Zk.

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

Urtero

Urtero

7. Helburu estrategikoa:     
Hiri ekonomia sustatzea eta laguntzea
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Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Neurketa-unitatea Neurketaren aldizkakotasuna

8.1.1.
Ba al dago eskariari egokitutako 
etxebizitza-parke publiko eta pribatu bat 
izateko eta, bereziki, alokairuko 
etxebizitza arrazoizko prezioetan 
bultzatzeko tokiko etxebizitza-planik?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

8.1.2.
Tokiko etxebizitza-planetan sartutako 
babes-araubideei atxikitako etxebizitzen 
kopurua.

Zk.

8.1    Arrazoizko prezioan egokitutako etxebizitza-parkea egon dadin sustatzea.

Urtero

Urtero

8.2.1.
Ba al dago laguntza-planik egoera 
ahulenean dauden etxeei eta taldeei 
etxebizitza eskuratzeko aukera bermatzeko, 
arreta berezia eskaintzen diena gazteei, 
adinekoei eta etxegabetze-prozesuen 
eraginpean daudenei?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

8.2.2.
Etxebizitza-plan publikoetan sartutako 
programen onuradun kopurua.

Zk.

8.2     Etxebizitzarako sarbidea bermatzea, bereziki kolektibo ahulenei dagokienez.

Urtero

Urtero

8.1.3.
Alokairu sozialera bideratutako 
etxebizitzen kopurua arrazoizko prezioan.

Zk. Urtero

8. Helburu estrategikoa:   
Etxebizitza eskuratzeko modua bermatzea.
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Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Neurketa-unitatea Neurketaren aldizkakotasuna

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

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

*9.1.2. 
Smart Cities zerbitzu publiko elektroniko 
jakin batek estaltzen dituen erabiltzaileen 
kopurua.

Zk.

9.1     Ezagutzaren gizartea bultzatzea eta hiri adimendunen (smart cities) garapenean 
aurrera egitea.

Urtero

Urtero

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

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

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

%

9.2     Administrazio elektronikoa sustatzea eta eten digitala murriztea.

Urtero

Urtero

Jarraipen eta ebaluazio adierazleak Neurketa-unitatea Neurketaren aldizkakotasuna

10.1.1. 
Udal-ordenantzak guztiz bateragarriak 
eta koherenteak al dira estatuko eta 
autonomia-erkidegoko legeriarekin?

Bai / Ez

10.1.2. 
Indarrean dagoen hirigintza-plangintza 
bat dator hiri-errealitatearekin, eta 
hazkunde-aurreikuspenak bat datoz 
eskari erreal eta eraginkor batekin?

Bai / Ez

10.1   Araudi- eta plangintza-esparru eguneratua, malgua eta sinplifikatua lortzea, 
kudeaketa ere hobetuko duena.

Urtero

Urtero

9. Helburu estrategikoa:   
Berrikuntza digitalaren lider eta sustatzaile izatea

10. Helburu estrategikoa:
Esku hartzeko eta gobernatzeko erremintak hobetzea
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10.2.1. 
Aurrekontu parte-hartzailerik eta/edo 
herritarren partaidetzarako udal-planik al 
dago, herritartasun aktiboa eta 
ahalduntzea bultzatzeko?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

10.2.2. 
Hirigintzako Planeamenduaren edukia 
bitarteko elektronikoen bidez eskaintzen 
da eta udalaz gaindiko 
informazio-sistemetan sartu da?

Bai / Ez

10.2   Herritarren parte-hartzea, gardentasuna eta maila anitzeko gobernantza 
bermatzea.

Urtero

Urtero

10.3.1. 
Ba al dago hiri-garapenaren arloan 
Europan, Estatuan eta 
autonomia-erkidegoan hedadura duten 
programa eta laguntza publikoak 
eskuratzeko baliabiderik?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

10.3.2. 
Ba al dago tokiko ekonomia- eta 
finantza-ahalmenik Hiri Agendaren 
testuinguruan konpromisoei heltzeko?

Bai / Ez

10.3     Tokiko gaikuntza bultzatzea eta finantzaketa hobetzea.

Urtero

Urtero

10.4.1 
Ba al dago Hiri Agendan ezarritako 
helburuak lortzen lagunduko duen 
prestakuntza eta sentsibilizazio planik?

Bai / Ez 
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

10.4.2. 
Hiri Agendan sartutako gaiei buruzko 
prestakuntza- eta 
sentsibilizazio-jardueren onuradunen 
kopurua.

Zk.

10.4   Hiri-arloko prestakuntza eta sentsibilizaziokanpainak diseinatzea eta abiaraztea,  
bai eta informazioa trukatzeko eta zabaltzeko kanpainak ere.

Urtero

Urtero

10.2.3. 
Ba al dago maila anitzeko gobernantza 
eta, bereziki, antolamendu-tresnen 
koordinazioa bultzatzeko mekanismo 
eraginkorrik?

Bai / Ez
(Zehaztu izena, 
fasea eta 
indarraldia)

Urtero
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Proiektuen adierazle espezifikoak
Espainiako Hiri Agendak proposatzen dituen adierazleez gain, Barakaldoko Hiri Agendaren Ekintza Planaren proiektu 

estrategiko bakoitzak zenbait adierazle espezifiko ditu, proiektuaren gauzatze-maila ebaluatzeko eta proiektuak 

udalerrian duen eragina kuantifikatzeko.

Hurrengo taulan, proiektu estrategiko bakoitzaren adierazle espezifikoak, neurketa-unitatea eta adierazle bakoitzak 

emandako datuak berrikusteko aldizkakotasun-proposamena agertzen dira.
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BBaarraakkaallddookkoo  hhiirrii  aaggeennddaakkoo  
pprrooiieekkttuu  eessttrraatteeggiikkooaakk  

AAddiieerraazzlleeaa  
NNeeuurrkkeettaa--
uunniittaatteeaa  

NNeeuurrkkeettaarreenn  
aallddiizzkkaakkoottaassuunnaa  

11..  AArrggiitteerriiaa  ppuubblliikkooaa  
eerraabbaatt  bbeerrrriittzzeeaa  

Ordezkatutako luminarien kopurua Zk. Urtero 

Kategorizatutako elementuen kopurua Zk. Urtero 

Ordezkatutako koadroen kopurua Zk. Urtero 

22..  EErraaiikkiinn  ppuubblliikkooeettaann  
eenneerrggiiaa--eerraaggiinnkkoorrttaassuunnaa  

hhoobbeettzzeeaa  

Aurreztutakoaren ehunekoa % Urtero 

Energia-kontsumoa azalera-unitateko KW/ordu Urtero 

33..  BBiiddeeggoorrrriieenn  ssaarreeaa  
zzaabbaallttzzeeaa  eettaa  bbiizziikklleettaarreenn  

eerraabbiilleerraa  bbuullttzzaattzzeeaa  

Handitutako/hobetutako bidegorriak km Urtero 

Bizikleta alokatzeko zerbitzuaren 
erabiltzaile kopurua 

Zk. Urtero 

Zerbitzua emateko bizikleta kopurua Zk. Urtero 

44..  IIrriissggaarrrriittaassuunnaa  
hhoobbeettzzeeaa  eessppaarrrruu  

ffiissiikkooaarreenn,,  ggaarrrraaiiooaarreenn  
eettaa  aaddmmiinniissttrraazziiooaarreekkiikkoo  

iizzaappiiddeeeenn  iikkuussppeeggiittiikk  

Eraberritutako kaleak km Urtero 

Bide publikoan jarritako arrapala 
mekanikoen kopurua 

Zk. Urtero 

Bide publikoan instalatutako igogailuen 
kopurua 

Zk. Urtero 

Zenbat komunikazio motatan ezarri diren 
komunikazio irisgarriko eta irakurketa 
errazeko irizpideak 

Zk. Urtero 

Udal zerbitzuko autobus irisgarrien 
kopurua 

Zk. Urtero 

55..  ZZaaiinnkkeetteenn  ddiiggiittaalliizzaazziiooaa  
eettaa  aaddiinneekkooeekkiikkoo  eetteenn  

ddiiggiittaallaa  mmuurrrriizztteeaa  

Zerbitzu digitalen eta domotizazioaren 
onuradun kopurua 

Zk. Urtero 

Onuradunen kopurua, adinekoei 
laguntzeko jardueraren arabera 

Zk. Urtero 

Etxeetan instalatutako ke-detektagailuen 
kopurua 

Zk. Urtero 

Wifi duten adinekoentzako zentroen 
kopurua 

Zk. Urtero 

Adinekoen zentroetan digitalizazioari 
buruz emandako prestakuntza-tailerren 
kopurua 

Zk. Urtero 
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66.. PPoorrmmeettxxeettaa  LLiivviinngg  LLaabb::
bbeerrrriikkuunnttzzaa  hhiirrii--eessppaazziiooaann

Birgaitutako lokalen kopurua Zk. Urtero 

Birgaitutako azalera m2 Urtero 

Parte-hartzaileen kopurua 
(enpresak/pertsonak) 

Zk. Urtero 

Diseinatutako proiektuen kopurua Zk. Urtero 

77.. MMuunnooaa  JJaauurreeggiiaa
bbiirrggaaiittzzeeaa  eettaa  kkuullttuurraa  eettaa  
ggiizzaarrttee  eerraabbiilleerraa  bbeerrrriiaakk  

Jauregian egindako hobekuntza-
jardueren kopurua 

Zk. Urtero 

Kotxetegien eraikinean egindako 
jarduketen kopurua 

Zk. Urtero 

Finkan egindako jarduketen kopurua Zk. Urtero 

Hobekuntza-jardueretan inbertitutako 
aurrekontua 

€ Urtero 

Munoan antolatutako ekitaldien kopurua Zk. Urtero 

88.. HHiirriiaarreenn  eerraallddaakkeettaa
ddiiggiittaallaa  eettaa  aaddmmiinniissttrraazziioo  

eelleekkttrroonniikkooaa  

Jakinarazpen elektronikoa erabiltzen 
duten izapideen kopurua 

Zk. Urtero 

Beste administrazio batzuekiko 
elkarreragingarritasun-zerbitzuen 
kopurua 

Zk. Urtero 

Elkarreragingarritasun-zerbitzuren bat 
erabili duten izapideen kopurua 

Zk. Urtero 

Barakaldo Smart plataformara 
konektatutako sistemen kopurua 

Zk. Urtero 

GeoBarakaldoko elementu 
geolokalizatuen kopurua 

Zk. Urtero 

99..  IIbbaaiieettaakkoo  hhiirrii  ttaarrtteeaakk  
bbiirrnnaattuurraalliizzaattzzeeaa,,  
CCaassttaaññooss  iibbaaiikkooaa

lleehheenneettssiittaa  

Egindako ekintzen kopurua. Zk. Urtero 

Aldaketak ingurunean dauden landare 
eta izaki bizidunen populazio-zentsuetan. 

Indizea Urtero 

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

Indizea Urtero 

1100.. AAuukkeerreenn  bbeerrddiinnttaassuunnaa
bbeerrmmaattzzeeaa  eelleeaanniizzttaassuunn
eettaa  kkuullttuurr  aanniizzttaassuunnaarreenn

iikkuussppeeggiittiikk  

Euskararen erabilera sustatzeko 
jardueren kopurua 

Zk. Urtero 

Parte-hartzaile kopurua Zk. Urtero 

Sortutako arnasguneen kopurua Zk. Urtero 

1111.. TTookkiikkoo  eenneerrggiiaa--
kkoommuunniittaatteeaa  ssuussttaattzzeeaa  

Energia-komunitateko bazkideen 
kopurua 

Zk. Urtero 

Panel fotovoltaikoak dituzten udal-
eraikinen kopurua 

Zk. Urtero 

Sortutako energia KW Urtero 

Isurien murrizketa CO2 tonak Urtero 
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66.. PPoorrmmeettxxeettaa  LLiivviinngg  LLaabb::
bbeerrrriikkuunnttzzaa  hhiirrii--eessppaazziiooaann

Birgaitutako lokalen kopurua Zk. Urtero 

Birgaitutako azalera m2 Urtero 

Parte-hartzaileen kopurua 
(enpresak/pertsonak) 

Zk. Urtero 

Diseinatutako proiektuen kopurua Zk. Urtero 

77.. MMuunnooaa  JJaauurreeggiiaa
bbiirrggaaiittzzeeaa  eettaa  kkuullttuurraa  eettaa  
ggiizzaarrttee  eerraabbiilleerraa  bbeerrrriiaakk  

Jauregian egindako hobekuntza-
jardueren kopurua 

Zk. Urtero 

Kotxetegien eraikinean egindako 
jarduketen kopurua 

Zk. Urtero 

Finkan egindako jarduketen kopurua Zk. Urtero 

Hobekuntza-jardueretan inbertitutako 
aurrekontua 

€ Urtero 

Munoan antolatutako ekitaldien kopurua Zk. Urtero 

88.. HHiirriiaarreenn  eerraallddaakkeettaa
ddiiggiittaallaa  eettaa  aaddmmiinniissttrraazziioo  

eelleekkttrroonniikkooaa  

Jakinarazpen elektronikoa erabiltzen 
duten izapideen kopurua 

Zk. Urtero 

Beste administrazio batzuekiko 
elkarreragingarritasun-zerbitzuen 
kopurua 

Zk. Urtero 

Elkarreragingarritasun-zerbitzuren bat 
erabili duten izapideen kopurua 

Zk. Urtero 

Barakaldo Smart plataformara 
konektatutako sistemen kopurua 

Zk. Urtero 

GeoBarakaldoko elementu 
geolokalizatuen kopurua 

Zk. Urtero 

99..  IIbbaaiieettaakkoo  hhiirrii  ttaarrtteeaakk  
bbiirrnnaattuurraalliizzaattzzeeaa,,  
CCaassttaaññooss  iibbaaiikkooaa

lleehheenneettssiittaa  

Egindako ekintzen kopurua. Zk. Urtero 

Aldaketak ingurunean dauden landare 
eta izaki bizidunen populazio-zentsuetan. 

Indizea Urtero 

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

Indizea Urtero 

1100.. AAuukkeerreenn  bbeerrddiinnttaassuunnaa
bbeerrmmaattzzeeaa  eelleeaanniizzttaassuunn
eettaa  kkuullttuurr  aanniizzttaassuunnaarreenn

iikkuussppeeggiittiikk  

Euskararen erabilera sustatzeko 
jardueren kopurua 

Zk. Urtero 

Parte-hartzaile kopurua Zk. Urtero 

Sortutako arnasguneen kopurua Zk. Urtero 

1111.. TTookkiikkoo  eenneerrggiiaa--
kkoommuunniittaatteeaa  ssuussttaattzzeeaa  

Energia-komunitateko bazkideen 
kopurua 

Zk. Urtero 

Panel fotovoltaikoak dituzten udal-
eraikinen kopurua 

Zk. Urtero 

Sortutako energia KW Urtero 

Isurien murrizketa CO2 tonak Urtero 
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4 Hiri-adierazleen 
     behatokia
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4. Hiri-adierazleen behatokia

Deskribapena
Hiri Adierazleen Behatokia tresna teknologiko bat da, aginte-koadro interaktibo gisa konfiguratuko dena eta 

automatikoki eguneratzeko aukera emango duena. Tresna horren helburua da datuetan oinarritutako erabakiak 

hartzea erraztea, Plana nola gauzatu den ebaluatzea, eta gizartean, ingurumenean eta ekonomian denboran zehar 

duen eragina ebaluatzea.

Sistema hori Espainiako Hiri Agendan (EHA) definitutako eta Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak 

argitaratutako adierazleen multzoan oinarritzen da. Tresna teknologiko horrek, datuen bistaratze erakargarri baten 

aldeko apustua egiten du, eta adierazleen kalkulua automatizatzen du teknikoki posible den kasu guztietan; beraz, 

kontsignatutako adierazleen eguneratzea automatikoa izango da eta, horrela, tresna erraz bat sortu da.

Behatokia hiri/lurralde adimendunaren plataforman MIKA TOOLS (TECH Friendly) eraiki da. Kode irekiko web-

plataforma hori tresna edo aplikatibo teknologiko bat da, on-line plataforma baten bidez garatzen dena. Plataforma 

horrek hiri-informazio sakabanatua hainbat euskarritan sartzea biltzen eta automatizatzen du. Hodeian hedatzen da, 

maila ertaineko Segurtasun Eskema Nazionaleko ziurtagiria eta Uptime Institutek Tier 3 ziurtagiria dituen zerbitzari 

batean, eta ondorengo araua betetzen du: UNE 178104:2017 – “Hiri Adimenduna Kudeatzeko Sistema Integralak. 

Hiri adimenduneko plataforma baterako elkarreragingarritasun-baldintzak”.
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Behatokiaren gauzatzeak honako hauek ekarri ditu:

•  Aldez aurretik, Hiri Agendaren Behatokia eraikitzeko beharrezkoak diren datuen eta informazio-multzoen bilketa, 
antolamendua eta azterketa egitea.

• Hiri adimenduneko plataforma bat ezartzea, Hiri Agendaren Behatokiari dagozkion datuak eta informazioa 

biltegiratzeko eta ustiatzeko gordailu eta kudeaketa-sistema zentralizatu gisa.

• Datuak bihurtzea, tratatzea eta estandarizatzea, Hiri Agendaren Behatokiaren datu-basera iraultzeko.

Ondorengo hauek dira dituen erabilgarritasunak:

• Aginte Taulak Barakaldoko udalerriko adierazle nagusiak monitorizatzeko aukera ematen du, mapa eta grafiko 

interaktiboetatik abiatuta.

• CSV eta XLSX sistemetan txostenak egiteko sistema. Horrela, jarraipen-adierazleei buruzko baliozko informazioaren 

aldizkako deskarga automatizatu daiteke, hautatutako iragazkietan edo ikuspegietan oinarrituta.

• Datuak miatzeko tresna interaktiboa, neurrira egindako kontsultak egiteko aukera ematen duena.

Kudeaketa eta integrazio funtzionalitateak
• Datuak erraz erabiltzea (igoerakoak eta jaitsierakoak), udal-langileei lana eta kudeaketa errazteko. Izan ere, 

jarraipen-adierazleak eta betearazpen-adierazleak (aurrerago azaldutakoak) CSV eta XLSX fitxategietan bete 

beharko dira, plataforman igo eta bistaratu ahal izateko.

• Alerta pertsonalizatuak bidaltzea. Plataformak adierazle bakoitzaren balio objektiboa eta gehieneko eta 

gutxieneko mugak dinamikoki zehazteko eta aldatzeko duen gaitasunari esker, udal-langileek helburuak betetzeari 

eta adierazle horien jarraipenari buruzko alertak definitu, programatu eta kudeatu ahal izango dituzte, bai eta 

adierazle kualitatiboak aldizka betetzeko ardura duen pertsonari mezu elektroniko bidez ohartaraziko dioten alertak 

sortu ere.
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• Txostenak deskargatzea.

• Sarbide desberdina duten profilak.

• Beste webgune batzuetan sar daiteke. Behatokian sortutako adierazleen eta bistaratzeen koadroak URL bat 

sortuz parteka daitezke. Horrela, adierazleak Udalaren web-orrietan edo aplikazioetan txerta daitezke.

• Iradokizunen postontzia: Barakaldoko Hiri Agendaren jarraipen-adierazleak bistaratu eta kontsultatzeaz gain, 

behatokiak iradokizunen postontzi bat du, MIKA plataformatik eskuragarri, erabiltzaileek zalantzak, iradokizunak 

eta iruzkinak helarazteko.

• Espainiako Hiri Agendarekin lotutako ikus-elementuak. Behatokiak Espainiako Hiri Agendak berak bere edukiez 

eta ardatz tematikoez hitz egitean proposatzen dituen kolore-kodeak eta ikus-elementuak erabiltzen ditu.

Balio erantsiko funtzionalitateak
• Dinamikoa, datu historikoekin alderatzeko aukera ematen baitu.

• Barakaldo Espainiako beste udalerri batzuekin konparatzeko aukera ematen du, hiri-errealitatea deskribatzen 

duten adierazle deskriptiboetan.

• Behatokia hiri adimenduneko plataforma batean ezarrita dago, eta mugarik gabe erabili ahal izango da 

Behatokiaren zerbitzu-aldian, bertikal berriak gehitzeko aukerarekin.
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Bistaratzea
Behatokira sartzeko orria jarraian zehazten da. Azaldu den bezala, hiru datu motak agertzen dira:

• Adierazle deskribatzaileak. Barakaldo diagnostikatzen duten eta erabakiak hartzea ahalbidetzen duten hiri-

errealitatearen datuak.

• Jarraipen-adierazleak. Espainiako Hiri Agendak identifikatutako 72 adierazleak dira.

• Betearazpen-adierazleak. Zehatzak eta proiektuei lotuak dira (gauzatze-maila, inpaktua).

Iradokizunen postontzia ere agertzen da.
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Espainiako Hiri Agendaren metodologian ezarritako hamar ardatz estrategikoak bistaratzen dituen pantaila baten 

bidez sartzen da adierazle deskribatzaileetara, baita jarraipen-adierazleetara ere.



Hiri Agenda Barakaldo Jarraipen eta ebaluazio sistema

52

Horiek Espainiako Hiri Agendaren estipulazio grafikoen, ikonoen eta kolore-kodeen arabera bistaratuko dira:
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Gainera, beste udalerri batzuekin konparazioak egin ahal izango dira:



barakaldorentxokoa.eus
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