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I ERANSKINA 
 

GETXOKO HAPOa EGITEKO OINARRIZKO PRINTZIPIOAK ETA 
HELBURUAK EZARTZEKO AKORDIO POLITIKOA. 

 
Sinatzen duten hiru udal talde politikoak (EAJ-PNV, PSE-EE eta PP) bat datoz 
dokumentu honetan jasotako oinarrizko printzipioei atxikitzean, analizatu ondoren 
Lantalde izeneko bitartekoaren bidez egindakoa bezalako hainbat ekimenetan 
zabaldutako partaidetza prozesuaren emaitzak, eta kaltetu gabe Getxoko HAPOaren 
aurrerapena erakustetik garatu beharreko erakusketa publikoaren emaitzak, behin 
amaitu denean aurreko ikerketen, aurrerapenaren arestiko eta aurrerapen prozesua. 
Hori egin da hurrengo agintaldiaren hasierarako (2019-2023) udalerriaren HAPO berria 
osatuko duen dokumentua bultzatzeko eta egiteko helburuarekin eta 
konpromisoarekin. 
 
SARRERA 
 
“Planetaren jasangarritasunaren etorkizuna hirietan dago jokoan” baieztapenarekin bat 
datoz alor horretako aditu ia guztiak. 2030erako, munduko biztanleen % 60 hirietan 
biziko da, NBE-HABITATen 2008/2009 munduko hirien egoeraren txostenaren datuen 
arabera. 
 
Europako Hirientzako eta Herrientzako Ibilbide Orriak, 2016ko apirileko Euskal 
Adierazpena izenekoan jasotakoak udalerri produktiboak, jasangarriak eta 
erresilienteak sortzearen alde egiten du, Europa bizigarri eta inklusibo bat lortzeko, eta 
hirietako planek erantzun beharreko hamar jarraibide ezartzen ditu: 
1. Gure energia sistemak deskarbonizatzea, eta baliabide horren kontsumoa murriztea. 
2. Hiriko mugikortasunaren eta irisgarritasunaren patroi jasangarriak sortzea. 
3. Biodibertsitatea babestea eta hobetzea. 
4. Urbanizatu gabeko lursailen erabilera murriztea. 
5. Baliabide hidrikoak babestea. 
6. Klima aldaketara egokitzea eta katastrofeen arriskua murriztea. 
7. Espazio publikoak hobetzea bizikidetza inguru seguru eta dinamikoak sortzeko. 
8. Biztanleria guztiarentzako nahikoa etxebizitza egoki lortzea. 
9. Inklusio eta integrazio soziala bermatzea.  
10. Gure tokiko ekonomiak tokiko enplegu aukerak indartzea. 
 
Getxo Bilboko metropoli gunearen parte da, eta haren asmoa da parte aktibo izatea. 
Biztanle kopuruak, kokapen estrategikoak, kostak, ondareak, dituen barne eta kanpo 
komunikazio onak eta giza kapitalak hala eskatzen du, baina batez ere, bertako 
biztanleek eskatzen dute. 
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Getxok oinarrizko konexio eta zerbitzu azpiegitura oso bat du, eta horrek abiapuntu 
onenean jartzen du etorkizuneko proiektua erabakitzeko. Erabakitzeko gaitasun zabala 
du, ez dagoelako udalaren gaineko instituzioen mendeko azpiegituren eta zerbitzuen 
inbertsio estrategia gehiagoren mendean. 
 
Gure herriaren konfigurazioak berak ahalbidetu du mugikortasuna ia osorik ardaztea, 
herriko zazpi metro geltokien bidez. Horiei esker, biztanleen % 82 geltoki batetik 500 
metrora baino gutxiagora dago. Bizkaibusen autobusek osatuta, biztanleen % 93 dago 
garraio publikorako egokitzat jotzen diren radioen barruan. 
 
Herria gurutzatzen duen eta herria albokoekin lotzen duen bidegorri sare bat du, 
Bilborekin itsasadarreko errepidearen bitartez lotu beharrekoa. Ez da ahaztu behar 
orain ibaiaren bitartez etorkizunean egin daitezkeen loturak aztertzen ari direla. 
 
Getxok irisgarritasunaren alde bi hamarkadaz baino gehiagoz egin duen apustuak 
pertsonentzako udalerri bihurtzen du, edozein direla ere haien aniztasun funtzionalak. 
Horren froga dira udalaren zerbitzu eta espazio zentral eta estrategikoekin dauden 
konexio sarbide mekanikoak eta metroa bera. Horrekin batera doa hiria eraldatzen 
duen oinezkoentzako ibilbide irisgarrien sarea. 
 
Errepidez, hiru sarbide zuzen ditu Uribe Kostako korridorera, populazio gehien duten 
nukleoetatik, eta haren bitartez sarbidea du Euskadirekin, Estatuarekin eta Europarekin 
lotzen duen autobide sarera. Gainera, Ezkerraldearekin lotuta dago Bizkaia zubiaren 
bitartez. 
 
Bilboko unibertsitate campusekin lotuta gaude (publikoak eta pribatuak), bereziki 
Leioako EHUren campusarekin. Bertako graduondokoak, ikerketak eta laneko 
irtenbideak aukera bat dira enpresa proiektu berriak eta, ondorioz, lanpostu berriak 
sortzeko. Getxo leku erakargarria da horiek garatzeko. Gainera, leku egokitzat jo da 
kanpoko unibertsitateen egoitzak kokatzeko. 
 
Itsasoari dagokionez, lau portu ditu (gurutzaontzien itsas geltokia, El Abra eta Maritimo 
kirol portuak, eta Portu Zahar historikoa). Horrez gain, Gobela ibaiaren ingurumen 
egokitzapena eta hobekuntza hidraulikoa egin da jada bost faseetatik lautan. 
 
Bost hondartza ditu, horietako hiru herrian. Itsas pasealeku batek gurutzatu egiten du 
herria, Leioarekin duen mugatik Sopelara arte. Gorrondatxe eta Barinatxe hondartzez 
gain, nabarmentzekoak dira Bolueko hezegunea, Azkorri eta Larrañazubiko gunea, 
Zubilletarako aurreikusi den ibai parkearekin batera. 
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Herria aberastu egiten dute XIX. mendearen amaierako eta XX. mendearen hasierako 
bertako arkitekturaren irudi diren jauretxe ugariek. Lehen mailako hiru elementu 
entzutetsu nabarmentzekoak dira: Bizkaia zubia (gizateriaren ondarea), Punta Begoña 
galeriak eta Galeako fortea. Gainera, herriaren zati garrantzitsu bat monumentu multzo 
izendatu zuen Eusko Jaurlaritzak. Horrela, beraz, Getxo Bizkaiko Lurralde Historikoaren 
eta Euskadiren historiaren eta ondarearen erreferentzia garbi bat da, gaur ditugun 
hiriak osatu ziren garaiarena. 
 
Are, Getxok azpiegitura kulturalak eta kirolerakoak sortu ditu, kalitatezkoak eta 
modernoak, Getxoko bizitzaren bi alderdi estrategiko horiek garatzeko eta indartzeko. 
Gure herria erreferentzia bat da bi alderdi horietan gure inguru guztiarentzat, herriko 
elkarteen askotariko ehundurak egindako lanaren kalitateari eta garrantziari esker. 
Entitateen eta elkarteen komunitate horrek erraztu egiten du herritarrek aipatutako 
alorretan modu aktiboan parte hartzea, eta alor horiek lotura zuzena dute 
ongizatearekin eta osasunarekin. Egungo eta etorkizuneko populazio piramidea duen 
herri batek ongizatea eta osasuna sustatzea jarri behar du guztirako erreferentzia 
garrantzitsu gisa.  
 
Dena den, Getxoren ezaugarri nagusia da maila goreneko prestakuntza duen 
biztanleria izateagatik, munduarekin eta haren joerekin lotuta dagoena. Herritar horiek 
zuzenean interpelatzen gaitu, gure inguruan aukerak sortzeko, gure herriko 
biztanleentzat jasangarritasunean oinarritutako etorkizuna bermatzeko, inor atzean 
uzten ez duen gizarte kohesionatu baten barruan. 
 
Hasierako diagnosi deskribatzaile horretan, ordea, ezin ditugu aipatu gabe utzi gure 
herriaren errealitateak dakartzan erronka edo oztopo batzuk. Herriaren garapena azken 
hogeita hamar urteetan maila altuko bizilekuaren profilerantz bideratu da, aisiarekin 
oso lotutako profil baterantz. Horrela, etxebizitzen hazkundea dentsitate baxuan 
oinarritu da. Faktore horrek eta beste batzuek biztanleria galera ekarri dute, bereziki 
hogei eta berrogeita bost urte arteko tartean, alegia, belaunaldi erreleboa dakarrena. 
Horrenbestez, biztanleria azkarrago zahartu da. 
 
Horrez gain, biztanleria zahartzearen ondorioz, protagonismoa hartu du etxebizitzen 
irisgarritasunaren erronkak, herriaren gune jakin batzuetan batez ere, eta eraikinetako 
soberako espazio pribatuenak. 
 
 
Bestalde, planteatu dugu perspektiba berriak jorratu behar direla, Getxoko hirigintzari 
eragiten dioten gai transbertsalak kontuan hartzen dituztenak, oraindik berariaz 
kontuan hartu ez zirenak. Esaterako, genero ikuspegiak, klima aldaketak, osasunak 
(osasunean duen inpaktuaren ebaluazioa) eta euskarak (hizkuntza inpaktuaren 
ebaluazioa) hausnarketaren parte izan behar dute, baita hirigintza inklusiboak, 
irisgarritasunak, baliabide naturalen erabilerak eta abarrek. 
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Beraz, ikuspegi partekatu batetik, sozialki kohesionatutako udalerri ekintzaile, 
berritzaile, dinamiko, osasungarri, solidario, erresiliente eta produktibo baterantz 
jotzeko ikuspegitik, XXI. mendeko herritarren beharrei eta eskariei erantzungo dien 
herri baterantz, sinatzaileek HAPOa berrikusteak ematen duen aukera baliatzearen alde 
egiten dugu. Tresna estrategikoa da ahalik eta adostasun zabalenetik eta parte 
hartzetik abiatuta gure udalerriaren etorkizuna jorratzeko, bere balioak eta 
indarguneak finkatzeko eta indartzeko, eta bere erronka nagusiei aurre egiteko aukera 
emango duen etorkizun bat, datozen belaunaldientzako etorkizun hobe bat posible 
egiteko. 
 
GETXOKO HAPO BERRIRAKO PRINTZIPIOAK 
 
Hiri konpaktuaren eredua indartzen duten mekanismoak ezartzea, hiri hedakorrarena 
indartu beharrean. Leku bakoitzaren berezitasunak errespetatzea, inguruarekin 
harmonia bermatuz. Zoruaren okupazio arrazionalago bat, hazkunde jasangarri eta 
mugatua erraztuko duena, hazkunde homogeneo eta mailakatua. 
 
Biztanleria mantentzea, horrek eskatzen duen etxebizitza beharrari erantzunez. 
Etxebizitza egoki baterako sarbidea erraztea, bereziki zainduz merkatu askearen 
bitartez egin ezin dutenak. Bermatzea etxebizitza babestu nahikoa dagoela, bizitoki 
aukera berriak kontuan izanda (zuzkidura bizitokiak, elkarlaneko etxebizitza eta abar). 
 
Getxoko biztanleen bizi kalitatea hobetzea, dagoen hirian esku hartuz, hiriko espazioak 
eguneratuz, auzoak biziberrituz (alderdi sozialetan, jarduera ekonomikoarekin 
lotutakoetan eta ingurumen alderdietan) eta eraikitakoa hobetuz (eraikuntza berrien 
eskakizunetara homologatu daitezen), birdentsifikazioa ikusiz bideragarria den lekuan 
aplikatzeko tresna gisa, zoru gehiago okupatzea saihesteko. 
 
Getxoren ezaugarri den bizi kalitate altuko egoitza hiriaren profila osatzea udalerri 
aktibo, dinamiko eta ekintzaile baten aldeko apustuarekin, jarduera ekonomiko 
handiagoa ekartzeko, eta, horrekin, baita lanpostuak eta aberastasuna ere.  
Horretarako gakoa da sustatzea espazioak eta zoruak erabiltzea jarduera 
ekonomikoetarako eta kutsatzen ez duten etorkizuneko jarduerei lotutako enpresa 
proiektuetarako. Horrela, garapen ekonomikorako planak estrategiko izendatzen ditu 
industria kultural eta sormenezkoekin, kirolaren eta ongizatearen industriekin, eta 
turismo kulturalaren eta ongizatea turismoaren industriekin lotutako jarduera 
ekonomikoak, berrikuntza sozialaren aldeko apustua eginez. Horretarako, beharrezkoa 
da jarduera ekonomikoen “parkeak” sortzea, sektore horietako eraldatze, lehia eta 
hazkunde ekonomikoaren erronkei erantzuteko aukera emango dutenak. Saiatu behar 
da horiek izatea hiriko paisaian integratutako espazioak, erabilera mistoa dutenak 
(egoitza/jarduera ekonomikoa), garraio publikoari eta errepideari lotuak.  
 
Genero ikuspegia sartzea hiriaren antolamenduan. 
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Mugikortasun jasangarria sustatzea, ibilgailu motordunen erabilera halabeharrezkoa eta 
beharrezkoa ez dena murrizteko, ingurumena errespetatzen duten garraiobideei 
lehentasuna emanez. Garraio publikoari lehentasuna ematea pribatuaren aldean, bide 
publikotik ahal bezainbeste ibilgailu pribatu kentzeko. Hiria egokitzea mugikortasun 
mota berrietara (ibilgailu elektrikoak, bizikletak eta abar). Horri esker energia 
kontsumoa murriztuko litzateke. 
 
Ahalbidetzea eraikitako egoitza ondarea hobeto eta gehiago erabiltzea, egoitza gisa 
edo espazioen jardueretarako erabilerarako gaituz, kasu bakoitzerako zehaztutako 
bizigarritasun eta irisgarritasun baldintzak beteta. Lonjak, solairuarteak, teilatupekoak, 
erdisotoak, etxebizitza handien banaketak, kontuan hartzeko aukerak dira, “etxe 
hutsez” gain lehentasunezko aukera gisa hartu behar direnak hazkunde berrietarako. 
 
Babestutako ondarearen kontserbazioa erraztea, birgaitze eraginkorra sustatzea eta 
aukera ematea hura bideragarri egiten duten erabileretarako. 
 
Lortzea irisgarritasuna edo, posible ez denean, erabilgarritasuna egiazkoa izatea hiri 
guztian eta eraikita dauden eraikinetan. 
 
Neurriak sustatzea auzoetan erabilerak nahasteko, berezko bizitza sortzeko adina 
ekipamendu eta saltokirekin, segurtasuna indartuko eta bizi kalitatea hobetuko 
dutenekin. Topaguneak eta espazio publikoren eta pribatuaren arteko fluxua sortzea, 
pertsona guztien autonomia indartzeko eta kolektibo zaurgarrienen behar sozialei 
erantzuna emateko. Gertutasun hiria bultzatzea, distantzia laburrena, garraio publikoko 
sistema on batekin. Izan ere, mugikortasun urriak, ekipamendu faltak edo segurtasun 
urriak eragotzi egiten diete kolektibo zaurgarrienei eguneroko bizitzako jarduerak 
egitea. 
 
Hiriko bizitza sustatzea, hiriko merkataritza eta periferiakoa orekatuz, herritarren 
eskariarekin bat datorren hiriko eskaintzarekin. Kalitatezko ekipamenduak eta espazio 
publikoak areagotzea, kaleak eta auzoak bizitzeko eta lan egiteko, gozatzeko eta 
erosteko, leku bihurtuta. Egungo kale kontzeptua eraldatzea, pertsonei lehentasuna 
emanez autoen aldean, kalea abegitsuago bihurtuz. Horretarako, aparkaleku aukerak 
eman behar dira (errotazio aparkalekuak, egoiliarrentzakoak eta garraio publikoarenak 
eta abar). 
 
Zoruaren eraldaketaren aurreikuspenak ez du baldintzatu behar herritarren bizi 
kalitatea eta hurrengo belaunaldiena. Egungo beharrak ase behar ditu, arriskuan jarri 
gabe etorkizuneko belaunaldiek beraienak asetzeko gaitasuna, oreka bermatuz 
hazkunde ekonomikoaren, ingurumenaren babesaren eta ongizate sozialaren artean. 
Horretarako, egun urbanizagarria del zoruaren zati bat desklasifikatu egin behar da. 
Zoruaren okupazio jasangarriaren aldeko apustua egin behar da, hiria bereiztea eta 
barreiatzea saihestuz. Hori da oinarria hiriko espazioen, landa espazioen eta espazio 
naturalen ingurumen balioak babesteko, baita askotariko erabilerak eta jarduerak  
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espazioan modu egokian eta kohesioz integratzeko eta mugikortasunaren sorkuntza 
murrizteko ere. 
 
Paisaia jotzea antolamendurako erreferentziatzat. 
 
Ahalbidetzea Smart City ideiak eta teknologia araudian sartzeko. 
 
Aurreko sarreran deskribatutako testuingurutik eta erreferentziazko printzipioetatik 
abiatuta, honako honen aldeko apustua ere egiten dugu udal talde politiko sinatzaileek:  
 
Biztanleria mantentzea bermatuko duen hazkundeak lehentasuna eman behar dio 
egungo hiriko zoruaren inguruko lursailen garapenari, bereziki metroaren geltokien 
inguruan daudenen garapenari. Horrek ekarriko du Getxoko auzoko zoru 
urbanizagarriak desklasifikatzea eta mugikortasuna sustatzea, garapen horiek 
konektatuta geratuko baitira dauden garraiobideekin eta sareekin. Hazkundea 
fokuratzea eraikita dagoen hiritik, sare horretan integratuz. Egoitzaren kuantifikazioak 
erantzun behar dio biztanleria mantentzeari. 
 
“Etxebizitza hutsak” ematen dituen aukerak kontuan hartzea eta eraikitako eraikinen 
espazioa optimizatzea bizileku erabilerarako, beharrak betetzearen parte gisa. 
 
Jarduera ekonomikoen gune bat sortzea, hiriko ehunduran integratua, Mariturrin. 
Barruan hartu behar ditu egoitza erabilera eta Zubilletako ibai parkea ere, Gobela 
ibaiaren egokitzapen hidraulikoaren eta ingurumen hobekuntzaren proiektuan 
jasotakoa. 
 
Eraikigarritasuna areagotzeko aukera aztertzea dagoeneko badauden jarduera 
ekonomikoko zoruetan, metro koadroko lanpostu gehiago egotea sustatzeko. 
 
Egoitza erabilera jarduera ekonomikoenarekin bateratzea egungo hiriaren ehunduran. 
Hirugarren sektoreko eta merkataritzako erabilerak sustatzea nukleoen erdiguneetan, 
baita gainerako egoitza guneen gertuko merkataritza ere. 
 
Mantentzea 2010eko irailaren 23an Udalbatzak gai zerrendaren 130. puntuan 
onartutako adierazpen instituzionalean Getxo-Andra Mariko biztanleekin hartutako 
konpromiso instituzionalak.       
 
Espazio hutsak osatzea, hiri parke berriak sortuz Arkotza kalearen eta Foruak kalearen 
artean (Aiboako geltokiarekin paralelo, goiko aldearekin), aipatutako Zubilletakoa eta 
Fadurako ekipamenduan dagoena. 
 
Eraikinak birgaitzeko aukera erraztea hiriko zoruetan ez dauden eraikuntzetan, zoru 
mota horietan toleratutako jarduerak arautuz. 
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Kudeaketa urbanistikoa Udalak egingo du. 
 
Hiriko egitura dentsoak, trinkoak eta konplexuak sustatzea, erabilera anitzekoak eta 
diseinu ekoefizientea dutenak, beharrezkoa ez den mugikortasuna saihestuz eta garraio 
kolektiboari lehentasuna emanez. Azpiegitura berriek ez areagotzea egoitza zentro eta 
guneetako garraio motorduna. Hazkundeak aurreikustea garraio publikoa duten 
guneetarantz, eta ibilgailu motordunen sarearekin alderatu daitekeen bidegorri sare bat 
sortzea. 
 
Korridore ekologiko bat sortzeko aukera sustatzea (Gobelaren ibilguaren erriberak eta 
hezegunea), eta uraren kalitatea eta baliabide hidrikoen kudeaketa hobetzea. 
 
Bide eskema bat, udalerriko kale zentraletako ibilgailu motordunen zirkulazioa 
murrizteko aukera emango duena, udalerritik ateratzeko adarrak indartuz.  
 
Hiria berritzeko eta birgaitzeko bideak sortzea, erabilera zaharkituak, azpiegituren 
gabeziak edo zaharkitzapenak, eraikinen irisgarritasun faltak edo besteren bat 
hautematen denean. 
 
 

Getxon, 2018ko maiatzaren 4an 
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A ERANSKINA 
 
 
Osagarri gisa, akordioa hobeto ulertzeko, jarraian transkribatuta daude LANTALDE 
izeneko herritarren eta entitate sozialen partaidetza taldearen ondorioak, HAPOa 
berrikusteko prozesuko aurreko ikerketen eta aurrerapenaren atarikoaren fasean 
lortutakoak. 
 
I. FASEAREN, AURREKO IKERKETEN, fasearentzako garrantzitsuak diren ondorioetatik 
eta ekarpenen txostenetik honako parte hartze datu hauek eta ekarpen garrantzitsu 
hauek erauzi ditugu, lortutako adostasun mailekin batera. 
 
Parte hartzearen datuak: 
 
Lan saioetan: 
65 pertsona lehen saioan (2013-05-16) 
52 pertsona bigarren saioan (2013-06-06) 
Interneteko foroetan: 
76 pertsona 
 
Ekarpen garrantzitsuak: 
 
1. Nahi dugun udalerri eredua: eredu misto bat, modu arrazional eta jasangarrian 
integratuko dituena zoruaren hainbat erabilera, auzo eta biztanleria talde guztietako 
kohesio soziala sustatuko duena (% 98eko adostasuna). 
 
2. Hazkundea eta hiriaren dentsitatea: hiri konpaktuaren aldeko apustua egin da, zoru 
naturala ahal bezain gutxi okupatzen duenaren aldekoa. Erabilerak eta jarduerak 
nahastea erraztuko duena bilatzen da, mugikortasun aktiboa eta garraio publikoak 
sustatuko dituena, jasangarritasuna eta baliabideekin eraginkorra den erabilera bilatuz; 
honakoak bilatuko ditu: energia aurreztea, nukleo ugariko herria, kohesio soziala eta 
norbanakoen eta komunitateen artean sortutako interakzioekin, harremanekin eta 
sareekin lotutako konektagarritasuna sustatuko duena, herritarren beharrei erantzuna 
emateko (% 92eko adostasun maila). 
 
3. Hiriko zoruaren dentsitatearen tipologia (% 79ko adostasuna) eta 
urbanizagarriarena (% 87ko adostasuna): tarteko dentsitatearen aldeko apustua egin 
da (50/75 etxebizitza hektareako), eta alde batera utzi dira dentsitate baxuak eta oso 
altuak. 
 
 
 
 



9 

                                    
 
 
4. Lurraldearen antolamendua: lurraldea antolatzeko tresnek (LPPek eta LPSek) ez 
dute babesten. Halakorik egiten badute ere, ez dira behar bezala betetzen 
ingurumenari eta ingurumen fisikoa babesteari dagokionez. Egoera hori HAPOaren 
bitartez hobetu behar da (% 87ko adostasuna). 
 
5. Hiriko zoruan ditugun espazio libreen sistema orokorrak ez dira nahikoak. Gune 
populatuetan falta dira (Algorta eta Areeta), eta bertarako sarbide hobeak eta 
segurtasun handiagoa sustatu beharko lirateke (% 83ko adostasuna). 
 
6. Bidegorriei dagokienez, LPPk dioenez, Lamiakon eta Azkorrin konektatu behar gara. 
Kontuan izanda konexio horiek, dagoeneko badauden zatiak eta egikarituko direnak, 
uste dugu sare funtzional eta seguru bat sortu behar dela, irisgarritasun araudia 
betetzen duena, eta ahalbidetuko eta sustatuko duena aisiatik harago doan eguneroko 
lekualdatzeko erabilera (% 83 adostasuna). 
 
II. FASEAREN, AURRERAPENAREN ATARIKOAN, fasearentzako garrantzitsuak diren 
ondorioetatik eta ekarpenen txostenetik honako parte hartze datu hauek eta ekarpen 
garrantzitsu hauek erauzi ditugu, lortutako adostasun mailekin batera. 
 
Parte hartzearen datuak: 
 
Lan saioetan: 
47 pertsona lehen saioan (2013-10-23) 
45 pertsona bigarren saioan (2013-11-13) 
45 pertsona hirugarren saioan (2013-12-19) 
39 pertsona laugarren saioan (2014-01-22) 
Interneteko foroetan: 
76 pertsona: 166 posibleetatik 49 (37 titular 68 posibleetatik) 
 
Ekarpen garrantzitsuak: 
  
1. Planak erantzunak bilatu beharko lituzke Getxoko bizilagunen etxebizitza 
eskariarentzat: 
Sakonago aztertu behar dira egungo arazoaren arrazoiak, eta konpondu egin behar 
dira. 
Kontuan izan behar da badaudela beste tresna batzuk (Udalaren gaineko eta 
hirigintzari ez dagozkion araudiak), arazo horiei aurre egiteko, HAPOak berak duen 
ahalmen bera edo handiagoa dutenak. 
Etxebizitzaren prezio altuaren (alokairua edo erosketa), eta bereziki gazteek jasaten 
duten gaitasun ekonomiko faltaren, ondorioz, etxebizitza eskari txikia dago, eta horrek 
belaunaldi errelebo eza dakar. 
 



10 

                                    
 
 
Proposamen gisa: Udalak lehentasuna eman behar die gazteak mantentzeko politika 
publikoei, eta etxebizitzaren prezioei heldu behar die. Udalerriko gazteen aldeko 
apustua egin behar da, etxebizitzarako sarbidea bermatuz, enplegu eta autoenplegu 
aukerak sortuz udalerrian bertan. (% 56ko adostasuna) 
 
2. Oro har, uste da lehentasuna eman behar zaiola Getxoko herritarrek azaldutako 
beharrei erantzuteari, bereziki gazteei dagokienez; bigarren mailakotzat jotzen dugu 
Bilboko metropoli guneko beste udalerri batzuetatik datorren etxebizitza beharra 
(% 40ko adostasuna).  
 
Behin zehaztu direnean biztanleriaren bilakaeraren beharrak zeintzuk diren, 
etorkizuneko plan orokorrak ahal bezain zoru urbanizagarri gutxi bete beharko luke 
(horren ondorioz desklasifikatu egin beharko lirateke egun dauden zoru urbanizagarriko 
250,9 hektareak), Lantalden lehen fasean adostutako tarteko dentsitatearen premisei 
jarraikiz, biztanleriaren bilakaeraren beharrei erantzuteko. (% 83ko adostasuna) 
 
Kudeatzeko falta diren egikaritze unitateek beren diseinuan, mugen barruan, beren 
espazio libreen sistema orokorrak jaso beharko lituzkete. Hau da, beren burua hornitu 
beharko lukete, etxebizitzak hartzeko duten gaitasuna murriztuta ere. (% 73ko 
adostasuna) 
 
Planak hiriko zoruko bere etxebizitza eskaintzan kontatu beharko luke etxebizitza 
hutsaren ehuneko bat, teknikoki bideragarria den altuena. Gainera, komenigarria 
litzateke mekanismo batzuk aktibatzea, etxebizitza horiek zerga pizgarrien eta politiken 
bidez mobilizatzeko, jabeen eskubideak nahikoa babesten dituen legedia bati jarraikiz. 
(% 86ko adostasuna) 
 
Kontuan izanda erabilera misto bateragarrien eredua (saltokien ehundura, etxebizitzak, 
sistema libreak eta abar), Lantaldek adostutakoa, erabaki da ez dela aukera onena 
etxebizitzen eskaintzaren barruan zenbatzea lokalak eraldatzetik sortutako etxebizitzen 
ehuneko bat. (% 81ko adostasuna) 
 
Zehaztu da zein garrantzi duen araudiaren bitartez etxebizitza handiak banatzea 
errazteak, efizientzia eta jasangarritasun irizpideak kontuan izanda, energia kontsumoa 
murrizten dela bermatzeko.  (% 100ko adostasuna) 
 
Positiboki baloratu da araudiaren bitartez erraztea hiriko zoruan dauden teilatupeko 
espazioak etxebizitzarako edo erabilera bateragarrietarako erabiltzea, baldin eta 
araututa egiten bada, espazioek segurtasun, osasungarritasun, bizigarritasun eta 
abarren baldintzak betetzen badituzte. (% 97ko adostasuna) 
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Beharrezkoa irtitzi zaio babes publikoko etxebizitzak % 40 areagotzea, lehentasunez 
alokairukoak, hiri zoruan kokatutako eta kudeatu gabeko egikaritze unitateetan. 
(% 74ko adostasuna) 
 
Babes publikoko etxebizitza sustatu behar da, bereziki alokairu sozialekoa, 
berrikusgarria eta birakaria. (% 100eko adostasuna) 
 
 
Informazio hori guztia xehe-xehe jasota dago Getxoko HAPOa berrikusteko partaidetza 
prozesuaren memorian. 
 
 
 


