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Getxoren tokiko 
iraunkortasunaren adierazleen 

eboluzioa 2006-2014

21 tokiko agenda foroa
2015eko martxoaren 25a
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HONDAKINEN ADIERAZLEAREN EBOLUZIOA 
2006-2014

Hondakinen sorrera (k/bizt/egun)
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Gaikako bilketaren eboluzioa 2006-2014 
(osotasunaren %)
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BFAri tratatzeko bideratzen zaizkion 
hondakinak (osotasunaren %)
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HONDAKINEN ADIERAZLEAREN EBOLUZIOA 
2006-2014

Iruzkinak

- Hondakinen sorrera: Azken bost urteetan, 
hondakinen sorrera murriztu egin da: 1,11 
kg/bizt./egunetik (2010) 0,98 kg/bizt./egunera 
2014an.  

- Gaikako bilketa:  Azken bost urteetan lortutako 
portzentajeak oso antzekoak dira.

- Gainerako hondakinak: Gainerako hondakinak 
asko murriztu dira 2007. urtetik (% 82,77) 2014ra 
(% 78,45).
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UDAREN ADIERAZLEA 2006-2014

Etxeko ur kontsumoa, l/bizt./egun   
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URAREN ADIERAZLEA 2006-2014

Galerak banaketa sarean (%)  
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URAREN ADIERAZLEA 2006-2014

Saneamendu sareari konektatutako 
etxebizitzak
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URAREN ADIERAZLEA 2006-2014
Iruzkinak

- Ur kontsumoa: Etxeko ur kontsumoa apur bat 
jaitsi da. 2011n 131,5 l/bizt./egun zen eta 2013an 
129,04 l/bizt./egun. Bizkaiko batezbestekoan 
gaude. 

- Galerak banaketa sarean: Banaketa sareko 
galerak apur bat murriztu dira. 2011n % 38,5 izan 
ziren eta 2013an % 36. 

- Saneamendu sareari konektatutako 
etxebizitzak: Ia-ia % 100. 
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ETORKINEN INTEGRAZIOA
Udalerrian erroldatuta dauden etorkinen 

kopurua eta haien portzentajea osotasunean
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ETORKINEN INTEGRAZIOA
Udalerrian erroldatuta dauden etorkinen 

kopurua eta haien portzentajea osotasunean

Iruzkina

Azken lau urteetan, etorkinen joera 
gutxitzekoa da, eta joera horrek batez ere EB-

koak ez diren biztanleengan du eragina. 
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INGURUMENEKO KUDEAKETA SISTEMAK

ENPRESAK:
• Sener-ek ISO 14001 dauka.

ERAKUNDEAK: GETXOKO UDALA
• Ereaga eta Arrigunaga hondartzek ISO 14001 

daukate 2009. urteaz geroztik.
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ADIERAZLEA: EUSKARA JAKITEA
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ADIERAZLEA: EUSKARA JAKITEA

Iruzkina

2001. urtetik (biztanleriaren % 19,9 
euskalduna) 2011ra (% 27,74) euskaldunen 

kopurua nabarmen gehitu da.  



15

LANGABEZIA-TASA
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LANGABEZIA-TASA

Iruzkina

Langabezia-tasa % 2 gehitu da azken 5 
urteetan. Hala eta guztiz ere, Getxoko 
langabezia-tasa 2014an Bizkaiko 
batezbestekoaren (% 16,50) eta Euskadiko 
batezbestekoaren (% 15,21) azpitik dago. 
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POBREZIA ETA GIZARTE BAZTERKETA
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POBREZIA ETA GIZARTE BAZTERKETA

Iruzkinak

• SBEa jasotzen duten familien kopurua urtero 
gehitzen da. 

• Gizarte Larrialdiko Laguntzetan (GLL) esan behar 
dugu 2010eko gutxikuntzaren arrazoia dela 
Sarrerak Bermatzeko Legearen garapenaren 
ondorioz etxebizitzarako prestazio osagarria 
(EPO) onartu zela, SBEaren jasotzaileen alokairu-
gastuak ordaintzeko, gastu horiek lehen GLL gisa 
izapidetzen baitziren.
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HERRITARREN PARTE HARTZEA
Udal izaera duten eta ingurumen gaietan 
herritarren parte hartzea bultzatzeko helburua 
duten batzar egonkorren kopurua (Ingurumeneko 
Tokiko Foroa).
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BAINATZEKO URAREN KALITATEA
% bainatu ezin den egun kop.
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BAINATZEKO URAREN KALITATEA
Iruzkina

Bainatzeko ura nahiko hobetu da azken bi 
urteetan (2013an eta 2014an). Inongo 
hondartzatan ez da izan bainatzea «ez 
gomendagarria». Areetako hondartzan 
bainatzeko egunen % 4,65a bakarrik «kontuz 
bainatzekoak» izan dira.
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HIRIKO AIREAREN KALITATEAREN EBOLUZIOA
2006-2014 

* Airearen kalitatearen egoera honela sailkatzen da: 
oso ona, ona, hobegarria, txarra eta oso txarra.

* Guri dagokigun denboraldian, Getxoko airearen 
kalitatea oso ona edo ona izan da.  

* Aztertu diren kutsagarrietako ezeinetan ez dira 
gainditu muga-balioak (SO2, CO, PM10, NO eta 
NO2, eta ozonoa).
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INGURUMEN HEZIKETA (II): AQUARIUMEKO 
BISITARI KOPURUA 2006-2014 DENBORALDIAN
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INGURUMEN HEZIKETA (II): AQUARIUMEKO 
BISITARI KOPURUA 2006-2014 DENBORALDIAN

Iruzkinak

• (*) 2013an sutea gertatu zen. Bisitari kopurua 
5.226 izan zen: urte horretako irailetik abendura 
arteko denboraldian.

• (**) 2014an, berriz, bisitari kopurua 19.853 izan 
zen, urte horretako abenduko datuak eduki gabe. 
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INGURUMEN HEZIKETA (III):ESKOLAKO 21 
AGENDAN PARTE HARTU DUTEN IKASLE KOP.
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INGURUMEN HEZIKETA (III): ESKOLAKO 21 
AGENDAN PARTE HARTU DUTEN IKASLE KOP.

Iruzkina

2014/15 ikasturtean Eskolako 21 Agendan 
parte hartu duten ikasleen kopurua gutxitu 
egin da, aurreko urteetatik. 
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INGURUMEN HEZIKETA (IV):IBILBIDE 
EKOLOGIKOETAN PARTE HARTU DUTEN 

TALDEAK
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INGURUMEN HEZIKETA (IV):IBILBIDE 
EKOLOGIKOETAN PARTE HARTU DUTEN 

TALDEAK
Iruzkina

- Parte hartu duten HHIen kopurua urteotan 
mantendu da (2 izan dira, urte batean izan ezik, 3 
izan baitziren).

- Bigarren eta lehen hezkuntzako taldeak mantendu 
egin dira azken urteotan. 
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LURZORUAREN ERABILERA IRAUNKORRA
-Kutsatuta egon litezkeen zoruak (m2)

-Lurzoru babestua, osotasunaren aldean (%).    
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PARKE ETA LORATEGI PUBLIKOAK BIZTANLE 
BAKOITZEKO

Parke eta lorategi publikoen azalera, metro 
karratuetan eta biztanle bakoitzeko (m2/bizt.)
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IBILGAILUAK

Ibilgailuak, karrozeria motaren arabera 
(turismoak, motozikletak, kamioiak…).   
Ibilgailu kop / 1.000 biztanle. 
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IBILGAILUAK

Iruzkina

- Ibilgailu kopurua murriztu egin da Getxon 2010. 
urtetik 2014. urtera. 2010. urtean 550 ibilg./1000 
bizt. zeuden, eta 2014an  470 ibilg./1.000 bizt.

- EB-an 487 ibilg./1000 bizt. daude.
- EAEn 438 ibilg./1.000 bizt. daude.
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ERAIKINEN ENERGIA-ERAGINKORTASUNA
Energia-eraginkortasunaren ziurtagiria daukaten 
etxebizitza eta eraikin kopurua (CADEM-EEE). (I)  
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ERAIKINEN ENERGIA-ERAGINKORTASUNA
Energia-ziurtagiria daukaten etxebizitza eta 
eraikinen kopurua (legeria berria)  (II)  
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ERAKINEN ENERGIA-ERAGINKORTASUNA

Iruzkina
- Energia-eraginkortasuneko ziurtagiria 

borondatezkoa da eta CADEMek (EEE) ematen du. 
Hura daukaten etxebizitzen kopurua 27 da 2012. 
urtean. Urte horretatik aurrera CADEMek ez du 
energia-eraginkortasuneko ziurtagiririk eman.

- Energia-ziurtagiria daukaten 1.974 etxebizitzak 
legeria berriaren barruan daude, europar 
exijentziatik eta hura Espainiar estatuari 
ekartzetik (derrigorrezkoa baita) jaio zena. 
Higiezin bat alokatzeko edo saltzeko ezinbestekoa 
da. Betekizunak CADEMenak baino txikiagoak dira.
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ENERGIA BERRIZTAGARRIEN ERABILERA

Energia berriztagarrien ekoizpena kWh-tan    
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ENERGIA BERRIZTAGARRIEN ERABILERA

Energia berriztagarrien ekoizpena kWh-tan

Iruzkina

2012. urtetik 2013. urtera energia 
berriztagarrien ekoizpenaren gehikuntzaren 
arrazoia biomasa da, 360.000 kWh izan dena 
guztira, eta 2014an mantentzen da.
Etxebizitzetako biomasako galdarez ari gara. 
Biomasa landare edo animalia jatorriko gai 
organikoa da, hondakin organikoak barne, energia 
ateratzeko erabili ahal dena.
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ENERGIA-KONTSUMOA (I)
Udalerriko elektrizitate kontsumoa urtean

(Kwh/bizt.)   



39

ENERGIA-KONTSUMOA (II)

Elektrizitate ez industrialaren kontsumoa urtean 
(Kwh/bizt.)
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ENERGIA-KONTSUMOA (III)
Industria-sektorearen energia-kontsumoa urtean

(Kwh/bizt.)
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ENERGIA-KONTSUMOA 
Elektrizitate kontsumoa (Kwh/bizt.)

Iruzkinak
Azken bost urteetan kontsumo elektrikoa, oro 
har, murriztu egin da udalerrian. Apur bat gehitu 
den sektore bakarra industriala da, kontsumo 
elektrikoan txikiena izanik halere.
Ez dakizkigu gas naturalaren, gasolioaren eta 
beste erregai batzuen kontsumoak.
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GARRAIO AZPIEGITURETARAKO ERABILTZEN DEN 
UDALERRIKO AZALERAREN BANAKETA (I)

Bizikletetarako prestatutako azalera (luzera, 
metrotan)
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GARRAIO AZPIEGITURETARAKO ERABILTZEN DEN 
UDALERRIKO AZALERAREN BANAKETA (I)

Bizikletetarako prestatutako azalera (luzera, 
metrotan)

Iruzkinak
2013an: Cervantes kaletik Zugazarteko lurpeko 
pasabidera doan tartea egin da. Luzera = 39 
metro. 
2014: Areetan eta Algortan koexistentzia 
zonetako seinale horizontalak eta bertikalak jarri 
dira. Luzera = 8.357 metro (KOEXISTENTZIA).
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Aparkaleku publikoen kopurua, lurrazalean

eta lurpean. Ezinduen plazak.
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Aparkaleku publikoen kopurua, lurrazalean eta 
lurpean

Iruzkinak
Gaur egun dauden plazak zenbatu dira, Kirol Portua, Fadura 
eta Errotatxu poligonoa barne. Zenbaketa honetan bide 
publikoko plaza guztiak izan dira kontuan, besteak beste 
ikastetxeetarako plazak, anbulantzienak, taxienak, zama-
lanetakoak, motorrenak, ezinduenak eta abar.
PLAZA KOPURUA GUZTIRA: 14.274.
Lurpeko aparkatze plazak, 2014. urtean, 1.269 dira.
Eta 342 aparkatze plaza daude ezindutako pertsonentzat.


