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22.8.1.  HIRIGINTZA2.8.1.  HIRIGINTZA

Getxoko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO)

Getxoko HAPO, udal mugarte osoa antolatzeko tresna gisa, indarrean sartu zen 2001ean. 

Aurreikusitako epeak igaro, lurraldearen antolamendurako zenbait tresna onetsi, legeria garatu 

eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea indarrean 

sartu ondoren, plana berrikusteko erabakia hartu zen. Berrikuspena 2011n hasi zen eta 2/2006 

Legeak behartu bezala, Getxoko Udalak abian jarri zuen herritarrek HAPOren berrikuspenean 

parte hartzeko programa bat; hala, egitasmoan lantalde bat eratu zen xede horri begira. 2013an 

lantaldearen osaera berrikusi zen. Lantaldean gizartearen eremu desberdinetako 70 bat 

herritarrek parte hartzen dute (horietariko batzuk elkarteen ordezkariak). Hala, 2013an zenbait 

elkartek parte hartzen zuten, horien artean “En clave de ciudadanas por Getxo” elkartea eta 16 

emakumek eta 25 gizonek euren izenean (orotara, emakumeak %39 eta gizonak %61). Udalak 

sexuen, adinen eta auzoen ordezkaritza orekatuari eusteko ahaleginak egin ditu. 

Era berean, Lurzoru eta Hirigintzari buruzko Legeak ezarritakoa betetzeko, Getxok Aholku 

Kontseilu bat du hirigintza plangintzari begira; kontseilua 2007an eratu zen. Organoaren kideen 

artean 9 elkarte daude eta horietariko bat emakumeen elkartea da. Hala ere, elkarrizketa 

batean adierazi zuten parte hartzeari utzi ziotela, haientzat lehentasunezkoa ez zelako, 

denbora gutxi zutela kontuan hartuz.

Bi urteko lanen ondoren, HAPOren bertsio oso eta eguneratua 2013an onartu zen.

90eko hamarkadan emakumezkoen elkarteek gogoetak 

sustatu zituzten herrien eta hirien diseinuari buruz. “Hiri 

debekatuaren mapa” izendapenarekin hainbat azterketa 

egin ziren emakumeen begirada eta hiri ingurunean 

zituzten premiak aintzat hartuz. Mapa horiek agerian 

jarri zituzten emakumeek arriskuentzat hartzen zituzten 

guneak, erasoak gertatuak ziren guneak, irisgarritasun 

txarreko guneak eta hirien bizigarritasunarekin eta 

sinbologiarekin zerikusia zuten bestelako gaiak. 2009an 

Getxon, Berdintasun Zerbitzuak bultzatua, mota 

horretako ariketa bat egin zen. Tailerren emaitzak “Hiria 

eta Genero, garapenaren eta eguneroko bizitzaren 

eredua” diagnostikoan eta proposamen agiri batean jaso 

ziren eta horiek guztiak udalaren zerbitzuei helarazi 

zitzaizkien.

Lehenago, 2005eko urtarrilean, Getxoko kale gutxik 

emakumeen izena zutela egiaztatuta, udalak osoko 

bilkuran onetsi zuen kale berrietan Getxoko eta 

udalerriaren historiako emakume nabarmenen izenak 

ezartzea. 
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32.8.2.  MUGIKORTASUNA2.8.2.  MUGIKORTASUNA

Irisgarritasun eta mugikortasun iraunkorra da udalerrian jarduteko 

lehentasunezko beste ardatz bat. Getxok garraio publiko propiorik ez 

duen arren, oso komunikazio azpiegitura egokiak ditu (6 metro geltoki, 

gaitasun handiko komunikazioak, aireportuarekiko hurbiltasuna eta 

abar)..

Dena dela, udal barruko mugikortasunari dagokionez, hutsuneak ikusten 

dira, bereziki herri barneko auzoak eta zerbitzuak lotzeko garraio 

publikorik ez egotea. Arazo hori gauez eta jaietan areagotzen da eta 

halaxe zehazten dute emakumeek Hiri Debekatuaren Maparen eta 

Berdintasunari buruzko 2009ko Diagnostikoaren prozesuetan.

Halaber, udalerriko pare bat gune (Fadura eta Kirol Portua) apur bat 

urrun daude metroaren ardatzetik eta saturazio arazoak izan ohi dituzte 

ibilgailu pribatuaren erabileraren ondorioz. Horien irisgarritasuna garraio 

molde iraunkorren bidez hobetu den arren (bidegorrien sarea), bizikleta 

erabiltzeko eta ibilgailu pribatuaren erabilera mugatzeko kontzientziazioa 

ere handitu behar da.

Zentzu honetan, Getxoko orografia eta hiri eraiketa aintzat hartuz, 

ibilgailu pribatuaren mendekotasun handia dago, udalerri barneko

lekualdaketak egiteko. Genero rol tradizionalen ondorioz, emakumeak 

dira garraio publikoa gehien erabiltzen dutenak, bai lanera joateko bai 

zaintza zereginak betetzeko. Hala ere, ez dago herrira heltzen diren 

erabiltzaileen sexuaren arabera sailkatutako daturik.  

Udalak urteak egin ditu mugikortasun iraunkorreko ereduak bultzatu nahian, 

bizikleta eguneroko erabilgarritasuna izango duen garraioa izan dadin, 

aisialdiari lotutako erabileratik harago. Gainera, apustu argia egin da hiri 

eremuen erabilera partekatuen alde. Hirigintza eta Ingurumen Atalak 

bidegorrien sarea bultzatu da, bai eta trafiko apaleko kaleak (30 kale), 

bizikletak mailegatzeko sistema eta kanpaina ugari ere. Bidegorrien 2012-

2015eko udal plana dago eta haren barruan bizikletak huts-hutsean 

erabiltzen dituen tarteak daude, bai eta bizikletek eta autoek partekatu 

beharreko errepide zatiak ere. 

Hiri debekatuaren diagnostikoan jasotzen zen orduko bidegorriaren 

ibilbideen ahultasun nagusia zela erradialak ez izatea; izan ere, lerro 

paraleloak osatzen zituzten eta haien bidez ez zen errazten auzoen arteko 

komunikazioa, ez eta zerbitzuetara heltzeko irisgarritasuna ere. Udalaren 

esanetan, 2012-2015eko planaren jarduketek sarea handitu eta 

bidegorriaren tarte guztien arteko konexioa lortu nahi dute. Planari jarraituz, 

auzo guztiak 19 ikastetxeekin, 7 kirol instalazioekin, aisialdi guneekin, 

merkataritza zentroekin eta metroko 6 geltokiekin konektatuko dira. 

Aldi berean, bizikletak mailegatzeko zerbitzua dago, bizikletaren erabilera 

bultzatzen duena, garraioaren alternatiba gisa. Maileguak kudeatzen dituen 

EMAUS erakundeek emandako datuek agerian jartzen dute emakumeak 

direla bizikleta zerbitzua gehien erabiltzen dutenak.

Guztira Gizonak Emakumeak

Urteko abonuak 1278 558 720

Aldizkako 
abonuak

40 17 23

Taula 2.8.1. Getxoko bizikleta zerbitzuaren abonuak, sexuaren arabera. 2016ko 

martxoa. (Iturria: EMAUS) 
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42.8.2.  MUGIKORTASUNA2.8.2.  MUGIKORTASUNA

Getxoko errealitate sozioekonomikoari datxekion alderdi bat da 

biztanleen mugikortasun handia lan arrazoiengatik. 2009an Hiri 

Antolamendurako Plan Orokorraren berrikuspenari ekin baino 

lehenagoko azterlan sozio-ekonomikoaren testuinguruan etxeei buruz 

egindako inkestaren arabera, 10 getxotarretatik 8k Getxotik kanpo lan 

egiten dute. Horrek Getxo egoitza herri bihurtzen du biztanle asko eta 

askorentzat. Hala, Getxok Bilborekin duen lotura oso garrantzitsua da, 

Bilbo getxotarren lanleku nagusia den heinean. Bestalde, udalerrian 

sortutako enpleguaren %37 baino ez dute getxotarrek betetzen.

Mugikortasun Iraunkorreko Zeharkako Mahaia, Getxoko Udalean

2014an sortu zen Kirolaren Europar Hiriaren testuinguruan.

2015ean eratzeko lehen urratsak egin ziren; hasieran udal atal zehatz 

batzuek eratu zuten (hirigintza, ingurumena, gizarte zerbitzuak, Getxo 

Kirolak, Getxolan eta berdintasuna), baina udalerriko gizarte 

eragileekin konektatzeko konpromisoa hartuta. Mahaiaren helburua da 

mugikortasuna ulertzeko zeharkako eremua sortzea eta jarduketa 

proposamen komun, parte-hartzaile eta lankidetzazkoak planteatzea. 
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52.8.3.  ETXEBIZITZA2.8.3.  ETXEBIZITZA

Sustapen Ministerioaren 2015eko datuen arabera, Getxo estatu osoko udalerririk garestienetariko bat da, etxebizitzari dagokionez. Zehatzago, 5 urtera arteko 

antzinatasuna duen etxebizitza librearen metro koadroko batez besteko prezioa 2.663,2 eurokoa izan zen m2 bakoitzeko, estatuko bigarren garestiena, 

Donostiaren atzetik. Herriko etxebizitza parkearen zati handia 100 metro koadrotik gorako pisuak dira edo bizitza bakarreko etxe handiak. Gainera, egoitza 

handiak daude, esaterako Neguri, Usategi, Areeta, Zugatzarte edo Andra Mari auzoetan; azken horietan metro koadroak historikoki 6.000 euroak gainditu ditu. 

Berdintasunari buruzko 2009ko diagnostikoak zehaztu bezala, etxebizitzak arian-arian garestitu dira eta alokairuko eskaintza urria da. Ondorioz, horrek zuzeneko 

eragina izan du herritarrengan. Zehatzago emakumeei oso negatiboki eragiten die, udalerriko gizonek baino errenta txikiagoa dutelako. Aipatu bezala, 2013an 

udalerriko gizonek urteko errenta gisa 35.125 euro zituzten batez beste, eta emakumeek, ordea, 19.135 euro. Zailtasunik gehien dituzten kolektiboak emakume 

gazteak, emakume etorkinak eta etxeko familiaburuak diren amak. Hurrengo taulan ikus daitekeen legez, 20.000 eurotik beherako sarrerak dituzten pertsonen 

artean, emakumeek gizonak bikoizten dituzte alokairuko BOEren eskatzaile gisa. 

GIZONAK EMAKUMEAK BIAK

EROSKET
A

ALOKAIRU
A GUZTIRA EROSKETA

ALOKAIRU
A

GUZTIR
A

EROSKET
A

ALOKAIRU
A

GUZTIR
A

Zenbaki absolutua 349 772 1.121 358 1.219 1.577 153 538 691
% orotara %10,30 %22,78 %33,08 %10,56 %35,97 %46,53 %4,51 %15,87 %20,39

SARRERAK

>=0 / <3000 15 47 62 8 51 59 1 11 12
>=3000 / <9000 23 151 174 23 315 338 4 71 75
>=9000 / <12000 17 179 196 36 301 337 2 98 100
>=12000 / <20000 97 215 312 114 390 504 22 213 235
>=20000 / <25000 54 69 123 64 72 136 27 60 87
>=25000 / <32000 67 57 124 63 41 104 37 42 79
>=32000 / <39000 44 26 70 30 16 46 29 26 55
>=39000 / <50000 25 13 38 9 7 16 20 5 25
Egiaztatu gabe 7 15 22 11 26 37 11 12 23

349 772 1.121 358 1.219 1.577 153 538 691

ERROLDA

Erroldatuak 223 525 748 231 833 1.064 100 389 489

Erroldatu gabekoak 126 247 373 127 386 513 53 149 202

KIDEAK

1 342 733 1.075 329 848 1.177 0 1 1
2 6 25 31 16 249 265 76 224 300
3/4 1 12 13 13 121 134 69 250 319
5/+ 0 2 2 0 1 1 8 63 71

2.8.2. taula. BOEren eskatzaileak Getxon (erosteko edo alokatzeko), sexuaren arabera. Etxebide 2015.
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