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1. HONDAKINAK
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HONDAKINAK

1.1. Hondakinak sortzea 

(kg/biz./egun)
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HONDAKINAK

1.2. Zati birziklagarriaren bilakaera (kopuru osoaren 

gaineko %)
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HONDAKINAK

1.3. Birzikla ezin daitezkeen hondakinen bilakaera (kopuru 

guztiaren gaineko %)
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HONDAKINAK

• Hondakinak sortzea: azken lau urteetan hondakinen
sorrera 1,03 eta 1,05ekoa izan da kg/biztanle/eguneko,
eta 2019tik 2020ra pixka bat gutxiagokoa izan zen.

• Gaikako bilketa: 2018tik 3 puntu gehitu da, hau da,
2018an % 31,3ko kopurua zuen eta 2020an % 34,4koa.

• Errefusa: 2015etik modu progresiboan 10 puntu gutxitu
dira, eta azken urteetan errefusa hondakinen % 65,5
izan da.
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2. URA ETA 
AIREA
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URA

2.1. Ur kontsumoa etxean (l/bizt./egun).   
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URA

2.2. Kontsumoa guztira, ur/urte (m3)
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URA

2.2. 2020. urteko uraren kontsumoa, motaren arabera 

(%)  
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URA

(…) 2.3. Uraren kontsumoa, motaren arabera (m3) 2014-

2020
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URA

(…) 2.3. Uraren kontsumoa, motaren arabera (m3) 2014-

2020
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URA

2.4. Banaketa sareko galerak (%)  
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URA

2.5. Saneamendu sareari konektatutako etxebizitzak (%)  
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URA

•Uraren kontsumoa: 2016tik aurrera etxeetako uraren 

kontsumoa mantendu egin da. 

•Udalerriko urteko uraren kontsumoa % 32 gutxitu da 2011tik 

aurrera.

•Etxeetako kontsumoa % 5 gehitu da azken urtean eta 

udalerriko kontsumoaren % 68 etxeetan egiten dena da; 

erakunde zuzkidurak, berriz, % 21 kontsumitu du, merkataritza 

eta industria sektoreek % 3, ikastetxe publikoek % 6 eta lehen 

mailako sareko industriek % 2 besterik ez.

•Banaketa sareko galerak: beheranzko joerak jarraitzen du, 

2018an % 30 gutxitu zen (2 puntu) eta 2020an % 27,8. 

•Saneamendu sareari lotutako udalerriko etxebizitzen ehunekoa 

gutxitu egin da, % 97tik % 95era.
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BAINURAKO URAREN KALITATEA

2.4.  Bainatu ezin daitekeen egun kopurua
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BAINURAKO URAREN KALITATEA

•2019an udako denboraldia ekainaren 1etik irailaren 30era izan zen.
18 laginetatik bakarrik batek izan zituen balio handiagoak hondartza
guztietan.

•2020an, bestalde, denboraldia ekainaren 15etik irailaren 30era izan
zen. 17 lagin jaso ziren eta batek bakarrik izan zituen balio handiagoak
hondartza guztietan eta bi laginek balio handiagoak izan zituzten
Areetako hondartzan.

•Denboraldi osoan astean behin egiten den laginketa: kontaketa
mikrobiologikoak (Escherichia coli eta enterokokoak).
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HIRIKO AIREAREN KALITATEA
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HIRIKO AIREAREN KALITATEA

• Aire kalitatearen egoera honako moduan sailkatzen da: Oso Ona,

Ona, Hobe Daitekeena, Txarra eta Oso Txarra.

• 2019 eta 2020 urteetan, Getxoko airearen kalitatea oso onaren

eta onaren artekoa izan zen.

• 2019an 6 egunek eta 2020an 10 egunek kalitate txarra izan zuten

PM10 parametroan (partikula arnasgarriak).

• Aztertutako gainerako parametroek (SO2, NO2 eta ozonoa) ez

zituzten muga balioak gainditu.
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3. ZARATAK
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ZARATAK 

3.1. 2013 eta 2020 urteen artean zaratengatik erregistratutako 

gorabeheren kopurua
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ZARATAK 

3.3. Egunez ingurumen zarata jasaten duten biztanleak (%)
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3.2. Zarataren kalteak jasaten dituzten biztanleak, fokuaren eta aldiaren arabera 

(goizetan/arratsaldeetan/gauetan), 2015eko datuak ehunekoetan



ZARATAK 

 Udalerriko zarata mapa aztertuta ondorioztatu da herritarrek kalte gehien jasaten

duten aldia egunean zehar dela (% 13 eta % 10 artean) eta kaleetako errepide trafikoa

dela argi eta garbi zarata gehien sortzen duen fokua (% 10 eta % 7 artean).

 Orokorrean, Getxoko biztanleen % 70 inguruk 2015ean zona lasaietako zarata

mailak zituen, hain zuzen ere 5dBA-koak. Datu hori egunean zehar egoitza zonetarako

gomendatutako kalitate akustikoko helburuen (65 dbA) azpitik dago eta biztanleen

% 1ek bakarrik sufritzen zuen gomendatutako adierazle akustikoak baino 5dB

handiagokoa den kaltea.

 Pandemiaren ondorioz 2020an bide publikoan zarata nabarmen gutxiago sortu ziren,

izan ere, 2018an 327 barekoak izan ziren eta 2020an, aldiz, 173 barekoak. Tabernetan,

erdira gutxitu ziren zaratak (-% 45) eta lonja eta garajeetan % 53 gutxiagokoak izan

ziren.

 Alderantziz, etxeetako zarata % 114 gehitu da 2018tik, beste era batera esanda, 103

baretik 220 barera.

 Saltokietako zarata oso txikia izan da eta azken bi urteetan erdira gutxitu da baita

ere.
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4. SOZIOEKONOMIKOA
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BIZTANLERIA

4.1. 2008-2020 urteetako Getxoko biztanleria 

(EUSTAT)

-% 3,1 2010etik

-% 7,2 2000tik
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BIZTANLERIA

4.2. 2020ko Getxoko biztanleen piramidea (EUSTAT)
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Getxo
Gizonak    Adina    Emakumeak



IMMIGRAZIOA

4.3. 2008-2020 urteen artean Getxon herritartasun 

atzerritarra duten pertsonen kopurua

Iturria: EIN

29

Biztanleen % 7 



EUSKARAREN EZAGUTZA

4.4. Euskara dakiten biztanleen ehunekoa
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LANGABEZIA-JARDUERA

4.5. 2008-2020 urteetako langabezia tasa orokorra eta 

sexuen araberakoa
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LANGABEZIA-JARDUERA

4.6. Biztanleria aktiboa (%) 
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Berria



HEZIKETA MAILA

4.7. Bigarren mailako ikasketak dituzten biztanleak (%) 
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Berria



POBREZIA ETA GIZARTE BAZTERKETA

4.8. 2006-2020 aldian gizarte larrialdiko laguntzak jasotzen 

dituzten familiak eta diru-sarrerak bermatzeko errenta 

jasotzen duten pertsonak (*)

(*) 2015az gero, DSBEren kasuak Lanbidek kudeatzen ditu.
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4.9. Batez besteko errenta orokorra eta sexuen araberakoa

€ 
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Berria
POBREZIA ETA GIZARTE BAZTERKETA



ETXEBIZITZA

4.10. 2015-20 aldiko etxebizitza babestuen eskatzaileak
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JARDUERA EKONOMIKOA

4.11. Udalerriko enpresa sorreraren saldo garbia (altak eta 

bajak), 1.000 biztanleko
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Berria



JARDUERA EKONOMIKOA

4.12. Jarduera ekonomikoetarako udalerriko azalera
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Berria



ADIERAZLE SOZIOEKONOMIKOAK 

• Azken 10 urteetan udalerriko biztanle kopurua % 3 gutxitu da eta

65 urtetik gorakoek zenbateko handia dute, % 25ekoa, hain zuzen

ere, EAEko batez bestekoa (% 22koa) baino pixka bat gehiagokoa.

• Getxon atzerriko biztanleak % 12 gehitu dira 2018tik, eta biztanle

guztien % 7 osatzen dute. Getxon 10 atzerritar egoiliarretik gutxi

gorabehera 6 emakumeak dira (% 58).

• 2001. urteaz gero euskaldunen ehunekoak bilakaera positiboa

izan du (% 19,9) eta 2016. urtean biztanleen % 33,2ra iritsi da.

Beraz, 13 puntuko gehikuntza gertatu da.
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• Langabezia tasak (orokorra, emakumeena eta gizonena) ia 2 puntu

gehitu dira 2018tik. Tasa orokorra % 8,7tik % 10,4ra gehitu zen eta

emakumeena gizonena baino bi puntu gehiagokoa da (hurrenez

hurren % 11 eta % 9).

• 2014az gero diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten

familien kopuruak behera egiten jarraitzen du. Hala, 2020. urtean

1.500 familia zeuden guztira, hain zuzen, 2014. urtean baino % 21

gutxiago.

• Gizarte larrialdiko laguntzei dagokienez, gorako joera egon

ondoren, azken bi urteetan laguntza hori jasotzen duten familia

kopurua % 8 gutxitu da.

• Etxebizitza babestua (erosita eta alokairuan) eskatzen dutenen

kopuruak azkeneko 4 urteetan gora egin du.
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• Getxoko biztanleen batez besteko errenta pixka bat gehitu da

2006-2018 urteetan zehar, baina, emakumeek gizonekin alderatuta

jasotzen duten batez besteko errentaren aldea handia da oraindik

ere (aldi horretako udalerriko emakumeen batez besteko errenta

gizonena baino % 28 txikiagoa izan zen).

• Biztanleria aktibo guztiaren ehunekoa pixka bat gehitu da 2016tik,

izan ere, emakumeen artean biztanleria aktiboaren ehunekoa asko

hazi da (% 41,8tik % 44,1era, hain zuzen ere). Hala ere, gizon

aktiboen ehunekoa 5 puntu gehiagokoa da oraindik ere.
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• Gutxienez bigarren mailako ikasketak bukatu dituztenak % 2

gutxitu dira 2010etik, eta ehuneko hori 2018an % 23,84koa zen.

• Jarduera ekonomikoak egiten diren udalerriko lurzorua

% 13,92koa da. Zifra hori ez da aldatu 2015etik, baina, 2010eko

zifrarekin alderatuz, % 2 txikiagoa da.

• Saltoki berrien sorkuntzaren bilakaera irregularra izan da 2006tik

eta % 7,3koa da orain (2006rekin alderatuz % 1,5 inguru gutxiago

eta 2019ko datuekin alderatuz, % 1 baino gehiago behera).
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5. PARTE-HARTZEA 
ETA 
INGURUMEN 
HEZKUNTZA
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HERRITARREN PARTAIDETZA

5.1. Ingurumenaren arloan udalak egindako bilera kopuru egonkorra

(Ingurumenari buruzko tokiko foroa eta Hondakinei buruzko tokiko

foroa).
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HERRITARREN PARTAIDETZA

• 2019an 6 foro egin ziren, 4 ingurumen taldearenak eta 2

hondakinen taldearenak.

• 2020an ingurumeneko 3 foro egin zituzten bakarrik.
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INGURUMEN HEZKUNTZA

5.2. Ingurumen Ikasgelaren erabiltzaile kopurua
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INGURUMEN HEZKUNTZA

5.3. Ibilbide ekologikoetan parte hartzen duten taldeak (Hezkuntza Saila)
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INGURUMEN HEZKUNTZA

 Ingurumen ikasgela abian jarri zenetik bisitari kopurua gehitzen

joan da, 2017an 2.291 izan baitziren eta 2019an 5.915 (bisita gehien

izan ziren urtea). 2020an, Covid-19aren ondorioz, bisitak % 23

gutxitu ziren. Asteburuetan partikularren bisitak nabarmenki gehitu

ziren.

 2020an ikasgela «Zentro Urdin» bilakatu zuen ADEAC-FEEk.

(Ingurumen Hezkuntzako eta Kontsumitzaileen Elkartea.)

 Ibilbide ekologikoei dagokienez, 2019/20 ikasturteko talde parte-

hartzaileak % 41 gutxitu ziren erregistratutako aurreko 2017/18

ikasturtearekin alderatuta, eta ikasle parte-hartzaileak 1.437 izan

ziren, eta ikastetxeak, aldiz, 12.
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INGURUMEN HEZKUNTZA

 Azkenik, Tokiko Agenda 21en eta Eskolako Agenda 21en arteko

koordinazio maila % 76koa izan zen. 5 oinarri hauek ditu:

1. Herritarrak sentsibilizatzeko plana eta jasangarritasunaren printzipioei

buruzko barneko plana daude.

2. Egitura egonkorra da, bi sail baino gehiagotako ordezkari politiko eta

teknikoak baitaude.

3. Hezkuntza komunitateko ordezkariek jasangarritasunari buruzko herritarren

foroetan parte hartu dute eta eskolak parte hartzen duen Eskola Agenda

21eko garapenari eta udalerriko ekintza jasangarriei buruzko informazioa

eman dute.

4. Gutxienez urtean behin udaleko talde teknikoa eta Eskolako Agenda 21eko

koordinatzaileak biltzen dira agenda biak planifikatzeko eta horren ondorioz,

ikasleek jardunaldi teknikoetan eta toki jasangarritasuneko bestelako

jardueretan parte hartzen dute.

5. Udalerriko ikastetxe foroak egiten dira, konpromisoak zeintzuk diren

azaltzen da eta eskariak jasotzen dira. Ondoren, udalak, ikastetxeen eskariei

erantzuten die.
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6. LURZORUA
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LURZORUA
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6.1. Babestutako azalera (%)

6.2. Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruak (m2)



LURZORUA
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6.3. Artifizializatutako lurzoruaren azalera

(%)



LURZORUA

 Udalerriko babestutako azalera % 2,05ekoa da 2018tik.

 Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruen 2020ko azalera Getxon 152.417

m2-koa da eta 2018ko azkeneko datutik % 5 gehitu da. Orduan,

145.671 m2 ziren.

 Parke eta lorategien azalera 469.700 m2-koa da eta oinezkoentzako

gune eta pasealekuena, berriz, 533.000 m2-koa. Getxoko 2020ko

oinezkoentzako azalera % 5,7koa zen eta udalerriko azalera guztia 11,89

km2-koa.

 Getxoko lurzoru artifizialaren ehunekoa egonkor mantendu da 2014tik

(% 65), eta aurretik, hau da, 2007tik 2014ra, 7 puntu gutxitu zen.

Honako lurzoru tipologiak dira "lurzoru artifizialak": Egoitzazko

lurzorua, jarduera ekonomikoetarako lurzorua eta ekipamendu eta

azpiegituretarako sistema orokorrak. "Espazio libreak" eta "ibai ibilguak"

ez dira barne hartzen.

• Egoitzazko lurzoruaren intentsitatea 123,5 biztanle/ha-koa da
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7. ENERGIA
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ENERGIA ERAGINKORTASUNA 

ERAIKINETAN

7.1. Energia ziurtagiria duten etxebizitza eta eraikinen
kopurua
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ENERGIA ERAGINKORTASUNA 

ERAIKINETAN

7.2. Eraikinen energia kalifikazioa (A, B, C, D, E, F eta G)

2019 2020
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ENERGIA ERAGINKORTASUNA 

ERAIKINETAN

 Legedia berria europar eskakizunetik sortu da eta horri jarraikiz,

etxebizitza eraiki berri guztiak ziurtatu behar dira, baita saldu

eta/edo alokatzen diren etxebizitzak ere. Hortaz, 2016. urtetik

jauzi esponentziala gertatu da eta Getxon 2020. urtean 15.093

eraikinek zuten ziurtagiri hori.

 Getxoko etxebizitza guztiak kontuan hartuta (2020an 33.967

EUSTATen arabera), gutxi gorabehera % 44k energia ziurtagiria

du.

 Etxebizitza ziurtatuen erdiek (% 50) E ziurtagiria dute, eta

ondoren, G (% 27) eta F (% 12) daude. Etxebizitza gutxik dute A,

B edo C ziurtagiria, % 2 eta % 5 artean bakarrik.
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ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ERABILTZEA

7.3. Energia berriztagarrien ekoizpen zenbatetsia (kWh)
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ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

ERABILTZEA

7.4. Energia berriztagarrien ekoizpen zenbatetsia, motaren

arabera



ENERGIA BERRIZTAGARRIAK 

ERABILTZEA

• Azkeneko bi urteetan Getxon energia berriztagarrien ekoizpena

% 9 hazi da.

• 2018an eta 2019an biomasaren eta energia fotovoltaikoaren

ekoizpen mailak mantendu egin dira.

• 2016tik energia fotovoltaikoaren ekoizpena gutxitu egin da

(260.273 kWh-tik 64.700ra) eta hori gertatzearen arrazoia izan

liteke gaur egun ez daudela hainbeste pizgarri energia mota hori

sustatzeko hasieran ezarri zirenekin alderatuta.

• 2017tik % 14 gehitu da energia geotermiaren ekoizpena eta % 21

eguzki energia termikoarena.
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ENERGIAREN KONTSUMOA 

7.5. Udalerriko urteko elektrizitate kontsumoa (kWh/bizt.)
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ENERGIAREN KONTSUMOA 

7.6. Urteko elektrizitate kontsumoa (industriakoa kontuan

hartu gabe) (kWh/bizt.)
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ENERGIAREN KONTSUMOA

7.7. Urteko elektrizitate kontsumoa industriaren sektorean

(kWh/bizt.)
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7.8. Udalerriko elektrizitate kontsumoa: 146.330.014,15 Kwh (2020)

7.9. Getxoko Udalaren elektrizitate kontsumoa. Fakturatutako energia (kWh)
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ENERGIAREN KONTSUMOA



ENERGIAREN KONTSUMOA 

 2018. urtetik orokorrean udalerrian elektrizitatearen

kontsumoa murriztu da eta 2019. eta 2020. urteetako

beheranzko joerei eutsi zaie. Izan ere, azkeneko 10

urteetan biztanleko kontsumo txikienak eman dira.

 Getxoko Udalak % 5 gutxitu du elektrizitatearen

kontsumoa 2018tik, eta, hala, 2015eko antzeko zifretan

dago orain.

 Etxeetako kontsumoa kontsumo guztiaren % 59 da,

zerbitzuena % 38 eta industriarena % 3; banaketa

horrek joera homogeneoa izan du azken urteetan.
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8.GARRAIOA ETA 
IBILGAILUAK 
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GARRAIOA 

8.1. Bizikletetarako egokituko azalera (luzera km-tan)
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GARRAIOA

8.2. Lur gaineko eta lurpeko aparkaleku publikoen kopurua

Mugikortasun urriko pertsonentzako aparkalekuak

68



 2020. urtean gainazalean 12.555 plaza zeuden, hau da, 2018.

urtean baino % 2 gehiago. Kopurua kalkulatzeko honakoei

erreparatu zaie: aparkalekuak bide publikoan, aparkamendu

arautua (AAZ), kirol portu, Fadura eta Errotatxuko poligonoko

guneak eta plaza bereziak, hain zuzen, ikastetxe, anbulantzia, taxi,

zamalan, motor, mugikortasun urri eta abarri gordetakoak.

Zorupean 1.498 aparkaleku publiko daude, 2018. urtean baino 258

gehiago, alegia. (+% 21)

 Mugikortasun urriko pertsonei gordetako 423 aparkaleku daude,

eta 2018tik % 6 gutxitu dira (orduan 448 zeuden).

 Bizikletentzako udalerriko azalera gehitu egin da 2018tik, zehazki,

25,4 km-tik 26,3 km-ra.

GARRAIOA
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IBILGAILUAK

8.3. Ibilgailuen kop./1.000 biztanleko. 

70



IBILGAILUAK

8.4. Ibilgailuak karrozeria motaren arabera (autoak, motozikletak, 

kamioiak...) 

71

URTEA 2018 2020

AUTOBUSAK 6 6

KAMIOIAK 2.045 2.058

ZIKLOMOTORR

AK
1.450 1.333

MOTOZIKLETAK 4.774 4.956

ATOIAK 274 277

TRAKTOREAK 237 249

AUTOAK 38.631 38.011

GUZTIRA 47.417 46.890

Motozikletak % 1 gehitu dira eta turismoak % 81ean

mantendu dira 2018ko datuekin alderatuta



IBILGAILUAK

Ibilgailuak

•Azken bi urteotan, ibilgailu kopuruak pixka bat gora egin du Getxon:

2018. urtean 604 ziren 1000 biztanleko eta 2020an, aldiz, 609 ibilgailu

zeuden. Nolanahi ere, erkidegokoa eta estatukoa baino kopuru

txikiagoa da.

•EAEn 2020. urtean 620 ibilgailu zeuden 1.000 biztanleko (DGT), hau

da, kopurua gutxituz doa.

•Estatuan batez bestekoa nabarmenki hazi da eta 1.000 biztanleko

773 unitatekoa da.

Autoak

•2020. urtean Getxon 493 auto zeuden 1.000 biztanleko.

•Europako 2019ko batez bestekoa 507 autokoa da 1.000 egoiliarreko

(Eurostat)

•Frantzia (482) eta Irlanda (454) Europako batez bestekoaren azpitik

daude, eta, Luxenburgok, (681) Italiak (663) eta Alemaniak (574)

Europako batez bestekoa gainditzen dute.72



GETXOBIZI

70 bizikleta daude martxan.

13 geltoki

179 aparkaleku
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Lugar Nº puestos

Aixerrota 11

Algorta 17

Andra Mari 11

Areeta 17

Ayuntamiento 11

Bidezabal 17

Ereaga 17

Fadura 11

Parque Gernika 11

Gobela 11

Puente Bizkaia 17

Punta Begoña 17

Salsidu 11

Total 179



8.5. Urteko mailegu kopurua

GETXOBIZI
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GETXOBIZI

75

• 2019an pixka bat gehitu zen maileguen eskaria

aurreko urtearekin alderatuz, zehazki, % 7 gehiago.

• 2020an sistema indargabetu egin zen COVID-19aren

ondoriozko alarma egoera hasi zenetik (martxoaren

erdialdetik) eta maiatza erdialdean jarri zen berriz ere

martxan. Azkenik, aurreko urtearekin alderatuta % 42

gutxitu zen.



9. BIODIBERTSITA
TEA
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BOLUEKO HEZEGUNEA

Bolueko hezegunean eta bailaran ikusten diren hegazti espezieen

inbentario irekian espezie zaurgarri bat gehiago gehitu zen, eta, beraz,

7tik 8ra igaro dira.

Gainerakoak mantendu egin dira. 146 espezie daude guztira, eta

horietatik 42 mehatxatutako espezieen euskal katalogoan daude eta

honako babes kategoriak dituzte:

2020KO EGOERA KP.

Desagertzeko arriskuan 2 espezie (lezkadi arrunta eta miru gorria)

Zaurgarria 8 espezie

Bitxia 20 espezie

Interes berezia 12 espezie
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Xehetasunetara joz gero, Bolueko hezegunearen esparruan bi espezieren

egoera adieraz dezakegu.

9.1 Apoarmatuen (autoktonoak eta exotikoak) harrapaketak Bolueko

hezegunearen zona desberdinetan (2009-2020) (%)

BOLUEKO HEZEGUNEA
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SOS APOARMATUAK: Apoarmatu exotiko inbaditzaileak Bolueko

hezegunean

9.2. Hezegunean harrapatutako ale exotiko inbaditzaileen kopuruaren

bilakaera (2009-2020):

BOLUEKO HEZEGUNEA

• Apoarmatuen (autoktonoak eta exotikoak) presentziak azkeneko bi urte

hauetan behera egin du Bolueko hezegunean, bereziki, exotikoenak. Azken

urtean, hala ere, orbicularis espezieen aleak pixka bat gehitu dira

(apoarmatu europarra)
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9.3. Apo lasterkariaren ugalketa jarraipena. Hezeguneko errunaldiak

2008-2020

Epidalea calamita (ZAURGARRIA)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ZONA Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº

% % % % % % % % % % % % %

HN1 8 ¿?

3% ¿?

HN2 ¿?

¿?

BA1 1 ¿?

4% ¿?

BA2 ¿?

¿?

LNI 14 28 52 72 91 104 22 ¿? 14 12 22 16 11

61% 100% 100% 100% 99% 94,50% 88% ¿? 100% 100% 81% 100% 100%

CHD1 4 5 1 2

1% 4,60% 4% 7%

CHD2 1 2 3

0,90% 8% 11%

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

--

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --

---- -- -- -- -- --

-- -- -- -- -- -- -- --

-- -- -- ---- -- -- --

-- -- -- --

¿?

---- ¿? -- -- --

Apo lasterkariak, bestalde, ugalketa tasa gutxitu du, nagusiki, 2018. urteko 
datuekin alderatuta. Errunaldiak nagusiki Gorrondatxe hondartzako zona 
nagusian egin ziren. 
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9.4. Detektatutako hegazti kopurua (2020).

HEGAZTIAK

Zuzenean ikusita edo entzunda 130 hegazti espezie

detektatu ziren 2020an aukeratutako hiru habitatetan (

Kortiñe-Azkorri-Bolue).



10. ONDORIOAK
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ONDORIOAK

 Hondakinen atala pixka bat gutxitu da 2019tik 2020ra; bereziki, errefusa 10

puntu gutxitu da 2015etik. Birziklapen tasa 3 puntu gehitu da azken bi

urteetan, eta 2020an % 34,4koa izan zen.

 Bai hiri airearen kalitatea, baita bainatzeko urena ere ona eta oso ona

artekoa izan da. 2019an eta 2020an Getxoko hondartzak egun bat egon ziren

itxita bakarrik udako denboraldian. Etxeetako uraren kontsumoa 2016ko

maila berberetan mantendu da eta udalerriko kontsumo guztiaren % 65

osatzen du.

 Zaratagatiko gorabeherak nabarmenki gutxitu dira, izan ere, pandemiagatik

zarata gutxiago sortu da bide publikoan, lonjetan eta tabernetan (ia erdia

baino gehiago), eta, etxeetan aldiz, gehitu egin da.

 Getxoko biztanleak gutxitzen ari dira, % 3 azkeneko 10 urteetan, eta

piramidea zahartuta dago, 65 urtetik gorakoak EAEko batez bestekoa baino

gehiago baitira. Azken bi urteetan gehitu egin da biztanle atzerritarren

kopurua (% 7), eta gehienak emakumeak dira.
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ONDORIOAK

 Langabezia gehitu egin da udalerrian, 2018tik 2 puntu inguru, eta tasa

orokorra % 8,7koa izatetik 2020an % 10,4koa izatera igaro da.

• Diru-sarrerak bermatzeko errentajasotzen duten familien ehunekoa

jaisten doa (2014tik joera hori mantentzen da) eta gizarte larrialdiko

laguntzak jasotzen dituztenak lehenengo aldiz jaitsi egin dira 2018tik, % 8

hain zuzen ere.

• Babestutako etxebizitzen eskatzaileak modu progresiboan gehitu dira

azken 4 urteetan, eta azken urtean, zehazki, % 16.

• Ingurumen jardueretako parte-hartzea gehitu egin da azken urteetan,

nagusiki, partikularrek asteburuetan egiten dituzten bisitetan. 2020an hala ere,

pandemiaren ondorioz % 23 gutxitu ziren ingurumen ikasgelako bisitak eta

ibilbide ekologikoetan ere 2019-2020 ikasturtearekin alderatuz % 41 talde

gutxiago egon ziren.

• Udalerriko babestutako azalera mantendu egin da eta kutsatuta egon

daitekeen lurzorua % 5 gehitu da azken bi urteetan.
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… ONDORIOAK
• 2016. urtetik nabarmenki gehitu dira Getxon energia ziurtagiria duten

eraikinak, eta 2020. urtean 11.090 ziren. Etxebizitzen % 44k ziurtagiria du

(horietako erdiek E ziurtagiria).

• Energia berriztagarrien ekoizpena urtez urte Getxon gehitzen ari da.

2018tik 2020ra % 9. 2017tik % 14 gehitu da energia geotermiaren ekoizpena

eta % 21 eguzki energia.

• 2016az gero, oro har, udalerrian urteko elektrizitate kontsumoa gutxituz

doa eta azkeneko 10 urteak kontuan hartuta, biztanleko kontsumo txikienak

izan dira.

• 2020. urtean aparkalekuen kopurua, bai gainazalean (+% 2), bai zorupean

(+% 21) gehitu egin zen 2018ko datuekin alderatuz gero, baina % 6 gutxiago

dago mugikortasun urriko pertsonentzat.

• Ibilgailu kopurua pixka bat gehitu da, izan ere, 2018an 1000 biztanleko 604

ziren eta 2020an 609. Nolanahi ere, erkidegoko eta estatuko kopurua baino

txikiagoa da. Autoei dagokienez, Getxok 1.000 biztanleko 493 auto ditu,

Europako batez bestekoa baino gutxiago hemen ere ( 507 unitate/1.000

biztanleko 2019an).
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… ONDORIOAK

• Bizikleten mugikortasunari dagokionez, Getxoko bizikletentzako

azalera 25,4 km-tik 26,3 km-ra gehitu da. 2019an pixka bat gehitu zen

maileguen kopurua aurreko urtearekin alderatuz (% 7), eta 2020an

zerbitzua geldituta egon zen bi hilabeteetan zehar % 42ko gutxitzea

gertatu zen 2019ko datuekin alderatuta.

• Bolueko hezegunean eta bailaran guztira 146 hegazti espezie zenbatu

dira eta espezie zaurgarri bat gehitu da (7tik 8ra igaro da kopurua,

beraz).

• Apoarmatuen (autoktonoak eta exotikoak) presentziak azkeneko bi

urte hauetan behera egin du Bolueko hezegunean, bereziki, exotikoena.

• Apo lasterkariaren kasuan, ugalketa tasa gutxitu egin da 2018rekin

alderatuz, bereziki, hezeguneko eremu batean.
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ERANSKINA

Informazio osagarria



Hurrengo taula eta grafikoetan txostenean jasotako alderdi sozioekonomikoak

osatzeko informazioa jaso da.

Inguruko udalerrietako biztanleen bilakaera (2006-2020)

Iturria: Udalplana



Egoitza lurzoruko etxebizitzen dentsitatea (Etxebizitzak/Ha.)

Getxo eta inguruko udalerriak

89
Iturria: Udalplana



 Hazkunde begetatiboaren tasa (1.000 biztanleko bizirik jaio

direnen eta hildakoen arteko diferentzia) negatiboa da 2014tik.

Faktore horiez gain, udalerriko gazteek inguruko herrietara

“ihes egiten dute”, besteak beste, etxebizitzak garestiak

direlako Getxon.

 Getxoko etxebizitza dentsitatea (egoitzazko azaleraren gaineko

etxebizitza kopurua) inguruko udalerri batzuetakoa baino

txikiagoa da (Erandio eta Leioa) eta azken 10 urteetan

mantendu egin da.


