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1. HONDAKINAK 

4 



HONDAKINAK 
 

1.1. Hondakinen sorrera (kg/bizt./egun) 
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HONDAKINAK 
 

1.2. Zati birziklagarriaren bilakaera (guztiaren gaineko %) 
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HONDAKINAK 
 

1.3. Birzikla ezin daitekeen zatiaren bilakaera (guztiaren gaineko 

%) 
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HONDAKINAK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Hondakinen sorrera:  azkeneko 3 urteetan hondakinak 
etengabe sortu dira. Azkeneko urtean, 2017tik 2018ra, 
hondakinen sorrera arinki jaitsi da 1,04 kg/bizt./egun 
izatetik 1,03 kg/bizt./egun izatera pasa da.  

 

• Gaikako bilketa: Azken 3 urteetan, etengabeko igoera 
bat antzeman da: 2016. urtean guztiaren % 24,3tik 
% 31,3ra izatera iritsi zen 2018an. 

 

• Errefusa: Errefusa nabarmen murriztu da, bereziki, 
2013tik. 10 puntu gutxiago sortu dira. 
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2. URAK ETA AIREA 
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URA 

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

2.2. Guztizko kontsumoa ur/urte (m3) 
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URA 

2.3. 2017. urtean uraren kontsumoa motaren arabera (%)   
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URA 

(…) 2.3. 2017. urtean uraren kontsumoa motaren arabera 

(m3)   
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URA 

 2.4. Galerak banaketa-sarean (%)   
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URA 

 2.5. Saneamendu-sareari konektatutako etxebizitzak (%)   
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URA 

• Uraren kontsumoa: 2015. urtearekiko uraren etxeko 

kontsumoak arinki egin du gorantz.  

• Udalerrian urteko uraren kontsumo guztia % 14,9 jaitsi da 

2011. urtetik 2018. urtera 

• Udalerriko kontsumo osoaren % 66 etxeei dagokie; 

erakunde zuzkidurak, berriz, % 21 kontsumitu du, 

merkataritza- eta industria-sektoreek, % 8 eta lehen mailako 

sareko industriak % 1 besterik ez. 

• Banaketa sareko galerak: banaketa-sarean galerak 4 

puntutan gutxitu dira, 2015eko % 35,6tik 2017ko % 31ra.  

• 2012. urteaz gero, saneamendu sareari lotuta dagoen 

udalerriko etxebizitzen ehunekoa % 98 inguru da. 
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BAINURAKO URAREN KALITATEA 

  2.4.  Bainatu ezin daitekeen egun kopurua 
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BAINURAKO URAREN KALITATEA 

  2.5. Herritarrek hondartzen zaintza eta mantentze-lanak 

balioztatzea 
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Iturria: 2018an Getxoko Udala (Udal zerbitzu eta kudeaketarekin herritarren 

asetze-mailari buruzko pertzepzio orokorraren azterketa) 



 
BAINURAKO URAREN KALITATEA 

 • 2018ko ekainaren 5etik 15era urak bainatzeko egokiak ez ziren 
izan, ekainaren 3an euri-erauntsiak izan zirelako eta hondartzetan 
ondorioak larriak izan zirelako. Azterketak egin ondoren, 
bakterioak azaldu ziren. 

 

• Denboraldi osoan astean behingo laginketa: kontaketa 
mikrobiologikoak (Escherichia coli eta Enterococoak)  

 

• Areetako hondartzari dagokionez, 2017ko aldirako urteko 
sailkapena hobetu egin da: NAHIKOA izatetik ONA izatera. 

 

• 2018an Getxoko Udalean  «Udal zerbitzu eta kudeaketarekin 
herritarren asetze-mailari buruzko pertzepzio orokorraren azterketan» 
erantzun duen pertsonen % 82ren ustez, 2018. urtean hondartzei 
dagokienez, udalaren zaintza eta mantentze-lanak nahiko edo oso 
positiboak izan dira. 
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HIRI AIREAREN KALITATEA 
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2017 2018 

O3-8H 
Ozonoa 

PM10 
Partikula 

esekiak 

NO2 
Nitrogeno 

dioxidoa 



HIRI AIREAREN KALITATEA 

 

• Aire-kalitatearen egoera honako moduan sailkatzen da: Oso Ona, 
Ona, Hobe Daitekeena, Txarra eta Oso Txarra. 

 

• 2017/18 azkeneko bi urteetan, Getxon airearen kalitatea oso on eta 
onaren artean kokatu da. 

 

• Ez dira muga-balioak gainditu aztertutako ezein kutsatzailetan (SO2, 
CO, PM10, NO eta NO2, eta ozonoa). 

 

• 2017. urteko bi egunetan nitrogeno dioxidoaren neurria hobe 
zitekeen. 
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3. ZARATAK 
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ZARATAK  

 3.1. 2013-2018an zaratengatik gorabeheren kopurua  
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ZARATAK  

Gaur egun gorabehera gehienak bide publikoan sortutako 

zaraten ondorioz izaten dira eta oso urrun atzetik datoz 

taberna, lokal edo garajeetako zaratak, baita 

etxebizitzetakoak ere. 

  Azkeneko bi urteetan bide publikoan izandako 

gorabeherak gehitu dira; azkeneko urtean, ordea, joera hori 

lokal eta garajeetan suertatu da (42 gorabehera gehiago). 

Era berean, tabernetan 2016ko 183tik 2018ko 143ra 

murriztu dira eta etxebizitzetan % 20 gutxiago antzeman da 

2017tik 2018ra.   

 Saltokien kasuan, gorabeherek konstante diraute eta 

kopurua oso txikia da. 
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4. SOZIOEKONOMIA 
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BIZTANLEAK 

 4.1. 2008-2019 denboraldian Getxoko Biztanleak 

(EUSTAT) 
–% 4,3 2009. urtetik 

–% 7,3 2001. urtetik 

26 



BIZTANLEAK 

 4.2. 2019an Getxoko biztanleen piramidea (EUSTAT) 

27 

Getxo 

Gizonak    Adina       

Emakumeak 



IMMIGRAZIOA 

 4.3. 2008-2018 denboraldian Getxon herritartasun atzerritarra 

duten pertsonen kopurua 

 

 

Iturria: INE 
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Biztanleen % 6  



 

EUSKARAREN EZAGUTZA 

  4.4. Euskara ezagutzearen arabera biztanleen % 
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LANGABEZIA 

 

 

 4.5. 2008-2018 denboraldian langabezia tasa orokorra eta 

sexuen araberakoa 
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POBREZIA ETA GIZARTE BAZTERTZEA 

 

 

 4.6. 2006-2018 denboraldian GLLak hartzen dituzten familien kopurua eta 
DSBEren pertsona hartzaileak (*) 

(*) 2015az gero, DSBEren kasuak Lanbidek kudeatzen hasi ditu. 
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ETXEBIZITZA 

 4.7. 2015-19 denboraldian etxebizitza babestuen pertsona eskatzaileak 
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HERRITARREN PERTZEPZIOA 

 4.8. 2014/17 denboraldian herritarrentzako arazo 

garrantzitsuenak 

(*) 2015az gero, DSBEren kasuak Lanbidek kudeatzen hasi ditu. 
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Iturria: 2018ko Getxoko Udalaren inkesta  



ADIERAZLE SOZIOEKONOMIKOAK  

 
• Azkeneko 10 urteetan udalerrian biztanle kopurua % 4,3 jaitsi da 

eta 65 urtetik gorakoek garrantzi handia dute (% 25), hain zuzen, 

EAEko batez bestekoa baino pixka bat gehiago, % 22koa baita. 

 

• Getxon atzerriko biztanleek % 3 egin dute gora 2008. urtetik eta 

guztiaren % 6 da. Getxon 10 atzerritar egoiliarretik gutxi 

gorabehera 6 emakumea da (% 58) 

 

• 2001. urteaz gero (% 19,9) euskaldunen ehunekoak bilakaera 

positiboa izan du eta 2016. urtean biztanleen % 33,2ra iritsi da, 

beraz, 13 puntuko hazkuntza izan da.   

 

•  Langabezia tasek (orokorra, emakumeak eta gizonak) % 2 behera 

egin dute Getxon azkeneko bi urteetan. Hala ere, emakumeenak 

gizonen tasarekiko puntu batean gainditzen du. 2014. urteaz gero 

joera beherakoa da eta 2018. urtean % 9,6 suertatu da. 
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• 2014az gero DSBEren familia hartzaileen kopuruak behera egiten jarraitzen 

du. Hala, 2018. urtean 1.541 familia zeuden guztira, hain zuzen, 2014. urtean 

baino % 19 gutxiago. 

 

• Gizarte larrialdiko laguntzei (GLL) dagokienez, 2010. urtean jaitsi ziren, 

diru-sarrerak bermatzeko legea garatuz, etxebizitzarako prestazio osagarria 

(EPO) onartu baitzen, DSBEren hartzaileek alokairuaren gastuak estal 

ditzaten. Izan ere, horiek lehen GLL modura izapidetzen ziren.  2010az 

gero, laguntzen kopurua % 47 hazi da. 

 

• Etxebizitza babestua (erosita eta alokairuan) eskatzen dutenen kopuruak 

azkeneko 4 urteetan gora egin du. 

 

• 2017. urtean herritarrentzat arazo nagusiak honako hauek dira: 

aparkalekuak (% 24), garbiketa (% 14) eta etxebizitza (% 13). 2014. 

urtearekin erkatuz, gehien murriztu direnak enplegua (–% 9) eta 

aparkalekuak (–% 6) dira. 
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ADIERAZLE SOZIOEKONOMIKOAK  

 



5. PARTE-HARTZEA ETA 

INGURUMEN-

HEZKUNTZA 
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HERRITARREN PARTAIDETZA 
 5.1. Ingurumenaren arloan udalaren bilera kopuru egonkorra 

(Ingurumenari buruzko Tokiko Eztabaida-gunea eta Hondakinei buruzko 

Tokiko Eztabaida-gunea). 
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HERRITARREN PARTAIDETZA 

 Nahiz eta azkeneko bi urte hauetan Ingurumenari 

buruzko Eztabaida-gunea gutxiago bildu, Hondakinei 

buruzko Eztabaida-guneak bilera gehiago izan ditu, 

beraz, 2018. urtean gora egin du partaidetzaren 

adierazleari dagokionez. 
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INGURUMEN HEZKUNTZA  

 5.3.  2006-2018 bisitarien kopurua Aquariumera 
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INGURUMEN HEZKUNTZA 

 5.5. Ingurumen Ikasgelaren erabiltzaile kopurua 
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INGURUMEN HEZKUNTZA 

5.6.  Ibilbide ekologikoetan partaideen taldeak (Hezkuntza Saila) 
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INGURUMEN HEZKUNTZA 

 2014. urteaz gero, Aquariumera bisitaren kopurua pixkana hazi da eta 

% 29 gehiago izan da. 2018. urtean 25.627 pertsona izan ziren eta 

horietatik % 16 eskola-bisita gidatuak dira. 

 Ingurumen ikasgela abian jarri zenetik, bisitarien kopurua 2017ko 

2.291tik guztira 2018ko 3.531 bisitarira gehitu da. 

 Ibilbide ekologikoei erreparatuz, ikastetxe-motaren arabera banatuta, 

2017/2018 ikasturtean bigarren hezkuntzako ikastetxeetako partaideek 

behera egin dute (7 gutxiago), 2015/16ko ikasturtekoekin alderatuz gero; 

3 talde gehiago izan dira, ordea, lehen hezkuntzan eta helduen hezkuntzan. 

Guztira 2.468 pertsonak parte hartu du. 
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6. ZORUA 
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ZORUA 

 Parke eta lorategien azalera 469.700 m2-koa da;  
oinezkoentzako gune eta pasealekuei dagokienez, berriz, 
533.000 m2 daude. 

 

 Kutsatuak egon daitezkeen lurzoruen egungo azalera 
Getxon 145.671 m2-koa da eta azkeneko datutik (2016. 
urtea) gutxitu da. Orduan, 147.000 m2 ziren.  

 

 Udalerrian azalera babestua arinki igo da % 2,05era 2018. 
urtean, 2016ko azkeneko data eskuragarritik (% 1,99). 
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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, G) 

 
 

 

2017         2018 
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ENERGIA ERAGINKORTASUNA 

ERAIKINETAN 

 Legedia berria europar eskakizunetik eta Espainiako estatura 
iraultzetik sortu da eta horren babesean, etxebizitza eraiki berri 
guztiak ziurtatu behar dira, baita saldu edota alokatzen diren 
etxebizitzak ere. Hortaz, 2016. urtetik jauzi esponentziala 
gertatu da eta Getxon 2018. urtean 11.090 eraikin dago 
ziurtagiriarekin. 

 

 Getxon etxebizitza guztiak kontuan hartuta (2018an 33.715 
EUSTATen arabera), gutxi gorabehera % 33k energia-ziurtagiria du. 

 

 Etxebizitza ziurtatu gehienek (% 54) E ziurtagiria dute eta 
atzetik F (% 19) eta G (% 13) datoz. Etxebizitza gutxik du A, B 
edo C ziurtagiria. 
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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 

 

 



 Azkeneko bi urteetan Getxon energia 

berriztagarrien ekoizpena % 25 hazi da.   

 

 2016. urtetik 2017. urtera biomasaren 

ekoizpena asko gehitu da. Gauza bera gertatu 

zaio geotermiari. Era berean, fotovoltaikoak 

eta minieolikoak behera egin dute. 
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ENERGIA BERRIZTAGARRIAK ERABILTZEA 



ENERGIAREN KONTSUMOA  

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

7.6. Urteko elektrizitate kontsumoa industria ez denean 

(kWh/bizt.) 
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ENERGIAREN KONTSUMOA 

7.7. Urteko elektrizitate kontsumoa industriaren sektorean 

(kWh/bizt.)  
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ENERGIAREN KONTSUMOA  
 

 

 

7.8. Udalerrian elektrizitatearen kontsumoa: 156.961.096 kWh (2018) 

 

 

7.9. Getxoko Udalean elektrizitatearen kontsumoa 
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ENERGIAREN KONTSUMOA  

 2016. urtetik orokorrean udalerrian elektrizitatearen kontsumoa 

murriztu da eta 2017. eta 2018. urteetako beheranzko joerei eutsi 

zaie. Izan ere, azkeneko 10 urteetan biztanleko kontsumo txikienak 

eman dira. 

 

 2015az gero Getxoko Udalak arinki elektrizitate gehiago kontsumitu 

du (% 7 gehiago); bien bitartean, elektrizitatearen kontsumoa industria 

denean eta ez denean jaitsi da. 

 

 Kontsumo osoaren % 59 etxeetako kontsumoari dagokio; % 38, 

zerbitzuei; eta % 3, industriari. 
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8.GARRAIOA ETA 

IBILGAILUAK  
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GARRAIOA  

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

8.2. Lur gaineko eta lurpeko aparkaleku publikoen kopurua 

Mugikortasun urriko pertsonentzat aparkalekuak 
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   GARRAIOA 

8.3. Getxon trafiko eta mugikortasun egoeraren balioztapena 2011, 

2014 eta 2018an  
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Iturria: 2018ko Getxoko Udalaren inkesta 



 2018. urtean gainazalean 12.352 plaza zeuden, 2016. urtean baino % 15 gutxiago. 

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 1.240 aparkaleku publiko dago, 

2016. urtean baino 277 gutxiago, alegia. (-% 18)  

 

 Mugikortasun urriko pertsonei gordetako aparkalekuak kontuan hartuta, 448 daude, 

horietatik 415 gainazalean eta 32 zorupean.  2016tik % 21 gehiago da 

 

 Udalerrian bizikletetarako egokitutako azalerak (25,4 km) bere horretan dirau. 

 

 Bestalde, 2018. urtean udal-balorazioaren inkesta erantzun duen % 33k udalerrian 

trafiko eta mugikortasunaren egoera oso edo nahiko positiboki balioztatzen du. 

 

   GARRAIOA 
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IBILGAILUAK 

  

     

 

 

8.4. Ibilgailuen kop./1.000 biztanle  

 

 

62 



IBILGAILUAK 

8.5. Ibilgailuak karrozeria motaren arabera (autoak, motozikletak, 

kamioiak...)  
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  2017. URTEA 2018. URTEA 

AUTOBUSA 6 6 

KAMIOIA 1.869 2.045 

ZIKLOMOTORRA 1.532 1.450 

MOTOZIKLETA 4.669 4.774 

ATOIA 264 274 

TRAKTOREA 231 237 

AUTOA 38.620 38.631 

GUZTIRA 47.191 47.417 



IBILGAILUAK 

Ibilgailuak 

Azken bi urteotan, ibilgailu-kopuruak gora egin du Getxon: 2018. 

urtean 1000 biztanleko 604 ibilgailu daude. Nolanahi ere, Erkidegoan eta 

Estatuan baino gutxiago da. 

EAEn 2018. urtean 628 ibilg./1.000 bizt. (DGT) 

Estatuan batez bestekoa 1.000 biztanleko 723 unitatekoa da. 

Autoak 

2018. urtean Getxon 1.000 biztanleko 492 ibilgailu daude. 

Europan batez bestekoa 1.000 egoiliarreko 505 autoena da 2016. 

urtean (Eurostat)  

Frantzia (479) eta Erresuma Batua (469) Europako batez bestekoaren 

azpian daude; bien bitartean, Alemaniak (555) eta Italiak (625) gainditzen 

dute. 
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GETXOBIZI 

 150 bizikleta 

 13 geltoki 

 179 aparkaleku 

Lugar Nº puestos

Molino Aixerrota 11

Andra Mari 11

Bidezabal 17

Salsidu 11

Plaza de Algorta 17

Polideportivo Fadura 11

Playa de Ereaga 17

Ayuntamiento 11

Punta Begoña 17

Parque Gernika 11

Polideportivo Gobela 11

Areeta 17

Puente de Bizkaia 17

Total 179
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8.5. Urtean maileguen kopurua 

 

 

 
GETXOBIZI 

66 

 2017. urtea bereziki ona izan zen bizikleten maileguari dagokionez.  

 2018. urtean jaitsi zen eta zuzenean meteorologiarekin harremana izan zuen, 
2018. urtean 2017. urtean baino askoz euri gehiago egin baitzuen. 



9. BIODIBERTSITATEA 
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BOLUEKO HEZEGUNEA 
 

Bolueko hezegunean eta ibarrean ikusi diren hegazti-

espezieen zerrenda, inbentarioa osatzen duena, 2016. 

urtetik mantendu da, ez baita espezie berririk antzeman. 

Hala, guztira 146 espezie desberdin daude eta horietatik 

41 Espezie Mehatxatuen Euskal Katalogoan (EMEK) ageri 

dira hurrengo babes bereziko kategoriekin: 

EGOERA    Kop.   

Iraungitzeko arriskuan   2   espezie   (benarriz arrunta   eta miru gorria ).   

Kaltebera   7   espezie   

Bitxia   20 espezie   

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

egoera adieraz dezakegu.  

Apoarmatuen (autoktonoak eta exotikoak) harrapaketak Bolueko 

hezegunearen zona desberdinetan (2009-2018) (%) 

BOLUEKO HEZEGUNEA 



70 

SOS APOARMATUAK: Apoarmatu exotiko inbaditzaileak Bolueko 

hezegunean  

Hezegunean harrapatutako ale exotiko inbaditzaileen kopuruari dagokion 

bilakaera: 

BOLUEKO HEZEGUNEA 
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9.2. Apo lasterkariaren ugalketa-jarraipena Hezeguneko errunaldiak 

2008-2016 

Epidalea calamita (KALTEBERA) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ZONA Kop.  

% 

Kop. 

% 

Kop.  

% 

Kop.  

% 

Kop.  

% 

Kop. 

% 

Kop.  

% 

Kop. 

% 

Kop. 

% 

Kop. 

% 

Kop. 

% 

HNI 8 

% 3 

-- -- 

  

-- -- -- -- ¿? 

¿? 

-- -- -- 

HN2 -- 

  

-- 

  

-- -- -- -- -- ¿? 

¿? 

-- -- -- 

BA1 1 

% 4 

-- 

  

-- -- -- -- -- ¿? 

¿? 

-- -- -- 

BA2 -- 

  

-- 

  

-- -- -- -- -- ¿? 

¿? 

-- -- -- 

LNI 14 

% 61 

28 

% 100 

52 

% 100 

72 

% 100 

91 

% 99 

104 

% 94,5 

22 

% 88 

¿? 

¿? 

14 

% 100 

12 

% 100 

22 

% 81 

CHD1 -- 

  

-- 

  

-- -- 4 

% 1 

5 

% 4,6 

1 

% 4 

¿? -- -- 2 

% 7 

CHD2 -- -- -- -- -- 1 

% 0,9 

2 

% 8 

¿? -- -- 3 

% 11 



10. ONDORIOAK 
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ONDORIOAK 
 Hondakinen atalean hondakinen sorrera murriztu da eta, bereziki, 

errefusari dagokiona 14 puntu gutxitu da azkeneko bi urteetan. Bestalde, 

birziklatze-tasa % 10 hazi da azkeneko 10 urteetan eta 2018. urtean 

% 31,3ra iritsi da. 

 Bai hiri-airearen kalitatea, baita bainatzeko urena ere ona da. Ildo 

horri eutsiz, getxotarren %82ren ustez, 2018. urtean udalak hondartzak 

nahiko edo oso positiboki zaindu eta mantendu ditu. 

 Zaratarengatik gorabeherak murriztu dira 2017. urtetik 2018. urtera 

etxebizitza eta tabernatan; bien bitartean, bide publiko eta lokal nahiz 

garajeetan gora egin dute. 

 Getxoko biztanleak jaisten ari dira, % 4,3 azkeneko 10 urteetan, eta 

piramidea zahartuta dago, 65 urtetik gorakoak EAEko batez bestekoa baino 

gehiago baitira. Biztanle atzerritarrak, gehienak emakumeak, % 6 dira. 

 Langabezia tasak gaur egun (2014. urtetik hona) beheranzko joera du eta 

2018. urtean % 9,6n kokatu da. 
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...ONDORIOAK 
 DSBEren familia hartzaileek behera egiten jarraitzen dute, GLLak 

jasotzen dituzten pertsonak, berriz, 2010az gero % 47 hazi dira. 

 2017. urtean herritarrentzat arazo nagusiak hurrengoak izan dira: 

aparkalekuak (% 24), garbiketa (% 14) eta etxebizitza (% 13); izan ere, 

etxebizitza babestua eskatu dutenen kopurua azkeneko 4 urteetan pixkana 

igo da. 

 Ingurumen-jardueratan partaidetzak bere horretan dirau, bai 

ingurumen-ibilbideetan, baita ekologikoetan ere eta Aquariumera bisitak 

hazi dira. Boluntarioen jarduerak hondartzak eta itsas hondoak garbitzean 

oinarritu dira. 

 Udalerrian azalera babestuak gora egin du; bien bitartean, kutsatua egon 

daitekeen zorua murriztu da. 

 2016. urtetik jauzi esponentziala dago Getxon energia ziurtagiria duten 

eraikinei erreparatzen badiegu eta 2018. urtean 11.090 eraikinera iritsi 

dira, beraz, etxebizitzen % 33k du ziurtagiria. 

 Energia berriztagarrien ekoizpena urtez urte Getxon gora egiten ari 

da. 
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 2016az gero, oro har, udalerrian urteko elektrizitate-kontsumoa 

murriztuz doa eta azkeneko 10 urteak kontuan hartuta, biztanleko 

kontsumo txikienak izan dira, udaletxean gorakada arina izan arren. 

Instalatutako energian azkeneko 4 urteetan % 62 aurreztu da. 

 Orokorrean, udalerrian uraren kontsumo guztiak beherako joera hartu 

du; nolanahi ere, metro kubikoetan 2011. urtean baino % 23 gutxiago 

kontsumitzen da. Uraren etxeko kontsumoa azkeneko bi urteetan pixka 

bat hazi da eta egunean 3 litro gehiago kontsumitzen dira. Banaketa sareko 

galerek behera egiten jarraitzen dute eta, ondorioz, ura aurrezten da. 

 2018. urtean aparkalekuen kopurua, bai gainazalean, bai zorupean, jaitsi 

zen, 2016ko datuekin alderatuz gero, baina % 21 gehiago dago 

mugikortasun urriko pertsonentzat. 

 Getxon, ibilgailu kopurua handitu da azken bi urte hauetan: 1.000 

biztanleko 604 ibilgailu daude. Zenbateko hori estatuko batez bestekoaren 

azpitik dago, baina Europakotik oso gora (505 ibilgailu). 
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 Bizikletan mugitzeari dagokionez, Getxok baditu hainbat baliabide: 

bizikletan ibiltzeko egokitutako 25,4 km, 150 udal bizikleta, 13 estazio eta 

179 aparkaleku. Bizikleten mailegu-kopurua 2017. urtean modu esangarrian 

gehitu zen, gero, 2018. urtean jaisteko, nagusiki, eguraldi txarra izan zela 

medio.  

 Bestetik, 2018ko asetze-mailari buruzko inkesta bete duten herritar 

gehienek (% 41) udalerriko trafikoaren eta mugikortasunaren egoera 

ontzat edo ohikotzat jo du. 

 Hezegunean eta Bolueko haranean, guztira, 146 hegazti espezie zenbatu 

dira, 2016ko zenbateko bera.  

 Apoarmatuen (autoktonoak eta exotikoak) presentziak azkeneko bi urte 

hauetan gora egin du Bolueko hezegunean.  

 Apo lasterkariaren kasuan, pareko errunaldiak izan dituzte eta, batez 

ere, hezeguneko eremu batean antzeman dira. 
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