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1. Sarrera  

 
Getxoko Hiri-antolamenduko Plan Orokorraren Berrikuspenaren (aurrerantzean, HAPOren 
Berrikuspena) Aurrerakinaren Atarikoaren II. Faseko Parte-hartze Prozesuaren Memoria 
egikaritze-aldian zehar (2013ko irailetik 2014ko urtarrilera) burututako partaidetzako 
metodologiak eta ekintzak jasotzen dituen agiria da. 
 
Partaidetzako ekintzak Herritarrek Parte Hartzeko onartutako Programan oinarrituta garatu 
dira.  
 
Orain arte burututako parte-hartze prozesuak Lantaldeari – Getxoko herritar eta erakunde 
taldeari – ondorengoei buruzko ekarpen eta proposamen anitzak egiteko aukera eman dio:  
 
-Datozen zortzi urteetarako – HAPO indarrean egongo den denbora – etxebizitza beharrei 
buruzko analisia eta kalkulua.  
-Hiri-lurzoruko egikaritze-unitateen kudeaketa-mailaren analisia.  
-Lurzoru horietan sartzen diren etxebizitzen kalkulua.  
-Aukeren proposamen ezberdinak planoetan grafikoki kokatzea.  
 

 
 

2. Prozesuaren faseak  

 
 

Parte-hartze prozesua Aurrekinaren Atarikoari buruz burutu zen, bigarren fase teknikoari 
buruz, alegia: 
 

I. Herritarrek Parte Hartzeko Programa eta Aurretiazko Azterlanak 
II. Aurrerakinaren Atarikoa1 
III. Aurrerakina 
IV. HAPOren Berrikuspenaren irizpideen eta helburuen erabakia  
V. HAPOren Berrikuspenaren idazketa eta hasierako onespena  
VI.  HAPOren behin-behineko onespena 
VII.  HAPOren behin betiko onespena 
 

Jarraian aurkezten den memoria Aurrerakinaren Atarikoa deritzon bigarren fasearen 
barruan sartzen da; fase horren barruan, ondorengo azpi-fase nagusiak aipatu behar 
dira: 
 

a) Idazketa-taldeak Aurrekinaren Atarikoa idaztea. 
b) Lantaldearen bigarren lan-deialdia.  
c) Aholku Batzordeari Aurrerakinaren Atarikoari buruzko kontsulta egitea. 
d) Aurrerakinaren Atarikoari buruzko udal txosten teknikoak. 
e) Aurrerakinaren Atarikoa jendaurrean jartzeko eta Ingurumen Sailburuordetzari 

bidaltzeko erabakia. 
f) Ingurumen Sailburuordetzari kontsulta egitea, Erreferentziako Agiria eskuratzeko. 
g) Aurrerakinaren Atarikoa jendaurrean jartzea.  (hilabete bat) 

                                                        
1 Egikaritze-aldian dagoen fasea 
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h) Aholku Batzordeari jendaurrean jarritako Aurrerakinaren Atarikoari buruzko 
informazioa ematea. 

i) Herritarren lehenengo parte-hartze prozesuari buruzko idazketa-taldearen txostena. 
j) Herritarren lehenengo parte-hartze prozesuari buruzko Udaleko Zerbitzu Teknikoen 

txostena. 
 

3. Parte hartzeko metodologia  

 

Prozesuan zehar, “Delibera - Serveis de Participació Interactiva S.L.” erakundeak 
diseinatutako hausnarketarako metodologia erabili da; metodologia horrek batere 
eraginkorrak ez diren ohiko partaidetza moduetatik harago joateko aukera ematen du; 
ohiko metodologiak gehiago egoten dira eztabaidatzera, debatitzera, irabaztera eta 
galtzera bideratuta, argudio anitzetatik ikastera baino, adostasun-maila ezberdinak ikusteko 
oinarri gisa. Metodologia honek prozedura berriak erabiltzen ditu; hitz egiteko txandarik eta 
bozketarik gabe, landu beharreko gaiak adosten laguntzen du, pertsona guztiek beraien 
iritziak eman eta iritzi horiek argudiatu ahal izatea ziurtatuz eta, aldi berean, adostasun-
maila ikustea eta aldatzea ahalbidetzen du; guzti hori, zuzeneko dinamikak (batzarrak, 
Delibera txartelekin) dinamika telematikoekin (deliberaweb foroak) integratuz.  
 

Metodologia horri esker, batzar askoren eraginkortasunik eza gainditzen da eta motibazioa 
galarazten duten inertziak hausten dira, aldi berean, taldearen inteligentzia eta 
eraginkortasuna hobetuz. 
 
Horrela, partaidetza ez da adierazpide librean eta gehiengoak lortzean zentratzen, baizik 
eta arazo kolektiboei, gizarte konplexu baten erronka komunei, aurre egiteko aukera 
ematen duten prozesuak eraikitzera bideratzen da.  
 
Metodologia horrek, gainera, parte-hartze prozesuaren etapa ezberdinetan bakoitzaren 
esku-hartzea errazten du: arazoak planteatzea eta lehenestea, irtenbideak proposatzea, 
horien komenigarritasunari buruz hausnartzea eta adostea eta horiek aplikatzen, 
ebaluatzen eta jarraipena egiten inplikatzea.  
 
Azken batean, metodologia parte-hartzaile horrek: 
 

- Entzuten, arrazoitzen, argudiatzen, adostasunak bilatzen eta irtenbide berriak 
eraikitzen laguntzen du. 

- Lortutako emaitzari indar eta legitimitate handiagoa ematea ahalbidetzen du, 
partaide guztiak inplikatzen baititu, batzuetan gehiengoaren jarrera alda ditzaketen 
gutxiengoei ahotsa emanez. 

- Batzarrak eraginkorrak izango direla, akordioak lortuko direla eta emaitzak ikusiko 
direla bermatzen du. 

Fase anitzetan zehar burutzen diren prozeduren kalitatea hobetzeko eta bermatzeko, 
delibera sistemak koloreen (semaforoaren) jolasa eskaintzen du, ikono (smilers) batzuekin, 
webgunean zein paperean, digitalki zein zuzenean erabiltzeko eta aukera sorta batekin 
(koloredun txartelak ikonoekin). Sistema horrek, taldekide bakoitzari lantzen den edozein 
gairi buruz daukan jarrera modu errazean eta ikusgarrian adierazteko bidea ematen dio eta 



 

HAPO Berrikusteko parte-hartze prozesuaren memoria –  II. Fasea                                   5 

 

hausnarketa-prozesu arinak, gardenak eta emaitzetara bideratutakoak lortzen laguntzen 
du. 
 
 

4.  Ekintza parte-hartzaileen deskribapena – 2. fas ea 

 

 

4.1 Prestakuntza-aldia 
 
Aldi edo etapa horretan Lantaldeari eta prozesuan inplikatutako gainerako eragileei 
zuzendutako partaidetza-proposamena landu zen, saioetan aurkeztu eta landu beharreko 
edukia definitu eta didaktikoki eta modu ulergarrian egokitu zen, Lantaldearen partaidetzara 
aurkezteko. 
 
Fase horretan zehar koordinaziorako eta prestakuntzarako hainbat batzar egin zen 
idazketa-taldearen eta parte-hartze prozesuaren talde dinamizatzailearen artean.   
 
Aldiaren iraupena: irailaren 20tik urriaren 20ra 
 

4.2 Partaidetza-aldia 
 
Lehenengo saioa: 
 
Urriaren 23an egin zen lehenengo saioa edo batzarra (17:00etatik 21:00etara), ondorengo 
egitarauarekin: 
-Ongi-etorria eta Aurrerakinaren Atarikoaren II. fasearen helburuen eta esparruaren 
aurkezpena.  
-Udalerriko jarduera ekonomikoaren analisiari buruzko Getxolanen azalpena.  
-Fase horretako eztabaidarako bildutako datuen eta egindako lan-agirien aurkezpen 
teknikoa.  
-Web-foroetan parte hartzeko edukien eta metodologiaren aurkezpena.  
-Orain arte aurkeztutakoari buruz sortutako zalantzak argitzea eta iradokizunak eta 
oharpenak egitea.  
- Lantzeko beste gai batzuk eta saioaren ebaluazioa. 
 
[Ikus 2. Eranskina. Lantaldeari 1. saiorako egindako Deialdia] 
[Ikus 3. Eranskina. Lantaldearen lehenengo saioaren egitaraua - urriak 23] 
[Ikus 4. Eranskina . Parte hartzeko metodologiaren agiria] 
 
Urriaren 29an ireki ziren deliberaweb foro biak, bata Lantaldeko kideentzako eta bestea 
ordezkoentzako, baloratu eta komentatu beharreko baieztapenekin. Tresna informatikorik 
ez zutenentzako, paperezko euskarrian banatu ziren beharrezko materialak. 
 
[Ikus 5. Eranskina . Pasahitzak bidaltzeko posta elektronikoaren eredua] 
 
 
Partaidetza webgunean eta paperean (1) 
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Eragile anitzek 11 baieztapen eta proposamen baloratu eta komentatu ahal izan zituzten 
eta horiei buruzko iruzkinak eta iradokizunak egiteko aukera ere izan zuten. Parte hartzeko 
kanalak bi izan ziren: Web-foroak eta papereko galdetegiak. 
 
Web bidezko eta paper bidezko parte-hartzea 17 egunez egon zen irekita (urriaren 29tik 
azaroaren 14ra); denbora-tarte horretan, balorazioak eta ekarpenak egin ahal izan ziren, 
gazteleraz zein euskaraz.  
 
Prozesu horretan zehar, zalantzak eta arazoak argitzeko kanalak martxan egon ziren, 
horretarako jarritako helbide elektroniko baten bitartez. 
(Laguntzarako e-posta: info@delibera.info) 
 
Web eta paper bidezko partaidetza-aldia itxi zenean, datuak jaso eta aztertu ziren, bigarren 
saioa prestatzeko. Behin partaidetzarako kanalak itxi zirenean, prozesuaren emaitzen 
txostenak prestatu eta hausnarketa-saioetarako egokitu ziren, ondorengo eskemari 
jarraituz: 
 
- Partaideei, balorazioei eta iruzkinei buruzko datu kuantitatiboak. 
 
- Baieztapen anitzen adostasun-mailaren aurkezpena eta, egindako iruzkinetan oinarrituta, 
adostasun falta handiena duten baieztapenak birformulatuta, proposamenak prestatzea. 
 
[Ikus 6. eranskina. Web-foroetako partaideen zerrenda – 1. Foroa - ]  
[Ikus 7. eranskina. Lantaldearen papereko galdetegia – 1. Foroa - ] 
 
 
Lehenengo eta bigarren saioen artean, zalantzak argitzeko eta abarrerako bi batzar egin 
ziren.  
Datak: urriaren 30ean (13 pertsona) eta azaroaren 2an (11 pertsona) 
 
 
Bigarren saioa (hausnarketarakoa): 
 
Web-foroetan parte hartzeko eta papereko galdetegiak entregatzeko epea amaitu ondoren, 
bigarren saiorako deialdia egin zitzaien lehenengoan parte hartu zuten pertsona berberei, 
jasotako ekarpenen gaineko hausnarketa egiteko.  
 
Bigarren saioa azaroaren 21ean egin zen (17:00etatik 21:00etara) eta ondorengo egitaraua 
izan zuen: 
 
- Aurkeztutako baieztapen bakoitzaren adostasun-mailaren aurkezpena. Iruzkinetan 
jasotako ideia nabarmenak eta baieztapenaren proposamen laburtua aurkeztu ziren.. 
Hainbat kasutan, birformulatze-proposamenak egin ziren, foroetan jasotako iruzkin 
orokorretan eta espezifikoetan oinarrituta. Gainera, Lantaldearen beraren eskariz, 
babespeko etxebizitzari buruzko baieztapen berria gehitu zen.  
 
- Aurkeztutako baieztapenen adostasun/desadostasun maila berriak eskuratzea, 
bertaratutakoek adierazitako eta Deliberaren koloretako txartelen bitartez baloratutako 
argudioetan oinarrituta. 
 
- Saioaren balorazioa  
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[Ikus 8. eranskina. Lantaldeari 2. saiorako egindako Deialdia] 
[Ikus 9. Eranskina . Web-foroen eta Lantaldearen saioaren emaitzak] 
[Ikus 10. Eranskina . Emaitzei buruzko informazioa emateko e-posta] 
 
Saioa amaitzerakoan, Lantaldeko kideei jakinarazi zitzaien web-foroetan parte har 
zezaketela berriz ere, gaietakoren batean sakontzeko edo landu gabe geratutako gairen 
bat lantzeko.  
 
 
Partaidetza webgunean eta paperean (2) 
Partaidetzarako kanalak berriro ireki ziren 13 egunez (abenduaren 3tik 16ra), etxebizitza 
beharrei eta biztanleriaren bilakaerari buruzko lau gai lantzeko. Eragileek baieztapenak eta 
proposamenak baloratu eta komentatu ahal izan zituzten. Parte hartzeko kanalak bi izan 
ziren: web-foroak eta papereko galdetegiak. 
 
Prozesu horretan zehar, zalantzak eta arazoak argitzeko kanalak martxan egon ziren, 
horretarako jarritako helbide elektroniko baten bitartez: (Laguntzarako e-posta: 
info@delibera.info). 
 
[Ikus 11. Eranskina . Parte-hartzea gogorarazteko e-posta eredua] 
[Ikus 12. Eranskina . Web-foroetako parte hartu duten erabiltzaileen zerrenda – 2. Foroa - ]  
[Ikus 13. Eranskina . Lantaldearen papereko galdetegia – 2. Foroa - ] 
 
Hirugarren saioa: 
Web-foroetan parte hartzeko eta papereko galdetegiak entregatzeko bigarren epea amaitu 
ondoren, hirugarren saiorako deialdia egin zitzaien lehenengoan parte hartu zuten pertsona 
berberei, jasotako ekarpenen gaineko hausnarketa egiteko eta aukerak talde txikitan 
lantzeko, hautatutako aukeren mapa egiteko.   
 
Hirugarren saioa abenduaren 19an egin zen (17:00etatik 21:00etara) eta ondorengo 
egitaraua izan zuen: 
 

- Web-foroko emaitzen aurkezpena: 3 item (irizpideak) + bilakaeraren 6 aukerak, 
haien beharrekin eta etxebizitza eskaintzarekin.  

- Biztanleriaren bilakaeraren aukerei, jasangarritasun-esparruei eta dentsitateei 
buruzko galdetegi indibidualari erantzutea.  

- Talde txikitan lan egitea (6 talde): parte-hartzaileak talde ezberdinetan multzokatu 
ziren, papereko galdetegian adierazitako lehentasunen arabera.  

 
Taldekako lanean, partaide bakoitzak bere proposamena aurkeztu eta taldearekin 
partekatu zuen, nabarmendutako argudioekin eta iritziekin. Idazkariak ekarpenak jaso 
zituen.  
 
Jarraian, talde bakoitzak, adostutako irizpideetan oinarrituta, “Aurrerakinaren Atarikoaren 
nahi zuen mapa eraikitzen” hasi behar zuen, tamaina eta kolore ezberdinetako kartoi 
mehezko ebakinekin.  
 
Nabarmentzekoa da taldekako lanerako denbora gutxiago egon zela, emaitzen 
aurkezpenaren lehenengo zatian prozesuan zeharreko funtzionamenduari, helburuei eta 
metodologiari buruzko Lantaldearen iritzi eta oharpen ezberdinak jasotzeko aprobetxatu 
baitzen.  
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Talde batzuek ez zuten mapa egiteko astirik izan eta lan hori urtarrilaren 22rako 
programatutako saiorako utzi zen.  
 
[Ikus 14. Eranskina . Lantaldeari 3. saiorako egindako Deialdia] 
[Ikus 15. Eranskina . Web-foroetako emaitzen txostena – 2. foroa] 
 
Laugarren saioa: 
 
Urtarrilaren 22ko saioa ondorengo egitarauarekin burutu zen:  
 
- Abenduaren 19an hasitako taldekako lanarekin jarraitzea. Beraien proposamenak lantzen 
amaitu ez zutenei egin zitzaien deialdia.   
- Deialdi orokorra. Azalpenen eta elkarrekin partekatzeko saioen etapa (10 minutu talde 
bakoitzarentzako, Lantaldeko beste kideek planteatutako galderei erantzuteko).  
- Behin proposamenak aurkeztu ondoren, Lantaldearen eta talde teknikoaren azalpenak 
eta galderak. Gainera, balorazio globalak.  
- Lantaldeak aurkeztutako aukerak lehenestea..  
- Saioaren eta parte-hartze prozesuaren ebaluazioa. 
 
Taldeek (6) beraien proposamenak amaitu ahal izan zituzten eta Lantaldeari aurkeztu. 
Behin azalpenak amaitu eta zalantzak eta iradokizunak argitu ondoren, partaide bakoitzak, 
banaka, aukerak baloratu eta lehenetsi zituen, azalpenen arabera.  
 
[Ikus 16. Eranskina . Lantaldeari 4. saiorako egindako Deialdia] 
 

4.3 Ebaluazio-aldia  
 
Saio bakoitzean saioaren funtzionamendua baloratu zen eta azkeneko saioan ordura arte 
burututako parte-hartze prozesuaren balorazioa egin zen.  
Ikus informazioa 6. kapituluan  
 

5.  2 Fasearen emaitza nagusiak - balorazio eta eka rpen 
nabarmenak -  

Lantaldeak zuzeneko lau saiotan zehar eta bi web-foroetan egindako lana bi multzo 
handitan laburbil daiteke:  

Batetik, biztanleria eta etxebizitza beharrak eta eskaintza definitzeko irizpide orokorrei 
dagozkien emaitzak eta ekarpenak; eta, bestetik, aukera ezberdinei dagokienez, talde 
ezberdinek (biztanleriaren bilakaeran oinarrituta osatutakoak) egindako ekarpen eta 
proposamenen emaitzak.  

Aipatzekoa da  aurretiazko azterlanen lehenengo fasean adostutako ereduetan oinarrituta 
landu zirela irizpideen eta aukeren proposamenak.  
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5.1 Etxebizitza beharrak eta eskaintza definitzeko irizpideen balorazioaren 
emaitzak 
 
 

Atal honetan, web-foroen eta hausnarketa-saioaren ondoriozko birformulatze-
proposamenak eta baieztapenen proposamen berriak aurkezten dira.  

Proposamenak aurkeztu ziren, hausnarketa-saioan jasotako adostasun/lehentasun 
mailekin. Baieztapen bakoitzean, bi koloretan aurkeztu ziren jasotako ekarpenak: web-
foroetan jasotako ekarpenak (titularrenak eta ordezkoenak) letra lodiz eta zuzeneko 
saioan jasotakoak, urdinez .  

1. Badago adostasun orokor bat: Planak, ahal duen n eurrian, Getxoko bizilagunen 
etxebizitza eskariari erantzunak eman beharko lizki okeela. 
 
-Sakonago aztertu behar dira egungo arazoaren kausa k eta horiek konpondu: 
 
-Kontuan izan behar da arazo horiei aurre egiteko H APOk berak daukan besteko 
ahalmena edo handiagoa daukaten beste tresna asko d agoela – udalaz gaindiko eta 
hirigintzaz kanpoko araudiak -.  
 
- Etxebizitzaren prezio altuari (errenta edo eroske ta), nagusiki, gazteek duten 
gaitasun ekonomiko falta gehitzen badiogu, horrek a zaltzen digu etxebizitza 
eskariaren gabezia eta ondoriozko belaunaldien arte ko ordezkatze falta.  
 
-Proposamen gisa: Udalak gazteak mantentzeko eta et xebizitzaren prezioei eusteko 
politika publikoak lehenetsi behar ditu. Udalerriko  gazteek aldeko apustua egitea, 
etxebizitza eskuratzeko aukera bermatuz eta udalerr ian bertan enplegurako eta auto-
enplegurako aukerak sortuz. 
 
-Etxebizitza-mota anitzen ze proportzio den beharre zkoa nahi dugun herri-eredurako: 
babespekoa edo librea; eta zer egikaritu beharko li tzatekeen 2001eko HAPOn 
egikaritzeke dauden Egikaritze-unitateetan (nagusik i, Babes Ofizialeko Etxebizitzak). 
 
Baieztapenaren aldaketari dagokionez, honakoak izan ziren onespen-mailak:  

 
(18 / % 56) 

                                                                
                                                                    (7 / % 22) 

        
       (5 / % 16) 

 
(2 / 
% 
6) 

        
Balorazioak: 32 
 
2. Gehienbat, Getxoko biztanleriak adierazitako beh arrei erantzuna ematea lehenetsi 
behar dela uste da, bereziki, jende gaztearen beharrei ; bigarren mailakotzat jotzen da 
Bilbo Metropolitarreko beste udalerri batzuetatik d atorren jendearen etxebizitza 
beharra.  
 
Baieztapenaren aldaketari dagokionez, honakoak izan ziren onespen-mailak:  

 
(14 / % 40) 

                                                                
                                                                  (14 / %40) 

        
       (5 / %17) 

 
(1 / 
% 
3) 
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Balorazioak: 34 
 
 
3. Etorkizuneko plan orokorrak, behin biztanleriare n bilakaeraren beharrak zehaztu 
ondoren, lurzoru urbanizagarriaren beharrezko gutxieneko zatia okupatu beharko luke 
(beraz, 250,9 hektarea horien gainerako lurzorua sa ilkapenetik kendu beharko 
litzateke), lehenengo fasean Lantaldean adostu zen dentsitate ertaineko premisari 
jarraiki, biztanleriaren bilakaeraren beharrei erantzuteko . 
 
Baieztapenaren aldaketari dagokionez, honakoak izan ziren onespen-mailak:  
 

 
(30 / % 83) 

 
(2/ % 6) 

 
(4 / % 11) 

       
 Balorazioak: 36 
 
 

 
4. Kudeatzeke dauden egikaritze-unitateek, beraien diseinuan, espazio libreen 
sistema orokor propioak jaso beharko lituzkete beraien mugen barruan. Hau da, “haien 
burua hornitzen” saiatu beharko lirateke, nahiz eta etxebizitzak hartzeko gaitasuna 
murriztu. 
 
Titularren Taldea (web-foroa): 

 
(24 / % 73) 

 
(9 / % 27) 

      

 Balorazioak: 33 
 

5. Positibotzat baloratzen da Plan orokorrak, hiri-lurzoruko bere bizitegi eskaintzaren 
barruan, etxebizitza hutsen portzentaje bat zenbatzea, teknikoki bideragarritzat jotzen den 
portzentajerik handiena. Gainera, komenigarria izango litzateke etxebizitza horiek 
mugiarazteko zerga-pizgarri bidezko mekanismoak eta  politikak aktibatzea, 
etxebizitza horien jabeen eskubideak nahikoa babest uko dituen legeria baten 
babespean. 

Baieztapenaren aldaketari dagokionez, honakoak izan ziren onespen-mailak:  

 
(25 / % 86) 

 
(4 / % 14) 

 
      

 Balorazioak: 29 
 

 
6. Lantaldeak adostutako erabilera misto bateragarr ien eredua kontuan hartuta 
(merkataritza-sarea, etxebizitzak, sistema libreak,  etab.), uste da lokalak 
birmoldatzetik aterako liratekeen etxebizitzen port zentaje bat bizitegi eskaintzaren 
barruan zenbatzea ez dela aukerarik onena.   
 
Baieztapenaren aldaketari dagokionez, honakoak izan ziren onespen-mailak:  

 
(22 / % 81) 

 
(1/ % 4) 

 
(4 / % 15) 
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 Balorazioak: 27 
 
7. Plan orokorrak, bere araudiarekin, etxebizitza handiak zatikatzeko aukera erraztearen 
garrantzia azpimarratzen da, eraginkortasunari eta jasangarritasunari dagozkion 
irizpideak kontuan hartuta, energia-kontsumoa murri ztea bermatzeko. 
Baieztapenaren aldaketari dagokionez, honakoak izan ziren onespen-mailak:  

 
(36 / % 100) 

 
 

 
 
   

 Balorazioak: 36 
8. Positiboki baloratzen da plan orokorrak, bere araudiarekin, hiri-lurzoruan dauden 
atikoetako espazioak erabiltzeko bidea ematea, etxebizitza erabilerarekin edo jarduera 
bateragarrien erabilerarekin, betiere, modu arautuan egiten bada, espazioek 
segurtasunari, osasunari, bizigarritasunari eta bes teri dagozkien eskakizunak betez.  
 
Baieztapenaren aldaketari dagokionez, honakoak izan ziren onespen-mailak:  

 
(36 / % 97) 

 
(1 / % 3) 

 
      

 Balorazioak: 37 
 
 
9. Oro har, beharrezkotzat jotzen da, hiri-lurzoruan kokatutako kudeatu gabeko egikaritze-
unitateetan babes publikoko etxebizitzen % 40ko  proportzio hori handitzen saiatzea, 
nagusiki, alokairuzkoena . 
 
 

 
(20 / % 74) 

                                                                
                                                                    (3 / % 11) 

        
       (2 / % 7) 

 
(2 / 
% 
7) 

        
Balorazioak: 27 
 
Lantaldeak hala eskatuta gehitutako baieztapen prop osamen berria:  
 
Lantaldeak dio babes publikoko etxebizitza sustatu behar dela, batez ere, alokairu 
sozialekoa, berrikus daitekeena eta txandakakoa. 

 
(34 / % 100) 

 
 

 
 
   

 Balorazioak: 34 
 
 
[Ikus 1. Eranskina . Aurrerakinaren Atarikoaren 2. Faseko ondorioen txostena]  
[Ikus 9. Eranskina . Web-foroen eta Lantaldearen saioaren emaitzak] 
 
Bigarren eta hirugarren saioen artean, Lantaldearentzako (titularrak eta ordezkoak) web-
foro berria abiarazi zen, bigarren saioan landu ez ziren gaiak baloratzeko eta irizpideetan 
eta eszenatoki edo aukera ezberdinetan gehiago sakontzeko.  Parte-hartzearen emaitzak 
hirugarren saioan aurkeztu ziren, abenduaren 19an.   



 

HAPO Berrikusteko parte-hartze prozesuaren memoria –  II. Fasea                                   12 

 

Bigarren foroaren emaitzak interpretatzeko eta analizatzeko kontuan izan beharreko 
elementuak: 

1. Parte-hartze txikia izan zuen web-foroak. Lantaldeko Titularren taldeko 18 lagunek 
eta Ordezkoen taldeko 6 lagunek bakarrik parte hartu zuten. Beraz, garrantzitsua da 
kontuan hartzea Lantaldeko partaideen gehiengoak ez duela aurkeztutako 
informazioa baloratu eta komentatu. 

2. Zuzeneko hirugarren saioan ez zen foroko emaitzen gaineko hausnarketarik egin, 
aurkeztu besterik ez ziren egin eta Lantaldeari eman zitzaion hitza, hausnarketak, 
oharpenak eta azalpenak eman zitzan.2    

Jarraian emaitzak erakusten dira, web-foroan (titularrak eta ordezkoak) jasotako 
balorazioekin:  

1. Gehienbat, Getxoko biztanleriak adierazitako beharrei erantzuna ematea lehenetsi behar 
dela uste da, bereziki, jende gaztearen beharrei; bigarren mailakotzat jotzen da Bilbo 
Metropolitarreko beste udalerri batzuetatik datorren jendearen etxebizitza beharra. 
LZP-k onartutako 2.276 etxebizitzetatik, ze portzentaje zenbatu beharko litzateke Bilbo 
Metropolitarreko eremuko beste udalerri batzuetatik etorritako jendearentzako?  
  
Balorazio onena jaso duen aukera:  
 
% 0, hau da, 0 etxebizitza 

 
(8 / % 38) 

 
(13 / % 62) 

      

 Balorazioak: 21 
 
 
2. Lantaldeak adostutako erabilera misto bateragarrien eredua kontuan hartuta 
(merkataritza-sarea, etxebizitzekin bateragarriak diren jarduerak, etab.), uste da lokalak 
birmoldatzetik aterako liratekeen etxebizitzen portzentaje bat bizitegi eskaintzaren barruan 
zenbatzea ez dela aukerarik onena. Aukeren proposamena, Lantaldeak zela zenbatu nahi 
duen aukera dezan: 
  
Balorazio onena jaso duen aukera:  
 
Erdi-murriztailea. Kasuen eta egoeren arabera zenbatzea. 

 
(16 / % 73) 

 
(6 / % 27) 

      

Balorazioak: 22 
 

3. Kudeatu gabeko egikaritze-unitateetan, 2001eko HAPOn finkatutakoa baino dentsitate 
handiagoa onartzen badute eta hiri-bilbearen ingurunearen beharren arabera, bizitegi 
erabilera ez diren baina erabilera horrekin bateragarriak diren beste erabileren dentsitatea 
handitzeari lehentasuna ematea, eredu mistora hurbiltze aldera. 

                                                        
2 Foroko emaitzak aurkezteko tartean, Lantaldeko kide batzuek, ordura arte landutako eta aplikatutako 

funtzionamenduari, helburuei, dinamikei eta metodologiei buruzko beraien iritziak eta pertzepzioak azaltzeko 

aprobetxatu zuten tarte hori. 
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(12 / % 57) 

 
(4 / % 19) 

 
(2 / % 10) 

 
(1 / 

% 5) 

 
(1 / 

% 5) 

 
(1 / 

% 5) 
           

Balorazioak: 21 
 

Laugarren itema ez zen aurkeztu, taldekako laneko saioan sakonago landu baitzen. 

[Ikus 1. Eranskina . Aurrerakinaren Atarikoaren 2. Faseko ondorioen txostena]  
[Ikus 15. Eranskina . Web-foroetako emaitzen txostena – 2. foroa] 
 

5.2  Taldeek aukera anitzekin lotuta aurkeztutako e karpenen eta 
proposamenen emaitzak  

 

Behin-behineko emaitzak; zenbait taldek datu eta in formazio batzuk baliozkotzea 
falta da. 

Hirugarren eta laugarren saioetan, Aurrerakinaren Atarikoaren mapa-proposamen 
ezberdinen prestakuntza landu zen taldean. Sei talde eratu ziren, biztanleriaren 
bilakaeraren eta etxebizitza beharren proposamenetan oinarrituta: 

Urteko galera / Decrecimiento anual de población % 0,706koa / del 0’706 %  
Biztanle-saldoa 2023an/ Saldo de Habitantes en 2023 -5.327  
Etxebizitza eskaintza / Oferta de Viviendas 0    
Egiteke gehienezko etxe. / Viv. máximas a ejecutar 0 

A1 

Lurzoruaren okupazioa / Ocupación de suelo 0 

Urteko galera / Decrecimiento anual de población % 0,4846koa / del 0’706 %  
Biztanle-saldoa 2023an/ Saldo de Habitantes en 2023 -3.632  
Etxebizitza eskaintza / Oferta de Viviendas 2.000 
Egiteke gehienezko etxe. / Viv. máximas a ejecutar 1.000 

A2 

Lurzoruaren okupazioa / Ocupación de suelo Hiri-lurzorua bete / Colmatar el suelo 
urbano 

Urteko galera / Decrecimiento anual de población % 0,35koa / del 0,35 %  
Biztanle-saldoa 2023an/ Saldo de Habitantes en 2023 -2.218   
Etxebizitza eskaintza / Oferta de Viviendas 3.640 
Egiteke gehienezko etxe. / Viv. máximas a ejecutar 1.740 

A3 

Lurzoruaren okupazioa / Ocupación de suelo Hiri-lurzorua + 35 Ha / Suelo Urbano + 
35H 

Urteko galera / Decrecimiento anual de población % 195koa / del 0,195 %  
Biztanle-saldoa 2023an/ Saldo de Habitantes en 2023 -1.249  
Etxebizitza eskaintza / Oferta de Viviendas 4.803 
Egiteke gehienezko etxe. / Viv. máximas a ejecutar 2.230 

A4 

Lurzoruaren okupazioa / Ocupación de suelo Hiri-lurzorua + 42 Ha / Suelo Urbano + 
42H 

Urteko galera / Decrecimiento anual de población % 0,122koa / del 0’122 %  
Biztanle-saldoa 2023an/ Saldo de Habitantes en 2023 -783 
Etxebizitza eskaintza / Oferta de Viviendas 5.362 
Egiteke gehienezko etxe. / Viv. máximas a ejecutar 2.527 

A5 

Lurzoruaren okupazioa / Ocupación de suelo Hiri-lurzorua + 50,5 Ha / Suelo Urbano+ 
50,5 H 

Biztanleriari eustea/ Mantenimiento de la Población   B 
Biztanle-saldoa 2023an/ Saldo de Habitantes en 2023 0    
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Etxebizitza eskaintza / Oferta de Viviendas 6.302 
Egiteke gehienezko etxe. / Viv. máximas a ejecutar 3.028 
Lurzoruaren okupazioa / Ocupación de suelo Hiri-lurzorua + 65,5 Ha / Suelo Urbano+ 

65,5 H 
Urteko hazkundea / Crecimiento anual de población % 0,119koa / del 0’119 %  
Biztanle-saldoa 2023an/ Saldo de Habitantes en 2023 776  
Etxebizitza eskaintza / Oferta de Viviendas 7.232 
Egiteke gehienezko etxe. / Viv. máximas a ejecutar 3.524 

C1 

Lurzoruaren okupazioa / Ocupación de suelo Hiri-lurzorua + 80 Ha / Suelo Urbano+ 80 
H 

Urteko hazkundea / Crecimiento anual de población %0,38koa / del 0’38 %  
Biztanle-saldoa 2023an/ Saldo de Habitantes en 2023 2.525  
Etxebizitza eskaintza / Oferta de Viviendas 9.376 
Egiteke gehienezko etxe. / Viv. máximas a ejecutar 4.568 

C2 

Lurzoruaren okupazioa / Ocupación de suelo Hiri-lurzorua + 106 Ha / Suelo Urbano+ 
106 H 

 

Ondorengo taldeak eratu ziren, parte-hartzaile kopuru ezberdinekin:  

A1 Taldea: 17 partaide 

A2 Taldea: 7 partaide 

A3 Taldea: 6 partaide 

A5 Taldea: 4 partaide 

B Taldea: 10 partaide 

C2 Taldea: partaide bat 

A4 eta C1 taldeetan ez zen Lantaldeko ordezkaririk egon.  

Lantaldeek aurkeztutako proposamenekin lotuta egind ako ekarpen nagusiak:  

A1. Biztanleriaren urteko galera (-5.327 bizt.)  eta es kaintzeko 0 etxebizitza  

- Oinarrizko datuak:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biztanleriaren urteko galera % 0,706koa / del 0’706 %  
Biztanle-saldoa 2023an -5.327  
Etxebizitza eskaintza 650  
Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko kudeatutako  
egikaritze-unitateetan 

Erabilera publikoko espazio 
libre bilakatu 

Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko berrikusi  beharreko 
egikaritze-unitateetan 

Erabilera publikoko espazio 
libre bilakatu 

Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarrian 0 
Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarriko jarduera 
ekonomikoko sektoreetan  

0 

Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko jarduketa isolatuetan  0 
Kudeatu beharreko etxebizitza hutsak, alokairuan 
emateko  

650 

Zortzi urtean egikaritzeko gehienezko kopurua 650 
Lurzoruaren okupazioa 0 
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- Jasangarritasunari dagozkion irizpideekin lotutak o lehenespena: 
Taldearen ustez, jasangarritasunaren ingurumenaren alorra betetzeak gainerakoak 
betetzea galdatzen du. Ezinezkoa da ingurumenaren alorra betetzea, gainerakoak ondo 
egin ezean. 
 
- Dentsitateen lehenespena: 
Dentsitateei dagokionez, ez da lehenesten, aipatzen dute hobe dela dagoena zaintzeari 
lehentasuna ematea. 
 
-  Etxebizitza kopurua eta horiek kokatzeko zonak: 
Talde honen proposamena 0 etxebizitza berri eskaintzea da, espazio libreen sistema 
orokor gisa proposatutako zonak proposatuz.  
 
- Aurkeztutako proposamenaren argudio nagusiak 
 

Eraikuntzaren egungo ereduak egungo jasangarritasunik eza ekarri du maila guztietan: 
finantza, gizarte eta ekologia mailan. 
 
Helburua dauden baliabideak aprobetxatzea, ondare historikoa eta artistikoa eta ingurune 
naturala berreskuratzea eta zaintzea eta nekazal sektorea indartzea izan behar da. 
 
Uste da ez dela gehiago eraiki behar, etxebizitza berria beste modu batera bultzatu behar 
dela: ondarea kontserbatuz (etxetxoak, baserri historikoak…), dauden etxebizitzak 
birgaituz, berreskuratuz eta horiei irtenbidea emanez: etxebizitza hutsak, atikoak, 
etxebizitzak zatikatzea, birgaitzea… Aukera honi etxebizitza berriak eraikitzeari baino 
lehentasun handiagoa eman behar zaio. 
 
Sistema orokorren barruan, egungo benetako aisiarako eremuak zenbatu behar dira: 
Galea, Andra Mari, Udalaren jabetzakoa den golf ingurua, etab. Oraindik egikaritu ez diren 
egungo HAPOren egikaritze-unitateak espazio libreen sistema orokor bihurtu behar dira, 
horrela kontabilizatu ahal izateko eta, era horretan, hiri-lurzoruan daukagun defizita 
gainditzeko.   
 
Dagoeneko kudeatuta dauden arren eraiki ez diren egikaritze-unitateetako orubeen 
diseinua ere aldatu egin behar da, espazio libreen sistema orokor bihurtzeko; baita eraiki 
gabe dauden hiri-lurzoruko orube guztiak ere. 
 
Getxok daukan kapital naturala hobetu behar da. Aztarna ekologikoa mantentzea eta, ahal 
izanez gero, murriztea eta, era horretan, udalerrian daukagun altxor naturalari eustea. 
 
Egungo krisialdiaren aurretik zegoen biztanleriaren eta haren beharren arteko orekara 
itzultzea.  
 
Bestalde, Getxok potentzial turistiko, kultural… handia dauka. Hori kudeatzen eta sustatzen 
jakin behar da, herritarren ongizateari begira. Adibidez, Andra Marik potentzial ekonomikoa 
eta lan arlokoa dauzka: gazteentzako eta, oro har, biztanleriarentzako nekazaritza 
mantentzea eta, era horretan, herria elikatzea (nekazaritzako azokak, etab.).  Horrela, 
tokiko mailan pinudiak eta bestelako guneak manten daitezke.   
 
Proposamen horiek maila guztietan hobetuko lukete gizakiaren ongizatea, ekosistemen 
zerbitzuak hobetuko bailirateke.  
 

[Ikus 17. Eranskina . Lantaldearen proposamena – A1] 
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A2. Biztanleriaren urteko galera (- 3.632 bizt.) eta 2 .000 etxebizitza eskaintzea   

- Oinarrizko datuak:  

Biztanleriaren urteko galera % 0,47koa / del 0’47 %  
Biztanleria-saldoa, 8 urteren ondoren -3.088 
Etxebizitza eskaintza 2.617 
Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko kudeatutako  
egikaritze-unitateetan 

633 
126 boe 507 eL 

Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko berrikusi beharreko 
egikaritze-unitateetan 

603      
242 boe 361 eL 

Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarrian 412 309 boe 103 eL 
Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarriko jarduera 
ekonomikoko sektoreetan (5,5 Ha) 

119 
  89 boe 30 eL 

Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko jarduketa isolatuetan  200 eL 
Kudeatu beharreko etxebizitza hutsak, alokairuan  
emateko 

650 

Zortzi urtean kudeatzeko gehienezko kopurua       
(eskaintzaren % 50) 1.308 

Lurzoruaren okupazioa Hiri-lurzorua birbanatzea + 12,5  
 
- Jasangarritasunari dagozkion irizpideekin lotutak o lehenespena: 
Jasangarritasunari dagozkion irizpideen lehentasun-ordena honakoa izan behar dela 
adostu du taldeak: 1. ingurumena, 2. soziala, 3. kulturala eta 4. ekonomikoa.  
 
- Dentsitateen lehenespena: 
Dentsitateei dagokien lehentasun-ordena honakoa izan behar dela adostu du taldeak: 
1. Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu) / Non kokatu?: Lurzoru 
urbanizagarriko sektorean 
2. Dentsitate altua: beheko solairua + 6 (7 solairu) / Non kokatu?: Hiri-lurzoruan, 
etorkizuneko egikaritze-unitateetan 
3. Dentsitate ertaina-baxua: beheko solairua + 2 (3 solairu) 
 
-  Etxebizitza kopurua eta horiek kokatzeko zonak: 
Zona: 16.1 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 6.700 m2 eta babes ofizialeko 57 
etxebizitza. 
Kopurua: Dentsitate ertain-altua: beheko sol. + 6; eraikigarritasuna: 1,25 m2s/ m2t - 57 
etxebizitza 
 
Zona: 24.2 Egikaritze-unitatean. Espazio libreen 18.000 m2 eta 356 etxebizitza libre eta 
babes ofizialeko 164 etxebizitza. 
Kopurua: Dentsitate ertain-altua: beheko sol. + 6; eraikigarritasuna: 1,25 m2s/ m2t - 546 
etxebizitza 
 
Gainerako zonak espazio libreen sistema orokorrak izango lirateke.  
 
Lurzoru urbanizagarri berrian: 
Dentsitate ertaina: Beheko sol.+4+A; eraikigarritasuna: 0,95 m2s/ m2t 

- 412 etxebizitza bizitegi sektoreko 7 hektareatan, Ibarbengoako geltokiaren zonan 
- 119 etxebizitza jarduera ekonomikoko sektoreko 5,5 hektareatan 

 
- Jardueradun hektarea kopurua eta horiek kokatzeko  zonak: 
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Zona: Lurzoru Urbanizagarri berrian 
Kopurua: 5,5 hektarea  
 
- Aurkeztutako proposamenaren argudio nagusiak: 
Proposamena A2 proposamenari alternatiba formulatzean datza, A2bis deritzona: 
 
Hiri-lurzorua erabat betetzea:  
 
Horrek zera esan nahiko luke, etxebizitza kopuruari dagokionez: 
- jarduketa integratuetan (2001eko HAPOrekin, Egikaritze-unitate deitzen dira)                       
             = 2.100 etxebizitza. 
- jarduketa isolatuetan     = 200 etxebizitza. 
- okupatu gabeko etxebizitzetan (okupatu gabeko etxebizitzen % 30) = 650 etxebizitza huts 
 
Guztira, gutxienez = 2.950 etxebizitza, ia B aukeraren eskaintza (3.640 etxebizitza) eta 
biztanleriari eustea ahalbidetzen dute, baita Familien Batez besteko Tamaina txikituko 
balitz ere (FBT: etxebizitza berean bizi den pertsona kopurua; Getxon, 2,792 pertsona gaur 
egun, eta 2,542 pertsona 2023an). 
 
FBT-ren Hipotesia (egungo 2,792 zifratik, 2023an 2,542ra jaistea) eztabaidagarria da, 
jaitsiera ez baita azkeneko 15 urteotakoa bezain azkarra izango. 
 
Aukera hori legitimoa da 2001eko HAPOren lurzoru urbanizagarri zaharra babesteko 
(Andra Mariko zona), etorkizuneko HAPOrako lurzoru urbanizaezin birkalifikatuz.  
 
Jarduera ekonomikoak bizitegi-erabilerekin bateragarriak izango dira (I+G+b, merkataritza, 
ostalaritza, hirugarren sektorea…). erabileren irtenbide trinkoago baten bitartez. 
 
Garrantzitsua deritzogu jarduera ekonomikoetara bideratutako lurzorua merkataritza-
guneak sortzeko ez erabiltzeari.  
 
Hiri-lurzoruan erdi-mailako dentsitatearen alde egiten da (0,95m2t / m2s = 50/70 etxebizitza 
hektareako. 
 
Dauden etxebizitza guztiak (lokalak eta atikoak etxebizitza bihurtzea, etab.) aprobetxatzeko 
aurkeztutako planteamendu horrekin, biztanleriari eutsi ahal izango litzaioke.  Gainera, 
eremu urbanizagarriak eraiki gabe mantendu ahal izango lirateke, eta landa-eremuak ere 
bere horretan mantenduko lirateke. 
 
[Ikus 18. Eranskina . Lantaldearen proposamena – A2] 
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A3. Biztanleriaren urteko galera (- 2.218 bizt.) eta 3. 640 etxebizitza eskaintzea  

-Oinarrizko datuak: 

Biztanleriaren urteko galera % 0,38koa / del 0,38 %  
Biztanle-saldoa 2023an -2.411   
Etxebizitza eskaintza 3.413 
Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko kudeatutako  
egikaritze-unitateetan 633 126 boe 507 eL 

Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko berrikusi  beharreko 
egikaritze-unitateetan 1.330 617 boe 713 eL 

Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarrian 648 486 boe 162 eL 
Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarriko Jarduera 
Ekonomikoetakosektoreetan (7 Ha) 

152 114 boe 38 eL 

Kudeatu beharreko etxebizitza hutsak, alokairuan  
emateko   650 

Zortzi urtean egikaritzeko gehienezko kopurua     
(eskaintzaren % 50) 1.706 

Lurzoruaren okupazioa Hiri-lurzorua birbanatzea + 18,5 Ha 
 

- Jasangarritasunari dagozkion irizpideekin lotutak o lehenespena: 
Jasangarritasunari dagokion irizpideen lehentasun-ordena honakoa izan behar dela adostu 
du taldeak: 1. soziala, 2. ingurumena, 3. kulturala eta 3. ekonomikoa (azken biak puntuazio 
berarekin).   
 
 
- Dentsitateen lehenespena: 
Dentsitateei dagokien lehentasun-ordena honakoa izan behar dela adostu du taldeak: 
1. Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu)   
2. Dentsitate ertaina-baxua: beheko solairua + 2 (3 solairu) 
3. Dentsitate altua: beheko solairua + 6 (7 solairu)  
 
 
-  Etxebizitza kopurua eta horiek kokatzeko zonak: 
Zona: 16.1 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 6.700 m2 eta babes ofizialeko 57 
etxebizitza. 
Kopurua: 2001eko HAPOren diseinuari eustea 
 

Zona: 16.3 Egikaritze-unitatean:  Espazio libreen 6.981 m2 eta 65 etxebizitza libre. 
Kopurua: 2001eko HAPOren diseinuari eustea 
 
Zona: 24.2 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 18.000 m2 eta 356 etxebizitza libre eta 
babes ofizialeko 164 etxebizitza. 
Kopurua: % 60 Hiri-baratzeen sistema orokorrerako (baratzak erregularizatuta) eta % 40 
etxebizitzetarako. ¿?  400 bat etxebizitza, 0,95 m²t/m²s eraikigarritasunarekin eta Beheko 
sol.+4+A (5,5 SOLAIRU) tipologiarekin. 
 
Zona: 36.1 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 11.000 m2, 228 etxebizitza libre, babes 
ofizialeko 100 etxebizitza eta 180 etxebizitza tasatu. 
Kopurua: 2001eko HAPOren diseinuari eustea, dentsitateak errespetatuz. 
 
Zona: 42.1 Egikaritze-unitatean: 146 etxebizitza libre eta babes ofizialeko 60 etxebizitza. 
Kopurua: Dentsitatea handitzea. 300 bat etxebizitza, 0,80 m²t/m²s eraikigarritasunarekin 
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eta Beheko sol. ½+3+A (4 SOLAIRU) tipologiarekin. 
 
Gainerako zonak espazio libreen sistema orokorrak izango lirateke.  
 
Lurzoru urbanizagarri berrian: 
800 etxebizitza 18,5 hektareatan  
Dentsitate ertaina: Beheko sol.+4+A; eraikigarritasuna: 0,95 m2s/ m2t 

- 152 etxebizitza Jarduera Ekonomikoetako sektoreko 7 hektareatan 
- 648 etxebizitza bizitegi sektorean, 11,5 hektareatan 

 
- Jardueradun hektarea kopurua eta horiek kokatzeko  zonak: 
Zona: Lurzoru Urbanizagarri berrian 
Kopurua: 5,5 hektarea  
 
 
- Aurkeztutako proposamenaren argudio nagusiak: 
Aukera ezberdinak aztertu ondoren, ondorioztatzen da hiri-lurzorurako 2001eko HAPOn 
aurreikusitako 2.000 etxebizitzak ez direla kabitzen.   Hiri-lurzoruan etxebizitza erdiak soilik 
kabitzen dira, Espazio Libreen Sistema Orokorren defizita dagoelako eta horiek hiri-
lurzoruaren barruan sartu behar direlako eta ez Andra Marira eraman. 

HAPOk Espazio Libreen Sistema Orokorren zorra konpentsatzera bideratu beharko lituzke 
zenbait egikaritze-unitate.  

Beste bide batzuk aztertu beharko lirateke, Espazio Libreen Sistema Orokorrak gehitzeko 
(eremuak oinezkoentzako bihurtzea). 

HAPOren bitartez, jarduketak egin daitezkeen lurzorua erabat eta modu iraunkorrean 
mugatuko lukeen hiri-perimetro bat definitu beharko litzateke. 

Aipatzen da gaindi ezin daitekeen hiri-perimetro iraunkorra defini litekeela, era horretan, 
dagoen eremu urbanizagarria eta landa-eremua errespetatuz. Eremu iraunkor bat baldin 
badago, biztanleriaren gehienezko kopuru finko bat definitzen da.  

Gaur egungo hutsuneren batzuk balia litezke, baina badaude aprobetxa ezin daitezkeen 
tokiak. 

Aurreko taldeekin ados daude: Andra Mari eta Aizkorri ez okupatzea.  

Azkenik, komentatzen da, beharbada, ez dela aukerarik egokiena Andra Mari dagoenetan 
uztea, ikerketarako landa-eredu bat susta litekeela, enpresaren alorrerako beste behar 
batzuk betez.  Landa-eremuak ere badauka ikerketako eta esperimentazioko eredua, 
ingurumenaren eta ekonomiaren esparruak integratzen direna. 

[Ikus 19. Eranskina . Lantaldearen proposamena – A3] 
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A5. Biztanleriaren urteko galera (- 783 bizt.) eta 5.3 62 etxebizitza eskaintzea  

- Oinarrizko datuak: 

Biztanleriaren urteko galera % 0,122koa / del 0’122 %  
Biztanle-saldoa 2023an -783 
Etxebizitza eskaintza 5.362 
Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko kudeatutako  
egikaritze-unitateetan 

633 126 boe 507 eL 

Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko berrikusi  
beharreko egikaritze-unitateetan 

1.441 567 boe 874 eL 

Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarrian 2.457  1.843 
boe 614 eL 

Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarriko 
jarduera ekonomikoko sektoreetan (8 Ha) 

181 136 boe 45 eL 

Kudeatu beharreko etxebizitza hutsak 650 
Zortzi urtean egikaritzeko gehienezko kopurua       
(eskaintzaren % 40) 

2.144 

Lurzoruaren okupazioa Hiri-lurzorua + 57,5 Ha 
 
- Jasangarritasunari dagozkion irizpideekin lotutak o lehenespena: 
Jasangarritasunari dagozkion irizpideen lehentasun-ordena honakoa izan behar dela 
adostu du taldeak: 1. soziala, 2. ekonomikoa, 3. kulturala eta 4. ingurumena.  
- Dentsitateen lehenespena: 
Dentsitateei dagokien lehentasun-ordena honakoa izan behar dela adostu du taldeak: 
1. Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu) / Non kokatu?: Hiri-
lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian 
2. Dentsitate ertaina-baxua: beheko solairua + 2 (3 solairu) / Non kokatu?: Lurzoru 
Urbanizagarrian 
3. Dentsitate altua: beheko solairua + 6 (7 solairu) / Non kokatu?:  Hiri-lurzoruan eta lurzoru 
urbanizagarrian 
 
 
- Etxebizitza kopurua eta horiek kokatzeko zonak: 
Zona: 16.1 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 6.700 m2 eta babes ofizialeko 57 
etxebizitza. 
Kopurua: dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu) 
Egikaritze-unitatea berrikustea, etorkizuneko HAPOn birdiseinatzeko.  
 

Zona: 16.3 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 6.981 m2 eta 65 etxebizitza libre. 
Kopurua: dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu). 
Egikaritze-unitatea berrikustea, etorkizuneko HAPOn birdiseinatzeko.  
 
Zona: 24.2 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 18.000 m2 eta 356 etxebizitza libre eta 
babes ofizialeko 164 etxebizitza. 
Kopurua: Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu) + jarduera 
ekonomikoak. Egikaritze-unitatea berrikustea, etorkizuneko HAPOn birdiseinatzeko.  
 
Zona: 27.1.2 Egikaritze-unitatean: Eliza eta 51 etxebizitza libre zeuzkan. 
Kopurua: dentsitate altua: beheko sol. + 6 (7 solairu) Egikaritze-unitatea berrikustea, 
etorkizuneko HAPOn birdiseinatzeko.  
 
Zona: 27.5 Egikaritze-unitatean: Ekipamendu txiki bat, 22 etxebizitza libre eta babes 
ofizialeko 6 etxebizitza zeuzkan. 
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Kopurua: dentsitate altua: beheko sol. + 6 (7 solairu). Egikaritze-unitatea berrikustea, 
etorkizuneko HAPOn birdiseinatzeko.  
 
Zona: 31.3 Egikaritze-unitatean: 5.125 m2 aparkaleku ekipamendurako eta 6 etxebizitza 
libre. 
Kopurua: dentsitate altua: beheko sol. + 6 (7 solairu) Egikaritze-unitatea berrikustea, 
etorkizuneko HAPOn birdiseinatzeko.  
 
Zona: 36.1 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 11.000 m2, 228 etxebizitza libre, babes 
ofizialeko 100 etxebizitza eta 180 etxebizitza tasatu. 
Kopurua: dentsitate altua: beheko sol. + 6 (7 solairu). Egikaritze-unitatea berrikustea, 
etorkizuneko HAPOn birdiseinatzeko.  
 
Zona: 42.1 Egikaritze-unitatean: 146 etxebizitza libre eta babes ofizialeko 60 etxebizitza. 
Kopurua: Dentsitate altua: beheko sol. + 6 (7 solairu). Egikaritze-unitatea berrikustea, 
etorkizuneko HAPOn birdiseinatzeko.  
 
Lurzoru Urbanizagarri berrian 
Andra Mariko herri-guneen ondoan   
Dentsitate ertaina-baxua: beheko solairua + 2 (3 solairu) 
 
Andra Mariko dentsitate baxuko zonen artean  
Dentsitate ertaina: beheko sol. + 4 + atikoa (5,5 solairu) 
 
Oso tarteka  
Dentsitate altua: beheko solairua + 6 (7 solairu) 
 
Guztira, 2.457 Etxebizitza lurzoru Urbanizagarrian. 
Kalkulu orokorretarako, Dentsitate Ertainaren eta Dentsitate Ertain-Baxuaren arteko batez 
bestekoa egiten da: 
Dentsitate ertaina-baxua: beheko sol. + 2 (3 solairu) eta 0,75 m2t/ m2s eraikigarritasuna. 
 
- Jardueradun hektarea kopurua eta horiek kokatzeko  zonak: 
Zona: Lurzoru Urbanizagarri berrian eta Egikaritze-unitateetan, sakabanatuta. 
Kopurua: 8 hektarea.  
 
- Aurkeztutako proposamenaren argudio nagusiak: 
A5 aukeraren alde egin da, egikaritu beharreko 2.527 etxebizitzarekin.  

Proposamen indartsuenetako bat Zientoetxeko errepidearen inguruan (bide nagusia) 
kokatzen da, betiere, geltokiarekin lotuta badago eta ingurunea errespetatuz.   

Bestalde, behar bezala erregularizatu behar da Andra Mari, herri-gune berriekin. Herri-
guneetatik kanpo geratzen diren etxebizitzak (etxeak eta baserriak) segurtasun 
juridikoarekin, integratuta eta kohesionatuta geratu behar dira. 

Gainera, Andra Mariko zonetan landa-sektoreak ondo kudeatzen jakin behar da, dauden 
etxebizitzekin bateragarri eginez. 

Hirigintzako proiektu harmoniatsua egin daiteke, berdeguneekin, landa-sektorearekin 
(prestakuntzako ikastaro egokiekin...). 

Azkenik, dentsitate tipologiei eta dauden etxebizitzei buruzko eztabaida egitea aipatu da. 
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[Ikus 20. Eranskina . Lantaldearen proposamena – A5] 

B. Biztanleriari eustea (0 bizt.) eta 6.302 etxebizit za eskaintzea    

- Oinarrizko datuak 

Biztanleriari eustea  
Biztanle-saldoa 2023an 0    
Etxebizitza eskaintza 6.302 
Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko kudeatutako  egikaritze-
unitateetan 633 126 boe 507 eL 

Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko berrikusi  beharreko 
egikaritze-unitateetan 1.441 567 boe 874 eL 

Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarrian 3.352 2.514 
boe 838 eL 

Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarriko jarduera 
ekonomikoko sektoreetan (10 Ha) 226 170 boe 57 eL 

Kudetu beharreko etxebizitza hutsak, alokairuan  emateko 650 
Zortzi urtean egikaritzeko gehienezko kopurua       
(Eskaintzaren % 40) 

2.520 

Lurzoruaren okupazioa Hiri-lurzorua +  
Lurzoru Urbanizagarria, 66 
Ha  

 

- Jasangarritasunari dagozkion irizpideekin lotutak o lehenespena: 
Jasangarritasunari dagozkion irizpideen lehentasun-ordena honakoa izan behar dela 
adostu du taldeak: 1. soziala, 2. ekonomikoa, 3. ingurumena eta 4. kulturala.  
Lehentasunak gorabehera, taldearen iritziz, oso garrantzitsuak eta banaezinak dira 
jasangarritasunaren lau alderdiak. 
 
- Dentsitateen lehenespena: 
 
Dentsitateei dagokien lehentasun-ordena honakoa izan behar dela adostu du taldeak: 
1. Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu) / Non kokatu?: 27.5, 27 1.2 
eta 31.3 egikaritze-unitateetan. 
2. Dentsitate ertaina-baxua: beheko solairua + 2 (3 solairu) / Non kokatu?: 16.3 Egikaritze-
unitatean. 
3. Dentsitate altua: beheko solairua + 6 (7 solairu) / Non kokatu?: Zubilletas deritzon 36.1 
Egikaritze-unitatean: 500 bat etxebizitza. Eta Iturribarri deritzon 24.2 Egikaritze-unitatean. 
 
- Etxebizitza kopurua eta horiek kokatzeko zonak: 
Zona: 16.1 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 6.700 m2 eta babes ofizialeko 57 
etxebizitza. 
Kopurua: Babes Ofizialeko Etxebizitza kopurua handitzea. 
 

Zona: 16.3 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 6.981 m2 eta 65 etxebizitza libre. 
Kopurua: 2001eko HAPOn bezala mantentzea. 
 
Zona: 24.2 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 18.000 m2 eta 356 etxebizitza libre eta 
babes ofizialeko 164 etxebizitza. 
Kopurua: 2001eko HAPOn bezala mantentzea. 
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Zona: 27.1.2 Egikaritze-unitatean: Eliza eta 51 etxebizitza libre zeuzkan. 
Kopurua: 2001eko HAPOn bezala mantentzea. 
 
Zona: 27.5 Egikaritze-unitatean: Ekipamendu txiki bat, 22 etxebizitza libre eta babes 
ofizialeko 6 etxebizitza zeuzkan. 
Kopurua: 2001eko HAPOn bezala mantentzea. 
 
Zona: 31.3 Egikaritze-unitatean: 5.125 m2 aparkaleku ekipamendurako eta 6 etxebizitza 
libre. 
Kopurua: 2001eko HAPOn bezala mantentzea. 
 
Zona: 36.1 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 11.000 m2, 228 etxebizitza libre, babes 
ofizialeko 100 etxebizitza eta 180 etxebizitza tasatu. 
Kopurua: Birdimentsionatzea eta berrikustea. 
 
Zona: 42.1 Egikaritze-unitatean: 146 etxebizitza libre eta babes ofizialeko 60 etxebizitza. 
Kopurua: 2001eko HAPOn bezala mantentzea. 
 
Lurzoru Urbanizagarri berrian 
Bizitegi sektoreko 65 hektarea:    3.352 etxebizitza 
Dentsitate ertaina: beheko sol. + 4 + atikoa (5,5 solairu) 
 
- Jardueradun hektarea kopurua eta horiek kokatzeko  zonak: 
Zona: Lurzoru Urbanizagarri berrian 
Kopurua: 10 hektarea  
 
- Aurkeztutako proposamenaren argudio nagusiak: 
Mantentzea aukeratu da, Getxoko etxebizitzaren egoera ikusita, batez ere, gazteentzako 
etxebizitza arazoa ikusita. Ez da galera aukeratu, arazoa larriagotu dezakeelako.  

Gainera, Getxoko biztanleriari eusteko beharrezko gutxieneko etxebizitza kopurua sortu 
behar da, lurzoruaren gaineko ahalik eta eragin txikienarekin.  

Lehentasunezkotzat jotzen da Getxoren erabilera produktiboa eta ekonomiari eta enpresa 
munduari dagokion erabilera bultzatzea. Getxoko ondare historikoaren erabilera sustatu 
beharko litzateke, jarduera ekonomikoaren sortzaile gisa: Portu Zaharra, Andra Mari eliza. 

Aukera honetan 3.000 etxebizitza eraikitzea planteatzen da: 2001eko HAPOko egikaritzeke 
dauden Egikaritze-unitateetan 2.400 etxebizitza aurreikusten da, guztira. Babes ofizialeko 
1.500 bat etxebizitza eta, etxebizitza hutsetatik (3.000), 600-700 bat merkatura litezke.  

3.000 etxebizitza horiek hektareako 57 bat etxebizitza dira. Egiteke dauden Egikaritze-
unitateak garatuta, dagoeneko ezarritako etxebizitza kopurua eskaintzen da.  

Hori aldatu egin daiteke, Familien Batez besteko Tamainaren arabera, 2,7-tik 2,5-era jaits 
baitaiteke eta, horrela, beharrak aldatu egingo lirateke. 

[Ikus 21. Eranskina . Lantaldearen proposamena – B] 
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C2. Biztanleriaren urteko hazkundea (2.525 bizt.) eta 9.376 etxebizitza eskaintzea   

- Oinarrizko datuak: 

Biztanleriaren urteko hazkundea % 0,38koa / del 0’38 %  
Biztanle-saldoa, 8 urteren ondoren 2.152 
Etxebizitza eskaintza 9.376 
Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko kudeatutako  
egikaritze-unitateetan 633 126 

boe 507 eL 

Etxebizitza berriak, hiri-lurzoruko berrikusi  beharreko 
egikaritze-unitateetan 1.441      567 

boe 874 eL 

Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarrian 6.380 4.785 
boe 

1.595 
eL 

Etxebizitza berriak lurzoru urbanizagarriko jarduera 
ekonomikoko sektoreetan (12 Ha) 272 204 

boe 68 eL 

Kudetu beharreko etxebizitza hutsak, alokairuan  
emateko 650 

Zortzi urtean egikaritzeko gehienezko kopurua      
(Eskaintzaren herena)  3.125 

Lurzoruaren okupazioa   Hiri-lurzorua +  
Lurzoru Urbanizagarria, 
118,5 Ha 

 

- Jasangarritasunari dagozkion irizpideekin lotutak o lehenespena: 
Jasangarritasunaren “hanka” guztiak neurri berean dira garrantzitsuak. 
 
- Dentsitateen lehenespena: 
 
1. Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu) / Non kokatu?: Dentsitate 
ertaina morfologikoki lurraldean integratutako egikaritze-unitateetan kokatu beharko 
litzateke, hots, bere inguruan dauden tipologiekin parekatuz, horiek zuzenak eta orekatuak 
baldin badira, edo modu berritzaile jasangarrian: bizitegi-espazioak espazio libreekin eta 
babestutako kostaldeko parkearekin konbinatuz. 
  
2. Dentsitate altua: beheko solairua + 6 (7 solairu) / Non kokatu?: Dentsitate altua kasu 
zehatzetan bakarrik erabili beharko litzateke, aurrekoekin konbinatuz; dentsitate altuak 
lurzorua liberatzeko aukera ematen du eta, ondo eginez gero, lurraldean integra daiteke 
(Le corbusier modu zehatzean eta jasangarrian berrinterpretatuz?)  
 
3. Dentsitate ertaina-baxua: beheko solairua + 2 (3 solairu) / Non kokatu?: Dentsitate baxua 
lekukotasun gisa erabili beharko litzateke; gaur egungo HAPOn dauden dentsitate baxuko 
eremu batzuk mantenduz eta, beharbada, udalerriaren kostalderanzko zein udalerri 
mugakideetaranzko ertz batzuk azkenduz. 
 
 
- Etxebizitza kopurua eta horiek kokatzeko zonak: 
Zona: 16.1 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 6.700 m2 eta babes ofizialeko 57 
etxebizitza. 
Kopurua: Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu). Egikaritze-unitatea 
berrikustea, birdiseinatzeko, bere inguruneko tipologietara egokitu dadin, legezko estandar 
berriak betez. 
 

Zona: 16.3 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 6.981 m2 eta 65 etxebizitza libre. 
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Kopurua: Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu). Egikaritze-unitatea 
berrikustea, birdiseinatzeko, bere inguruneko tipologietara egokitu dadin, legezko estandar 
berriak betez. 
 
Zona: 24.2 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 18.000 m2 eta 356 etxebizitza libre eta 
babes ofizialeko 164 etxebizitza. 
Kopurua: dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu). Egikaritze-unitatea 
berrikustea, birdiseinatzeko, bere inguruneko tipologietara egokitu dadin, legezko estandar 
berriak betez. 
 
Zona: 27.1.2 Egikaritze-unitatean: Eliza eta 51 etxebizitza libre zeuzkan. 
Kopurua: Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu). Egikaritze-unitatea 
berrikustea, birdiseinatzeko, bere inguruneko tipologietara egokitu dadin, legezko estandar 
berriak betez. 
 
Zona: 27.5 Egikaritze-unitatean: Ekipamendu txiki bat, 22 etxebizitza libre eta babes 
ofizialeko 6 etxebizitza zeuzkan. 
Kopurua: Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu). Egikaritze-unitatea 
berrikustea, birdiseinatzeko, bere inguruneko tipologietara egokitu dadin, legezko estandar 
berriak betez. 
 
Zona: 31.3 Egikaritze-unitatean: 5.125 m2 aparkaleku ekipamendurako eta 6 etxebizitza 
libre. 
Kopurua: Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu). Egikaritze-unitatea 
berrikustea, birdiseinatzeko, bere inguruneko tipologietara egokitu dadin, legezko estandar 
berriak betez. 
 
Zona: 36.1 Egikaritze-unitatean: Espazio libreen 11.000 m2, 228 etxebizitza libre, babes 
ofizialeko 100 etxebizitza eta 180 etxebizitza tasatu. 
Kopurua: Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu). Egikaritze-unitatea 
berrikustea, birdiseinatzeko, bere inguruneko tipologietara egokitu dadin, legezko estandar 
berriak betez. 
 
Zona: 42.1 Egikaritze-unitatean: 146 etxebizitza libre eta babes ofizialeko 60 etxebizitza. 
Kopurua: Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu). Egikaritze-unitatea 
berrikustea, birdiseinatzeko, bere inguruneko tipologietara egokitu dadin, legezko estandar 
berriak betez. 
 
Lurzoru Urbanizagarri berrian 
Bizitegi sektoreko 106,5 hektarea:   6.380 ETXEBIZITZA 
Dentsitate ertaina: beheko solairua + 4 + atikoa (5,5 solairu). 
 
- Jardueradun hektarea kopurua eta horiek kokatzeko  zonak: 
Jarduera ekonomikoak (12 Ha) Lurzoru urbanizagarrian zein hiri-lurzoruan kokatu beharko 
lirateke, garatzeke dauden egikaritze-unitateetan. 
 
- Aurkeztutako proposamenaren argudio nagusiak: 
Hirigintzako irtenbideak konbinatzea, erabilera publikoko espazio libreetarako lurzoru-masa 
garrantzitsuak eskuratzeko, bideak itxituren arteko pasabide babesgabe gisa uzten dituen 
itxituradun zatikatutako eta isolatutako jabetza pribatuaren egitura-ereduarekin hautsiz… 
Beharbada, garaia da eredu kontserbazionista edo nekazal eredu nahikoari aurre egiteko; 
eredu horrek lortu nahi duen bakarra jabetzaren egiturari eustea da, hirigintzak dakarren 
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A3. Biztanleriaren urteko beherapena (-2.218  bizt.) eta 3.640 etxebizitzako eskaintza

A5. Biztanleriaren urteko beherapena (-783  bizt.) eta 5.362 etxebizitzako eskaintza

C2. Biztanleriaren urteko hazkundea (2.525 bizt.) eta 9.376 etxebizitzako eskaintza

A2. Biztanleriaren urteko beherapena (-3.632  bizt.) eta 2.000 etxebizitzako eskaintza

A1. Biztanleriaren urteko beherapena (-5.327  bizt.) eta 0 etxebizitzako eskaintza

B. Biztanle kopurua mantentzea (= bizt.) eta 6.302 etxebizitzako eskaintza

eraldaketarengandik defendatuz. Eredu jasangarri baten zerbitzura dagoen hirigintza 
eraldatzaile bat aldarrikatzea komeni da. 

Etorkizuneko HAPOren hiri-garapenerako beharrezko lurzoruaren okupazioari lotutako 
lurrazala, eredu organiko bat (hots, herri-gune edo nukleo anitzeko hiria, komunitateen 
gainjartze hierarkizatuaren bitartez osatutako hiri-egitura: auzo-unitatea, auzoa, barrutia eta 
hiria; bakoitza bere biztanle kopuruarekin eta biztanle kopuruaren beharrei egokitutako 
zerbitzu-hornikuntzarekin) ahalbideratuko duten antolamendu xehatuaren dentsitateen 
arabera zehaztuko da; eredu hori lurraldean ondo integratuko da, baina, era berean, 
berdeguneetarako eta ekipamendu garrantzitsuetarako lurzoru-masa garrantzitsuen 
lagapena ahalbideratuko du. 

[Ikus 22. Eranskina . Lantaldearen proposamena – C2]  (balidatutako proposamena) 

Lantaldearen aukeren lehenespenaren emaitza  

Azalpenen arabera, Lantaldeko kideek 6 aukera baloratu eta lehentasunak ezarri zituzten. 
Jarraian, grafikoki aurkezten da balorazioen emaitza, lehentasun-mailaren arabera 
ordenatuta.  Lantaldeko 33 partaidek egin zuten aukera ezberdinen balorazioa. 

 

Partaide faltagatik aurkeztu eta baloratu ez ziren aukerak:  
A4. Biztanleriaren urteko galera (-1.249 bizt.)  eta eskaintzeko 4.803 etxebizitza  
C1. Biztanleriaren urteko hazkundea (776 bizt.) eta eskaintzeko 7.232 etxebizitza  
 
 

 
[Ikus 1. Eranskina . Aurrerakinaren Atarikoaren 2. Faseko ondorioen txostena]  
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6. Parte-hartze prozesuaren ebaluazioa  
 

6.1 Lehenengo saioaren balorazioak 
 

 

Lehendabiziko saioa, oro har, nahiko gogobetegarria izan zen, Lantaldeari eduki tekniko 
guztiak aurkeztu ahal izan baitzitzaizkion.  Positiboki baloratu zen zalantzak, iradokizunak 
eta oharpenak adierazteko aukera izatea, baita talde teknikoak eskainitako azalpenak eta 
erantzunak ere.  
Hala ere, Lantaldeko hainbat kidek parte hartzeko, galdetzeko eta iradokitzeko erakutsi 
zuten grina handicapa izan zen denbora kudeatzeko eta parte-hartzearen dinamikarako. 
Partaideetako batzuek, guztien onerako, mintzatzeko metodoa/prozedura errespetatu 
beharra zegoela adierazi zuten.  
Bestalde, hainbat iruzkin jaso zen, edukien maila teknikoegia zela eta adibideak, 
proposamenak eta abar beharrezkoak zirela ziotenak. Zentzu horretan, ondorengo 
egunetan, aparteko bi saio egin ziren, eduki teknikoak hobeto azaldu ahal izateko.  
Amaitzeko, partaide batzuek aipatu zuten sistemaren konplexutasunak sistemen 
dinamikaren faktore anitzeko analisia exijitzen duela eta berezkoa duela ia gaindiezina den 
zailtasuna. 
 
31 bat partaidek baloratu zuten ebaluaziorako galdetegia eta lehenengo saioaren 
funtzionamenduari eta garapenari lotutako 13 itemi buruzko 403 balorazio eta 12 iruzkin 
jaso ziren, guztira. 
 

Jarraian, saioari buruzko itemen balorazioaren grafiko globala erakusten da, onespen-
mailaren arabera ordenatuta (gazteleraz eta euskaraz):  
 
 
[Ikus 1. Eranskina . Aurrerakinaren Atarikoaren 2. Faseko ondorioen txostena]  
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7. Parte-hartzeko metodologia prozesuaren helburuak lortzeko egokia iruditu zait.

3. Lan saioa finkatutako ordutegia jarraituz egin da.

1. Bilera izan den lekua egokia iruditu zait. 

12. Lankide eta talde arduradunen jarrera egokia izan da.

8. Lehenengo saio hau prozesuan nire parte hartzea motibatzeko balio izan du.

5. Plangintza teknikarien azalpena oraingoan landuko ditugun gaiei buruzkoa arrgia eta ulergarria izan da.

13. Lan saioaren emaitzekin pozik nago.

2. Saioak duen astia nahiko izan da aurkeztutako edukiak azaltzeko.

4.  Getxolanen aurkezpena jarduera ekonomikoaren azterketari buruzkoa argia eta ulergarria izan da.

10. Prozesuaren talde arduradunak taldekideen ekarpenak, iradokizunak eta zalantzak kontutan izan ditu.

11. Nire iritziak plazaratzeko aukera izan dut.

9. Lan saioak ateratako gaiei buruzko neukan interesa handitu du.

6. Web eztabaida-gunean landuko diren gaiak aproposak eta interesgarriak iruditzen zaizkit fase 

honetarako.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Bigarren saioaren balorazioak 
 

 
Bigarren hausnarketa-saioa oso gogobetegarria izan zen; hitz egiteko txanden kudeaketa 
hobetu zen. Deliberaren sistemak berak eta dinamizatzailearen esperientziak uneoro 
erraztu zuten saioaren dinamizazioa. Partaideek baldintza berdinetan parte hartu ahal izan 
zuten Deliberaren txartelen bitartez eta beraien ekarpenekin. Berehala barneratu zituzten 
hausnarketarako joko-arauak eta partaideak eroso sentitu ziren talde dinamizatzaileak 
azaldutako baieztapenak berrikusten eta birformulatzen, talde teknikoa ere han zegoelarik 
laguntzeko.  
 
Beraz, oro har, saioa oso gogobetegarria izan zen eta horren adibide dira jarraian 
aurkezten diren iruzkinetako batzuk:  
 
 
1.  Egunez egun hobetuz doa Lantaldeko kideen parte-hartzea:   “Dinamizatzaileak, 
teknikariak eta Lantaldeak” 
2. Partaideen jarrera: aurreko saioarekin alderatuta, hobera egin du giroak. 
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15. Saioan lorturiko emaitzekin ados nago

6. Emaitzen aurkezpena (balioztapenak eta web foroetako ekarpenak) argia eta ulergarria izan da

2. Web foroko baieztapenak balioztatzeko 17 egunetako epea izatea nahikoa iruditu zait

5. Saioa aurreikusitako ordutegian burutu da.

14. Parte hartzaileen jarrera egokia eta adiskidetsua izan da

11. Dinamizatzaileak adostasun mailak ikustea eta formulazio berriak argudiatzeko akordio berriak adostea 

gaitu du

7. Aurkezturiko parte hartze dinamika egokia iruditu zait

1. Web foroetarako sarrera erraza izan da eta ez dut arazo berezirik izan.

8. Erabilitako tresnak egokiak izan dira deliberamendua eta adostasun mailak adierazteko

4. Saioak duen astia nahiko izan da aurkeztutako edukiak azaltzeko eta eztabaidatzeko.

10. Dinamizatzaileak nire parte hartzea saioan erraztu du

13. Nire ideiak, argudioak, etab. adierazteko aukera izan dut

3. Bilera izan den lekua egokia iruditu zait. 

12. Prozesuaren talde arduradunak taldekideen ekarpenak, iradokizunak eta zalantzak kontutan izan ditu

9. Dinamizatzaileak trataturiko gaia hobeto ulertzen lagundu dit

3. Oso interesgarria. Badirudi hasi garela prozesu honetan zela jardun behar dugun 
ikasten. 
4. Aupa! Txapela kentzen dut zuen aurrean, parte-hartze prozesuaren saltsa honetan sartu 
zaretelako. Jarrai ezazue! 
5. Hau geroago eta hobeto doa.   
 
34 bat partaidek baloratu zuten ebaluaziorako galdetegia eta 15 itemi buruzko 510 
balorazio eta 7 iruzkin jaso ziren, guztira. Jarraian, saioari buruzko itemen balorazioaren 
grafiko globala erakusten da, onespen-mailaren arabera ordenatuta:  
 

 
 

6.3 Hirugarren saioaren balorazioak 
 
 

Hirugarren saioaren lehenengo zatian, funtzionamenduari, helburuei, dinamikei eta 
metodologiei buruzko hausnarketarako espazioa egon zen. Partaideetako batzuek beraien 
atsekabea azaldu zuten, udalerriaren ereduak eta HAPO gidatu behar duten filosofia eta 
irizpideak sakonago landu ez izanagatik. Kide batzuek beraien errezeloak, mesfidantza, 
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azaldu zuten Lantaldean egindako lanarekiko. Bestalde, aurrera egiteko eta gai gehiago 
lantzen jarraitzeko eta irizpideak mapeatzen hasteko gogoz ere azaldu ziren partaide 
batzuk.  
 
 
Saioaren ebaluazio orokorrari dagokionez, nabarmentzekoa da proposamenak, 
arrazoiketak, iritziak eta abar partekatzeko taldekako lanari buruzko balorazio positiboa.  
Horri buruzko hainbat iruzkin jaso zen: “Ideia ona iruditu zait bakoitzaren ideiak tankeratu 
ahal izateko talde txikietan lan egitea". 
 
Aitzitik, web-foroak izan ziren gutxien baloratutako elementua, jende gutxik parte hartu 
baitzuen. Partaideetako batzuek web-foroetan parte hartu ez izanaren beraien arrazoiak 
azaldu zituzten: ezaguera maila handia eskatzen duten galderei erantzuteko lanagatik eta 
galderen konplexutasunagatik; jada landutako gaiak zirelako eta formatua ez zelako nik 
nahi nuena eta denbora faltagatik.  
 
Azkenik, partaideetako batzuek hurrengo saioetarako proposamen bat aurkeztu zuten: 
“Datozen saioetarako, jakin nahiko nuke posible izango ote litzatekeen Getxo udalerrian 
zehar ibilbide bat egitea, etxebizitzak, parkeak eta abar egikaritzea aurreikusten den lekuak 
bisitatzeko, egungo Planaren ideia errealago bat izateko eta alda genezakeena edo egin 
genitzakeen ekarpenak garbiago ikusteko.” 
 
31 bat partaidek baloratu zuten ebaluaziorako galdetegia eta 14 itemi buruzko 434 
balorazio eta 6 iruzkin jaso ziren, guztira. 
 
Jarraian, saioari buruzko itemen balorazioaren grafiko globala erakusten da, onespen-
mailaren arabera ordenatuta:  
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6. Emaitzen aurkezpena (balioztapenak eta web foroetako ekarpenak) argia eta ulergarria izan da

2. Web foroko baieztapenak balioztatzeko 13 egunetako epea izatea nahikoa iruditu zait

10. Taldeakako dinamikan gai izan gara guztion artean Aurrerakinaren Atariko mapa- proposamen bat egiteko.

8. Dinamizatzaileak nire parte hartzea saioan erraztu du

14. Saioan lorturiko emaitzekin ados nago

5. Saioa aurreikusitako ordutegian burutu da.

7. Aurkezturiko parte hartze dinamika egokia iruditu zait

4. Saioak duen astia nahiko izan da aurkeztutako edukiak azaltzeko eta eztabaidatzeko.

1. Web foroetarako sarrera erraza izan da eta ez dut arazo berezirik izan.

3. Bilera izan den lekua egokia iruditu zait. 

13. Parte hartzaileen jarrera egokia eta adiskidetsua izan da

11. Prozesuaren talde arduradunak taldekideen ekarpenak, iradokizunak eta zalantzak kontutan izan ditu

9. Taldekako lanan neura propsamenak, argudiaketak eta iritziak partekatzeko aukera izan dut

12. Nire ideiak, argudioak, etab. adierazteko aukera izan dut

 
 
 

6.4 Laugarren saioaren balorazioak 
 

 
Laugarren saioak bi zati izan zituen: taldekako lanarekin jarraitzea eta proposamenak 
elkarrekin partekatzea. 
 
Beraz, 6 eta 7. itemak lehenengo zatian (17:00etatik 18:30era) parte hartu zuten kideek 
bakarrik baloratu eta komentatu zituzten.  
 
Item horiei dagokienez, nabarmentzekoa da errazagoa izan zela arrazoiketak eta iritziak 
partekatzea, taldeko kide guztiek batera adostutako proposamen bat formulatzea baino.  
Oro har, positiboki baloratu ziren HAPOren ardura teknikoa duen taldeak emandako 
azalpenak eta iruzkinak; baita prozesuaren dinamizazioa ere.  Aitzitik, planteatutako gaiak 
lantzeko denbora falta nabarmentzen da.  Zentzu horretan, landu beharreko gai asko 
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daudela eta, taldekako lan-saioetan egindako lanarekin jarraitzeko beharra adierazten 
duten iruzkinak jaso dira.  
 
Partaideetako batzuek zera aipatu zuten: “giroa, oro har, geroago eta atseginagoa da, 
nahiz eta pertsona berdinek jarraitzen duten eztabaida polarizatzen". 
 

33 bat partaidek baloratu zuten ebaluaziorako galdetegia eta 12 itemi buruzko 403 
balorazio eta 6 iruzkin jaso ziren, guztira. 
 

Jarraian, saioari buruzko itemen balorazioaren grafiko globala erakusten da, onespen-
mailaren arabera ordenatuta (gazteleraz eta euskaraz):  
 

3. Saioak duen denbora tartea nahiko izan da aurkeztutako edukiak azaltzeko eta eztabaidatzeko.

11. Parte hartzaileen jarrera egokia eta adiskidetsua izan da

10. Nire ideiak, argudioak, etab. adierazteko aukera izan dut

1. Aurkezturiko parte hartze dinamika egokia iruditu zait

4. Saioa aurreikusitako ordutegian burutu da.

7. Taldeakako dinamikan gai izan gara guztion artean Aurrerakinaren Atariko mapa- proposamen bat egiteko. 

Taldekako lanean ibili direnentzako (5etatik 6:30 etara arte):

12. Saioan lorturiko emaitzekin pozik nago

9. Prozesuaren talde arduradunak taldekideen ekarpenak, iradokizunak eta zalantzak kontutan izan ditu.

2. Bilera izan den lekua egokia iruditu zait.

6. Taldekako lanan neura proposamenak, argudiaketak eta iritziak bestei helarazteko aukera izan dut. 

Taldekako lanean ibili direnentzako (5etatik 6:30 etara arte)

8. Osoko bilera ( guztion artean proposamenak komunean jartzeko dinamika) interesekoa izan dela  uzte dut, 

guztien aurkezpenak entzuteko gai izan naizelako eta Ikasi dudalako

5. Dinamizatzaileak nire parte hartzea saioan erraztu du

 
 
 
 

6.5 Parte-hartze prozesu osoaren balorazioa 
 
 

Parte-hartze prozesua modu globalean baloratzearen garrantzia eta beharra ikusita, 
galdetegi bat eman zitzaien Lantaldeko kideei, funtzionamenduari, dinamikei eta lortutako 
helburuei buruzko hainbat gai baloratzeko eta hobetzeko proposamenak jasotzeko.  
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Oro har, partaideek positiboki baloratu zituzten aurkeztutako 3 itemak, adostasun-maila 
ertainarekin. Aipatzekoa da, gainera, aurkako balorazio gutxi egon zela (gorriz). 
Adostasun-maila ertain hori 4. eta 5. puntuetan xehatzen da, partaideek hobetzeko 
proposamenak egiten dituzten puntuetan.  
 
 

33 bat partaidek baloratu zuten ebaluaziorako galdetegia eta 95 balorazio egin ziren, 
guztira. 
 

Jarraian, saioari buruzko itemen balorazioaren grafiko globala erakusten da, onespen-
mailaren arabera ordenatuta (gazteleraz eta euskaraz):  
 
 

1. Lantaldeak Udal-eredu ezberdinak ezagutzeko aukera eskaini du, dentsitate ezberdinekin. Era berean, Hiri-

antolamenduko Plan Orokorra Berrikusteko prozesukoak ez diren gaiak tratatzeko izan da erabilgarria. Dena den 

gai horiek kontuan izan beharrekoak dira: Ingurumena, Kultura, Ekonomia, Giza-arazoak, Belaunaldien arteko 

arazoak, eta abar.

3. Parte hartzeko prozesua Lantaldeko Kideen balorazioak eta iritziak batzeko bidea izan da, gero HAPOko 

Berrikusketako Aurrerakinaren Atariko dokumentuan kontuan hartu ahal izateko.

2. Web orrian eta batzarretan edukiak, datuak eta aukera ezberdinak argi aurkeztu dira.  Horrela, Lantaldeko 

kideak iritziak errazago adierazi ahal izan dute.

 
 

 
4. Partaidetzarako kanalak eta mekanismoak hobetzek o proposamenak, HAPOren 
Berrikuspenerako prozesuan aplikatzeko 
 
Oro har, Lantaldeko kideek 3 proposamen mota egiten dituzte: 
 

1. Eztabaida herritar guztiengana zabaltzea. Herritarrei egindako kontsulta bidez 
onartzea HAPO.  
 

2. Lantaldearen beraren parte-hartzea indartzea, honela: Foroak irekitzea eta irekita 
uztea, hurrengo faseetan Lantaldeak parte hartzen jarrai dezan. Partaideen jarrera 
hobetzea.  Denbora hobetzea, optimizatzea. Web-fororako sarbidea errazagoa eta 
prozesuan iritzia emateko aldia luzeagoa izatea. 
 

3. Oinarri sendoagoa behar dutenentzako azalpen tekniko didaktikoagoak eskaintzea 
talde txikitan, horren teknikoak diren gai hauetan ulermen-gaitasun handiagoa izan 
dezaten. Azken batean, parte hartzen duten herritarrei informazio teknikoa modu 
errazagoan helaraztea.  

 
 
5. Idatz itzazu, Aurrerakinaren fasean, III. fasean , alegia, landu beharko liratekeen 
HAPOren Berrikuspenarekin lotutako gaiak: 
Oro har, Lantaldeko kideek aipatzen dute ondorengoak kontuan hartu beharko liratekeela 
hurrengo fasean: 
 
- Genero ikuspegia. 
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- Jarduera komertziala, zerbitzuak, teknologia… indartzeko proposamen zerrenda, era 
horretan, jarduera ekonomikoei lehentasuna emanez.  

- Lan egin ahal izateko datuak: etorkizuneko biztanleriari buruzko azterlana eta Getxon 
bizi den guztizko jende kopuruaren datua, ez erroldatutakoena. 

- Lursailen eta dauden etxebizitzen jabeei plan partzial baten edo egikaritze-unitate baten 
garapenean dauden jarduteko moduak eta inplikazioa argi eta garbi azaltzea. 

- 5 hektareako defizita mekanismo erabilgarriekin zela gaindi daitekeen bilatzen saiatzea.  
- Etxebizitza eta orube hutsak eta etxebizitzak zatikatzea. 
- Uholdeen arazoa. 
- Biztanleriaren beharrak eta jarduera ekonomikoetarako murriztapenak. 
- Mekanismoak, pertsonak beraien auzoetan gehiago bizi daitezen eta kontsumitzera 

irten ez daitezen. 
 
 
Bestelako iruzkinak:  
- Idazketa-taldeak Lantaldeari hiru HAPO posible aurkeztea, behin betiko ideiara iristea 

errazagoa izan dadin. 
- Zonen eta estraten azterlan xehatuak eta horien hirigintzako aukerak, hirigintza 

jasangarria kontabilizatu ahal izateko, dagoena errespetatuz eta dagoenarekin bat 
eginez. 

- Aberastasun sorkuntzarik ez dagoela eta, beraz, lanik eta etxebizitzarik erosteko dirurik 
ez dagoela kontuan hartzea. 

- Ekarpenak interesgarriak dira, baina aukera zuzenarekin “asmatzeko” erantzukizuna 
Udalarena da (alderdi teknikoak eta ikuspegi politikoa). 

- Ezin da etxebizitzarik sortu espazio librerik gabe. 
 
 
 

[Ikus 23. Eranskina . HAPOren Berrikuspenaren 2. Faseko saioen ebaluazioen emaitzak]  
 

7. Prozesuaren datu estatistikoak 

 
 
 

Lan-saioetako parte-hartzeari buruzko datuak:  
 
- Lehenengo lan-saioa (urriak 23): 47 
 
- Bigarren lan-saioa (azaroak 21): 45 
 
- Hirugarren lan-saioa (abenduak 19): 43  

 
- Laugarren lan-saioa (urtarrilak 22):  38 

 
 
Web-foroetako parte-hartzeari buruzko datuak:  
 
Web-foroa, 1. zatia: 
 
- Datu absolutuak: 
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Adierazleak Titularrak Ordezkoak 

Parte hartzeko gakoak eman zaizkien 
pertsonak 

68 98 

Parte hartu duten erabiltzaileak 37 12 

Balorazioak, guztira 516 200 

Iruzkinak egin dituzten erabiltzaileak 24 9 

Iruzkinak, guztira 193 51 

 

- Datu erlatiboak: 
 
Adierazleak Titularrak Ordezkoak 

Foroetan parte hartu duten 
erabiltzaileen portzentajea % 54 % 11 

Iruzkinak egin dituzten parte-
hartzaileen portzentajea % 65 % 69 

 
 
Web-foroa, 2. zatia: 
 
- Datu absolutuak: 
 
Adierazleak Titularrak Ordezkoak 

Parte hartzeko gakoak eman zaizkien 
pertsonak 

68 12 

Parte hartu duten erabiltzaileak 18 6 

Balorazioak, guztira 246 86 

Iruzkinak egin dituzten erabiltzaileak 10 4 

Iruzkinak, guztira 38 13 

 

- Datu erlatiboak: 
 
Adierazleak Titularrak Ordezkoak 

Foroetan parte hartu duten 
erabiltzaileen portzentajea % 26,4 % 50* 

Iruzkinak egin dituzten parte-
hartzaileen portzentajea % 55,5 % 66,6 

*E-posta bidez pasahitzak eskatu dituzten erabiltzaile guztiei dagokionez  
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8. Irudiak  
 

 
Taldeen irudiak, Lantaldearen hirugarren saioan (20 13ko abenduaren 19an):  
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Taldeen irudiak, Lantaldearen laugarren saioan (201 4ko urtarrilaren 22an):  
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Taldekako lanaren lehenengo zatia: Aurrerakinaren Atarikoaren maparako proposamena 
prestatzen jarraitzea: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Taldekako lanaren bigarren zatia: Talde bakoitzean prestatutako proposamenak osokoan 
aurkeztea.  
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A3 Taldea:  
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A5 Taldea:  

 
 
 
B Taldea: 
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C2 Taldea: 

 
 
 
 

Eranskinak: 

 
1. Eranskina. Aurrerakinaren Atarikoaren 2. Faseko ondorioen txostena 

2. Eranskina. Lantaldeari 1. saiorako egindako Deialdia 

3. Eranskina. Lantaldearen lehenengo saioaren egitaraua - urriak 23 

4. Eranskina. Parte hartzeko metodologiaren agiria 

5. Eranskina. Pasahitzak bidaltzeko posta elektronikoaren eredua 

6. Eranskina. Web-foroetako partaideen zerrenda – 1. foroa - 

7. Eranskina. Lantaldearen papereko galdetegia – 1. foroa - 

8. Eranskina. Lantaldeari 2. saiorako egindako Deialdia 

9. Eranskina. Web-foroen eta Lantaldearen saioaren emaitzak 

10. Eranskina. Emaitzei buruzko informazioa emateko e-posta 

11. Eranskina. Parte-hartzea gogorarazteko e-posta eredua 
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12. Eranskina. Web-foroetako partaide erabiltzaileen zerrenda – 2. Foroa - 

13. Eranskina. Lantaldearen papereko galdetegia – 2. foroa - 

14. Eranskina. Lantaldeari 3. saiorako egindako Deialdia 

15. Eranskina. Web-foroetako emaitzen txostena – 2. foroa 

16. Eranskina. Lantaldeari 4. saiorako egindako Deialdia 

17. Eranskina. Lantaldeko A1 taldearen proposamena 

18. Eranskina. Lantaldeko A2 taldearen proposamena 

19. Eranskina. Lantaldeko A3 taldearen proposamena 

20. Eranskina. Lantaldeko A5 taldearen proposamena 

21. Eranskina. Lantaldeko B taldearen proposamena 

22. Eranskina. Lantaldeko C2 taldearen proposamena 

23. Eranskina. HAPOren Berrikuspenaren 2. Faseko saioen ebaluazioen emaitzak 

*Kolore laranjaz, oraindik taldeek balidatu gabe dauden proposamenak.  
 
 


