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LABURPEN EXEKUTIBOA
Jarraian, Diagnostikoaren ondorio nagusienak adierazten dira:
GIZARTEA ETA EKONOMIA
Orozkok azken urte hauetan etxebizitza erakarpen foku bilakatzea
lortu

du,

modu

honetan

azken

hamarkadetako

biztanleriaren

beherakada progresiboa geldiaraziz eta populazio gazteago bat lortuz,
nahiz eta pertsona helduen kopurua nabarmena izaten jarraitu.
Beharrezkoa da, baita ere, azken urteetako populazio atzerritarraren
pixkanakako

igoeraren

ondorioak

aurreikustea

ager

daitezkeen

eskaerak asetzeko.
IndustriaIndustria-sektoreak (eraikuntza barne) nahiz zerbitzuzerbitzu-sektoreak pisu
nabarmena daukate udalerriaren ekoizpenean eta lan okupazioan,
goranzko joera batekin industriaren kasuan eta beheranzko joerarekin
industriaren

kasuan,

nekazaritzako

sektorearen

pixkanakako

beherakada ematen den bitartean nahiz eta sektore garrantzitsu bat
izaten

jarraitu,

bere

sustapena,

turismoturismo-sektorearekin
udalerriarentzat garrantzizko estrategia izanik.

batera,

Orozko Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko udalerrien artean euskalduna den
biztanleria gehien duen bigarrengo
udalerria da, baina beheranzko eboluzioa ageri du. Inguruabar honek
kale eta batez ere etxeko erabilera konparazioz txikiagoan du isla,
horrek esan nahi duelarik euskararen ezagutzan eta, batez ere,
eguneroko bizitzako euskararen erabilera bultzatzen duten politikak
bultzatuz eta aurrera eginez jarraitu beharra dagoela.
Kirol, eta batez ere, kultur
egokitzea,

berritzea

eta

jardueren garapenerako guneak

balioan

ipintzea

udalerriaren

erronka

garrantzitsua da eta baita antolatutako kultur eta kirol gertaeren
eskaintza eta gizarte erantzun handiagoa bermatzen duen Udal eta
gizarte eragileen arteko jarduera koordinatuen garapena ere.
Gizartearen, lanaren eta udalerriaren arloetan genero berdintasunaren
bultzadarako

zeharreko

biztanleriaren

artean

ekintzen

Informazio

garapenarekin
eta

Komunikazio

jarraitu

eta

Teknologien

ezaguera eta erabilera handiagoa lortzea dira behar bezalako gizarte
ongizate bat lortu ahal izateko betetzeke dauden erronkak.
Etxebizitzen zaharberritzea sustatzea eta birgaiketarako zein energi
iraunkortasunerako

diru

laguntzei

buruzko

informazioa

indartzea,

eraikita

dagoen

ondarearen

kontserbazioa, hobekuntza eta erabilera eraginkorra lehenetsiz, burutuko den HAPOaren berrikuspenean
etxebizitza politikaren arloan kontutan hartu beharreko lehentasunak dira.

LURRALDEARI LOTURIKO ALDERDIAK
Orozko, Gorbeako Mendilerroan kokaturik eta Altube ibaiarengatik ureztaturik, luzapen handiko udalerria
da bizitegi-lurzorua bi zatitan banatua daukalarik bideetako azpiegiturak direla eta. Populazioaren
parterik handiena eta industria eta zuzkidura kokalekuak biltzen diren erdigune bat dauka eta baita
etxebizitza barreiatu eta landalanda-nukleo ugari.
ugari Udalerri honetan lurzoru urbanizaezinak lurraldearen zati
handia hartzen du, bere paisaian basoak dira gailentzen direnak eta hauetan jabego pribatukoak batez ere
diren koniferoak dira nagusi.
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Herri planeamenduko Plan Orokorraren berrikuspena
udalerriak

etorkizunari

esanguratsuenetarikoa
berrikuspenak,

begira
da.

duen

erronka

Planeamenduaren

iraunkortasun

eta

energi

eraginkortasuneko irizpideak kontutan izateaz gain,
ondokoak

ere

baitaratu

behar

ditu:

intereseko eraikinen zaharberritzea,

arkitektura

behar gehien

daukaten auzo eta puntuetan hirigintza erreformen
gauzatzea

eta

nekazaritzarako

bokazioa

duten

lurzoruen babesa.
Paisaia, animalia eta
geologiaren ikuspuntutik natur balio handiko ingurune bat dauka.
Udalerriaren parte handi bat babestutako irudiak dituzten eremuetan
dago kokaturik, hala nola, Gorbeiako BGLa, Itxina Mendiguneko
Babestutako Biotopoa eta Gorbeia-Ganekogortako korridore ekologikoa
eta

beraren

amortizazio eremua.

Gainera,

ingurune

eta

habitat

aniztasun handia, sailkatutako ikus arro mota asko eta Erabilera
Publikoko Mendien azalera garrantsitsuak dauzka. Hauen babesa,
kontserbazioa eta balioan ipintzea inguru naturalaren antolamendu eta
kudeaketarako adierazgarriak diren arloak dira.
Bere inguru funtzionalarekin dituen errepide bidezko komunikazioak
onak dira; inguruko herriekin errepidezko garraio publikoak medio
dituen loturak egokiak dira baina auzoek herriaren erdigunearekin
daukaten komunikazioa eskasa da garraio publikorik ez baitago eta
horrek oinezkoen zirkulazioan eta ibilgailu pribatuarekiko alternatiboa
den mugikortasunean zailtasunak ekartzen ditu, udalerri beraren barruko mugikortasunari dagokionez,
Udal Mugikortasun Planarekin gainditzen dihoazelarik.

BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA
Orozko zuzenean arduratzen da uraren zikloaren kudeaketaz
kudeaketaz,
taz non
kontsumitutako eta banatutako ur bolumenen erregistroa eta kontrola
hobetzera, horniketaren optimizaziora eta batez ere saneamendura
bideratu behar diren esfortzuak, hondakin-uren tratamendua hobetuz.
Urteko biztanleko hondakinen sorrerak goranzko joera erakusten du,
era berean hondakinen berreskurapen portzentajea jaitsi egin delarik
azken

urteetan,

hondakinen

murrizketan

eta

banaketaren

hobekuntzan aurrera egiten jarraitu beharra dagoen arren. Izan ere,
eragile

guztien

sentikortzeari,

herritarrei

zuzenduriko

neurri

sustatzaileen ezarpenari, administraziok exenplu emaile gisa duen
paperari

eta banakako zein komunitateko konpostaje

sistemen

bultzadari ekin behar zaio, aldi berean informazio zehatzagoaren
eskuratzea ahalbidetuz.
Udalerriaren energi egiturak
egiturak,
giturak EAEko beste udalerri askorenaren
antzekoa, erregai fosilen erabilera handia eta Berotegi Efektuko Gasei
(BEG) eginiko ekarpen nabarmena dakar berekin. Beraz, arlo honetan
sakontzea udalerriak duen beste erronka handietako bat da, ez soilik maila publikoan baizik eta baita
maila pribatuan ere. Era horretara iturri ez berriztagarriekiko menpekotasuna murriztuko da eta BEGen
murrizketari ekarpena egingo zaio. Azken urteotako energi kontsumo gero eta handiagoa eta etxeko
kontsumo egonkorra kontutan edukirik, energia berriztagarrien garapena eta kale argiztapenaren
eraginkortasunarekin jarraitu beharreko zeregin lehenenak bihurtu dira.
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SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETA BARNEKO KOORDINAZIOA
Partaidetza kultura nahiz kontzientzia komunitarioa sortzen duten
partaidetza egitura berrien sendotzeranzko bidean aurrera egitea
hasiberria den prozesua da baina fruituak jasotzen ari da jada.
Sentikortzearen,

prestakuntzaren

eta

jardunbide

egokietan

oinarritutako herritarren eta Tokiko Administrazioaren egunez
eguneko

ohitura

aldaketa

udalerriaren

tokiko

iraunkortasun

prozesuaren giltzarria da.
Burutzen

ari

diren

politika

zenbaitzuen

zeharreko

izaerak

departamentu arteko koordinazio eta elkarlana are gehiago
indartzeko beharra agerian uzten du.
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AURREKARIAK
AURREKARIAK ETA TESTUINGURUA
2004 urtean Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko udalerriak (Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri,
Galdakao, Ugao-Miraballes, Urduña, Orozko, Zaratamo eta Zeberio) Udaltalde 21 NerbioiNerbioi-Ibaizabal sortu
eta Tokiko Agenda 21 prozesuak era bateratuan diseinatzeko asmoz elkartu ziren.
2006 eta 2007an diseinu fasea behin amaitu ondoren (diagnostikoak idaztea eta Ekintza Planak onartzea)
eta Aalborgeko Gutuna sinatu ondoren, udalerri guztiek Udalsarea 21eko
partaide izatera pasa ziren,
21
Jasangarritasunerako Udalerrien Euskal Sarea.
2011 urtean Udaltalde 21 Nerbioi-Ibaizabalek Eskualdeko Iraunkortasun Bulegoa abian jartzen du.
Hamaika udaletxeei (lehen aipaturikoak gehi Basauri) eta Nerbioi-Ibaizabalgo eskualdeko herritarrei
orokorrean, zerbitzua, baliabideak eta ekintzak eskaintzeko asmoz sortutako ekipamendua da.
Tokiko Agenda 21a abian jarri denetik udalerrietan eskualde mailako zenbait proiektu eta ekintza garatu
dira. Ondoren Eskualdeko Iraunkortasun Bulegoaren zerbitzu nagusienak aurkezten ditugu, 5 lan
esparruetan banaturik:
1. Tokiko Agenda 21:
21 Tokiko Ekintza Planen gauzapenean, ezarpenean eta ebaluazioan laguntza.
2. Industriako Agenda 21:
21 Eskualdeko enpresetan ingurumen hobekuntzarako laguntza.
3. Eskolako Agenda 21:
21 Eskualdeko eta udalerriko ikastetxeen iraunkortasunerako eta kalitaterako
hezkuntza Programa.
4. Hondakinen kudeaketa:
kudeaketa Eskualde mailako bilketa zerbitzua: etxeko olioa, inpresio hondakinak eta
mugikorrak; pilak eta akumuladoreak; erabilitako arropa eta probetxagarriak diren bestelako etxeko

objektuak.
5. Mugikortasun iraunkorra:
iraunkorra Eskualdeko Iraunkortasun Planean aurreikusitako ekintzen ezarpena.
6 urte igarota 1go Ekintza Plana onartu eta bere gauzapena hasi zenetik, Udaletxeek Eskualdeko
Iraunkortasun Bulegoaren bitartez, berrikuspen prozesua abian jartzea erabakitzen dute, aurreko plana
ordezkatuko duen eta udalerriek dituzten behar eta baliabideekin bat etorriko den plan berri bat egiteko.
egiteko
Testuinguru honetan eta berrikuspen prozesu honen lehen fasearen ondorioz, 2012 urtea bitartean
Orozkoko Udalak udalerriko Gizarte, ekonomia eta ingurumen Diagnostikoa egin du.
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HELBURUAK
Berrikuspen prozesuaren helburu nagusia datozen 8 urteetan udalerrian garatuko diren lehentasunezko
jarduera esparruak barne hartzen dituen Tokiko Ekintza Plan bat definitzean datza. Gainera, zera lortu
nahi da:
•

Planaren helburuak eta ekintzak iraunkortasunarekin erlazionaturiko legeriaren, teknikaren

•

Plana iraunkortasunaren tokiko kudeaketaren bilakaerara egokitu

•

Planaren ezarpen maila nolakoa izan den arabera Plana gaika egokitu.

•

Plana udalerriaren giza, ingurumen eta ekonomia bilakaerara egokitu.

•

Planean aurretik kontutan hartu ez ziren gai tematiko berriak sartu.

•

UT21 Nerbioi-Ibaizabalgo udalerrien artean egindako eskualde mailako hausnarketaren bitartez

ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren bilakaerara egokitzea.

Eskualde mailako Ekintza Plan bat zehaztu.
Berrikuspenaren lehen fasean, helburu zehatzak hauek dira:
•

Lurralde, ingurumen, komunikazio, parte-hartze eta gai sozio ekonomikoen inguruko azterketa
bat egin ondoren balorazioa egiteko.

•

Balorazio horretatik abiatuta, Ekintza Plan berriaren lehentasunezko jarduera esparruak ezarri.

•

Aurreko Planean indarrean dauden eta garrantzitsuak diren ekintzak identifikatu.

•

Udalerriko eta udalaz gaindiko planak eta programak identifikatu Plan berrian sartu ahal izateko.

•

Helburu estrategikoak zehaztu Plan berriaren formulazioa egiteko.

•

Interesa duten gizarte eta ekonomia eragileen eta herritarren ikuspegia txertatu.

•

Gaian eskumenak dituzten politikari eta teknikarien balioztatzea bermatu.
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LAN PROGRAMA
PROGRAMA
Tokiko Ekintza Planen berrikuspena egiteko erabilitako oinarrizko metodologia “EAE
EAE-ko udalerrietako

Tokiko Agenda 21eko Ekintza Planak berrikusteko gida metodologikoan” oinarritzen da. Gida horrek
dionari eutsiz, Tokiko Ekintza Plan baten berrikuspenak honako faseak ditu:
0.

Zehaztea eta abian jartzea.

1.

Oinarrizko informazioa biltzea eta barneratzea.

2.

Sintesi Diagnostikoa.

3.

Planaren Formulazio estrategikoa.

4.

Ekintzen ezaugarritzea.

5.

Plana kudeatu, jarraipena egin eta onartzeko lanabesen diseinua.

Metodologia hori aintzat hartuta, lan teknikoa, barne koordinazioa eta parte
parte-hartzea eta herritarren
parteparte
-hartze ekintzak kontutan hartu dituen Lan Programa bat garatu da:
o

Lan teknikoak:
teknikoak Aholkulari Taldeak burutuak proiektuko Zuzendaritza Politikoa eta Teknikoa eta
teknikariekin elkarlanean.

o

BARNE koordinazio eta parteparte-hartze lanak:
lanak Udal teknikariekin bakarkako elkarrizketen bitartez
edo talde lanaren bitartez Hirigintzako Batzordearen bitartez.

o

HERRITARREN PARTEPARTE-HARTZE ekintzak
ekintzak: herritarrei zuzendutako pertzepzio inkesta baten bitartez,
web galdetegi baten bitartez eta Herritarren parte-hartze Foroaren bitartez (herritarren ekarpenak

dokumentuan espresuki aurretik eta kurtsibaz doan (*) bitartez seinalatu dira.)
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ARLO TEMATIKOAK
TEMATIKOAK
Diagnostikoa ondoren aurkezten ditugun 17 arlo tematikoz osatzen da:

GARAPEN SOZIALA ETA EKONOMIKOA

NATUR BALIABIDEAK, HONDAKINAK ETA

1. Biztanleria

INGURUMEN KALITATEA

2. Ongizatea eta gizarteratzea

9. Ura

-Zuzentasuna eta gizarte zerbitzuak

10. Hondakinak

- Genero berdintasuna

11. Energia

- Elkarbizitza

12. Ingurumen kalitatea (atmosfera,

- Osasuna eta osasun zerbitzuak

zarata eta lurzoruak)

-Telekomunikazioak eta IKT-etara irismena

13. Arriskuaren kudeaketa eta jarduera

3. Hezkuntza, euskara, kultura eta kirola

ekonomikoak

4. Etxebizitza

14. Erosketa publikoa eta udal

5. Garapen ekonomikoa eta lan merkatua

administrazioa ingurumen kudeaketa

- Ekonomia egitura eta jarduera maila

15. Klima aldaketa eta inpaktu orokorra

- Lehen sektorea
- Bigarren sektorea
- Zerbitzuen sektorea
- Turismo eta ostalaritza sektorea
- Enplegua eta lan merkatua
LURRALDEARI LOTURIKO ALDERDIAK

SENTSIBILIZAZIOA,

6. Lurraldea eta plangintza

HARTZEA ETA BARNE KOORDINAZIOA

HERRITARREN

PARTEPARTE-

7. Natura eta bioaniztasuna

16.Komunikazioa,

8. Mugikortasuna eta garraioa

herritarren

sentsibilizazioa

eta

parte-hartzea
17.Barne

koordinazioa

eta

zeharkakotasuna.

Alor tematiko bakoitza azpi-alorrez osatua dago eta hauetako bakoitzean diagnostikatutako alderdi
klabeak kontutan harturik balorazio kualitatiboa eta orokorra egin da,
da helburua honakoa da:
•

Beste azpi-alorrekin konparatuz era positiboagoan edo negatiboagoan baloratzen diren azpi-alor
horien inguruko ikuspegi orokorra eskaini.

•

Lehentasunezko jarduera esparruen identifikazioa erraztu.

•

Udaletxeko teknikari, politikari eta herritarrek orokorrean diagnostikoa irakurri eta eztabaidatu
dezaten sustapena egin.
BALORAZIOA

Balorazioa egiteko irizpideak “EAE-ko udalerrietako Tokiko Agenda 21eko
Ekintza Planak berrikusteko gida metodologikoan” agertzen dira.

Ez baloragarria
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EBALUAZIO GLOBALA ETA LEHENTASUNEZKO ESKUESKU-HARTZE JARDUERA ESPARRUAK

GIZARTEA ETA EKONOMIA

1. BIZTANLERIA

Azpieremua

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• 2011n udalerriaren populazio dentsitatea Bizkaiako batez bestekoaren oso azpitik dago

1.1. Lurarldearen
testuinguruan
kokatzea
koka
tzea

bere hedadura dela eta.

Ez

da eskuhartzeko lehentasunezko

identifikatu.

• Azken hamarkadan, udalerriaren biztanleria %28 ugaritu da gutxi gorabehera.
• Zifren arabera etorkizunean biztanleria mantendu egingo dela aurreikusten da.
• 20 urte bitarteko biztanleria gaztea %20,48koa da. Zifra hau eskualdeko, probintziko

1.2. Biztanleriaren
bilakaera

eta autonomia erkidegoko batez bestearen gainetik dago.
• Zaharkitze indizea beherakadan, 2011n %17,38an egonik. Zaharkitzea UT21 NerbioiIbaizabaleko gainontzeko udalerriekin alderaturik, hain nabarmena ez dela izango
aurreikusten da.

1.3. Egitura
demografikoa

• Atzerritar kopurua

3,48 portzentaje puntu hazi da 2003 eta 2011 bitartean. UT21

Nerbioi-Ibaizabaleko batez bestekoaren gainetik baina Bizkaia eta EAEko baztez
bestekoen azpitik dago.

1.4. Mugimendu
naturala eta
migratzailea

• Barreiatutako populazioaren pisua UT21 Nerbioi-Ibaizabal batez bestekoaren gainetik
dago.
• Biztanleriaren %71 gutxi gora behera jasotzen duten 8 bizitegi gune daude.
Gainontzeko biztanleria landa auzoetan banatzen da.

1.5.
Populazioaren
Pop
ulazioaren

• Orozkoko hiri multzoaren dentsitatea 8,14 etxebizitza/ha da, eskualdeko batez
bestekoaren oso azpitik.

banaketa,
lurraldeka
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2. ONGIZATEA ETA GIZARTERATZEA

Azpieremua
2.1. Gizarte arazoak
2.2. Gizarte zerbitzuak
eta ekipamenduak
2.3. Udalak gizarte
zerbitzuetan eta
elkartasun ekintzetan
egiten duen gastu
ekonomikoa
2.4. Berariazko gizarte
politikak
2.5. Gizonezko eta
emakumezkoen arteko
egoera berdintasuna,
lanaren esparruan
2.6. Gizonezkoen eta
eta
emakumezkoen arteko
egoera berdintasuna,
udal esparruan
2.7. Genero
berdintasuneko politikak
2.8. Bizikidetza eta
herritarren segurtasuna
2.9. Ekipamenduak eta
osasun langileak
2.10. IKTetarako eta
telekomunikazioetarako
irisgarritasuna
irisgarritas
una

Egoera

Ondorio nagusiak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hobekuntza helburuak

Orozkok ez du gizarte arazo larririk.
Atzerritar biztanleriaren igoerak tentsio pixkat sortu du baina ez du alarma sozialik sortzen.
Genero indarkeriaren igoera somatu da.
2003-2008 aldian, Oinarrizko Errenta jasotzen duten familia kopurua bikoiztu egin da nahiz
eta UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko batez bestekoaren azpitik egon.
Gizarte larrialdiko laguntza eskakizun guztiak ez dira bete.
Jasotzen diren arazorik gehienak atzerritar gazteei eta familiaren arloari buruzkoak dira.
Helduentzat udal zentroa badago, Eguneko Egoitzarekin (sartzeko eskakizun murritza) eta
Egoitza Zerbitzuarekin (plaza publikoak beterik daudelarik eta itxaron zerrendarekin).
Ongizateari zuzendutako udal aurrekontuaren handitzea 2001-2008 aldian.
Gazteen informazio zerbitzua 12tik 17ra bitarteko biztanleriari zuzenduta.
Udal aurrekontuaren zati bat beharra daukaten lurraldeei laguntzeko bideratzen da.
Inmigrazioaren Plana (2008-2010). Ez da aurrera egin espero zen bezela.
Zerbitzu publikoetan mugak ageriak dira, atzerritartasun arloko baliabide falta, burokrazia
prozesu luzeak eta pertsona talde honek duen ezegonkortasuna dela eta.
Ez dago Irisgarritasun Planik. Ekipamenduen %90era erraz iritsi daiteke.
Emakumezkoen langabezi-tasa baxuena duen eskualdeko udalerria da.
Udaletxeko langileetatik %56 emakumezkoak dira eta %44 gizonezkoak.
Kultur eta kirol elkarteetan emakumezkoak dira nagusi.
Aukera-Berdintasuneko udal Zerbitzua, berdintasun teknikariarekin. Berdintasun Plana (20082012). Berdinbideanen barnean sartuta dago Orozko.
Emakumeen aurkako Indarkeriaren Diagnostikoa (2009) eta tratu txar eta sexu erasoak
jasaten dituzten emakumeentzat Udal Protokoloa.
Delitu indizea Bizkaikoa baino txikiagoa 2009an, hala ere %90eko hazkundea jasan du 2003
urteaz geroztik.
Ez da udalerri gatazkatsua. Esklusio arriskua daukan biztanleria dago edo guztiz integraturik
ez dagoena.
Puntualki lapurretak gertatu dira nahiz baina ez du gizarte alarmarik sortzen.
Lehen mailako Arretako kontsultategia dago eta farmazia ere.
Anbulatorio desegokia, ez tamaina dela eta, sarbidea dela eta baizik.
Pediatria zerbitzua udalerrian ezartzeko eskaera dago.
KZgunea: hirugarren adinekoek internet erabiltzen ikas dezaten antolatutako ikastaroa.
Kultur Etxean wifi zona ezarri da Interneterako sarbidea doakoa izateko eta ADSL banda
zabalean nabigatzeko.
Estaldura arazoak daude eta zuntz optikoa ez da auzo batzuetara iristen.
Postetxeko ordutegia murritza dela uste da.
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Udal eskumenekoak
Biztanlego
helduari
erabilgarri
dauden gizarte zerbitzuei buruz
informazioa eman eta komunikatu.
Udal harrera protokolo bat ezarri
atzerritar biztanleriarentzat.
Berdintasun Plana garatu eta
eguneratua
mantendu,
desberdintasun eta diskriminazio
egoerak
konpentsatzera
eta
zuzentzera bideratutako neurriak
bultzatuz gizarte nahiz udal
arloan.
Familia barruko indarkeri egoerak
eta gizarte bazterketa arriskua
aurreikusi
eta
ahultzera
bideratutako ahaleginak areagotu.
Teknologia
berrien
eskuragarritasuna zein egoeran
dagoen aztertu eta dagozkion
hobekuntzak ezarri.

Udalaz gaindiko eskumenekoak
Posta
zerbitzuaren
ordutegia
zabaldu.
Pediatria zerbitzua ezarri.

OROZKOKO TOKIKO AGENDA 21. TOKIKO EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENA.
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3. HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA

Azpieremua
3.1. Hekuntza
eskaintza
3.2. Hezkuntza
eskaera
Eskaintza3.3. Eskaintza
-eskaera
balantzea
3.4. Herritarren
heziketa emaitzak eta
heziketa maila
3.5. Euskalduntze
maila
3.6. Ekipamendua eta
baliabideak
3.7. Udal politikak
3.8 Euskara udal
jardueran
3.9. Euskara eta
kultura
3.10. Kultura
ekipamenduak eta
horiek erabilera
3.11. Kultura jarduerak
eta partaidetza
3.12. Herritarren
dinamika kulturala
3.13. Kirol
ekipamenduak eta
horien erabilera
3.14. Kirol jarduerak
eta partaidetza

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Haurreskola eta lehen hezkuntza dago. Bigarren hezkuntza Laudion.
• Gaur egun, Udaletxeak dagoen eskaintza publikoa nahikoa dela uste du.
• Helduentzako eskola: oinarrizko euskara, gaztelera atzerritar biztanleriarentzat eta
informatika.
• Ikasleriaren %15,5eko jaitsiera haur hezkuntzan 2005-2011 aldian.
• Hezkuntza instalazioak zaharkituak eta tamaina txikikoak dira.
• Momentuz udalerrian dagoen eskaera behar bezala estalita dago.
• Bigarren hezkuntza udalerrian bertan gauzatzea eskatzen da.
• Udaletxeak haurreskolaren eskaintza handitzea aurreikusten du.
• UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko bigarrengo udalerririk euskaldunena da.
• 2 urte baino gehiagoko biztanleria euskalduna %59,5ean mantentzen da azken urteetan.
• Euskararen erabilera etxean handitu egin da 1996 eta 2006 artean %31,1 izatera iritsi den
arte. Beti mantendu da gaztelerazkoaren askoz azpitikago.
• Kalean gazteleraren erabilera nagusi dela antzematen da. Kluster-en ikerketaren arabera,
jendearen %57ak euskara erabiltzen du kalean.
• Ez dago euskaltegirik, baina eskaera egonez gero hitzarmen baten aukera egon daiteke
talde bat osatzen bada. Udal instalazioetan euskara klaseak ematen dira.
• Badago Euskara Biziberritzeko II. Plana 2010-2012. Proiekturik gehienak gauzatu dira eta
2012an berrikustea aurreikusi da.
• Duela gutxi sortu da Euskara Taldea, elkarteetako eta politika arloko ordezkariekin.
• Gazteriak ez dauzka euskarazko kirol jarduerarik.
• Udal langilegoaren gehiengoak ez dauka beharrezkoa den hizkuntza eskakizunik.
• UT21 Nerbioi-Ibaizabal mailan hizkuntza ondarea, ondare etnografiko eta kulturaIaren
biltze eta zabalkunde lan handia ari da egiten.
• Kultur ekipamenduak ez dira nahikoak. Jarduera batzuk birkokatu egin behar dira. Lokalen
eskarera dago entsegurako, biltegiratzerako, etab.
• Biztanleriak kultur gertaerei ematen dien erantzuna ez altua ez dela uste da.
• Kirol ekipamenduak nahikoak dira. Kasu batzuetan mantenimendu egoera ez da nahikoa.
Kirol jarduera batzuk birkokatu egin beharko lirateke.
• Kirol ekipamenduen erabilera altua dela uste da.
• Udalerrian egiten diren ekintzak astean behin egiten dira. Udal gobernuak jarduera bereziak
zabaltzen ditu.

Udal eskumenekoak
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Haurreskolaren
eskaintza
eta
hezkuntza instalazioen handitzea eta
modernizazioa sustatu.
Euskararen Biziberritze Plana berrikusi
eta euskarak gizartean duen erabilera
sendotu Plan berriak jasoko dituen
neurriak udalak hezkuntza, kultura eta
aisiako arloetan garatzen dituen beste
ekintza
batzuekin
koordinatuz,
atzerritar kolektiboa bereziki kontutan
hartuz.
Administrazioan egiten den euskararen
erabilera
normalizatu
Euskararen
Erabilera
Planak
jasotzen
dituen
neurrien berrikuspenaren bitartez eta
hautematen diren hesiak gainditzea
ahalbidetzen duten neurri berriak
bilatuz.
Kultur ekipamenduen handitzea eta
birkokatzea sustatu.
Kirol
ekipamenduen
sustatu.

birkokatzea

OROZKOKO TOKIKO AGENDA 21. TOKIKO EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENA.
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Azpieremua
3.15. Herritarren kirol
dinamika
din
amika

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Eguneroko kirol jarduerei ematen zaien erantzuna erregularra dela uste da.
Garrantzitsuagoak diren kirol gertaeren partehartzea altua da.
• Udal laguntza ekonomikoak daude ikastaro eta aisialdiko kirol jardueratarako.
• Kirol elkarte gutxiago dago kultur elkarteak baino. Garrantzitsua da beren eginkizuna
indartzea.
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4. ETXEBIZITZA

Azpieremua
Etxebizitza4.1. Etxebizitza
parkearen
ezaugarriak
Etxebizitzen
4.2. Etxebizitz
en
antzinatasuna eta
zaharberritzea
4.3. Higiezinen
eskaintza:
etxebizitzen
eraikuntza
4.4. Etxebizitza
beharra eta eskaera
eta eskaintzaeskaintzaeskaeraren
balantzea

4.5. Erakunde arloa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Etxebizitza dentsitatea bizitegi lurzoruan %34 jaitsi da 2004 eta 2011 bitartean, Bizkaian
erregistraturiko dentsitatea bainoa askoz ere baxuagoa izanik.
• Zubiaurren egin diren promozioak dentsitate altukoak izan dira baina gainontzeko
auzoetan dentsitate baxuko eraikuntzak dira nagusi.
• Udaletxeak babes publikoko 110 etxebizitza aurreikusten ditu.
• Hegoaldeko promozioan, proiektatutako etxebizitza guztien salmenta ez da gauzatu.
• Exekutatu gabeko etxebizitza libre asko (etxebizitza guztien %74).
• Indarrean dagoen hirigintza plangintzan 2 bizitegi unitate daude, hiri lurzoruan nahiz
hiritargarrian, exekutatu gabe. Eraikuntza prozesua geldirik dago.
• Etxebizitza hutsaren garrantzi erlatiboa esanguratsua da (%42,5 2006an). 2012ko urrian
475 etxebizitza huts zenbatu ziren.
• Zaharberritze beharra daukaten etxebizitzen kopuruaren daturik ez dago.
• Baserri gero eta gehiago uzten direla nabari da.
• Zaharberritzea beharrezkotzat jotzen da da orokorrean, batez ere Gallartun.
• 35 urte baino gehiagoko eraikinen zaharberritze eta mantentzerako laguntzen ordenantza
arautzailea dago.
• Obra lizentziako tasan %50eko kenkaria eskaintzen da igogailuen instalazioan.
• Igogailurik gabeko eraikin eta bizilagun elkarteak daude.
• Etxebizitzen epe luzerako eskaintza exekutatu gabeko 336 etxe eraikitzean datza.
• 2004 eta 2007 bitartean, eskualdeko gainontzeko udalerrietan baino etxebizitza berrien
lizentzia askozaz gehiago eman ziren. 2008 eta 2010 bitartean ez da ageri lizentziarik
eman zenik eta 2011n Hegoaldeko sailarentzat lizentziak eman ziren.
• Etxebizitzaren eskaintza eskaera baino handiagoa dela uste du udaletxeak.
• 2005 eta 2010 bitartean etxebizitzen eskaera indizea handitu egin zen. 2010ean 20
eskaera ageri ziren Etxebiden Orozkon erroldatutako biztanleenak.
• Orozkok duen hazkuntza aurreikuspenaren arabera, exekutatzear dagoen etxebizitza
kopurua etorkizuneko eskaera asetzeko aski dela uste da.
• Etxebizitza hutsaren tratamendura bideratutako politika eta programik ez dago.
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Udal eskumenekoak
Saltzeko

den

babestutako

etxebizitza

eskaintza sustatu.
Hondamendian

dauden

zaharberritzea

bultzatu,

etxebizitzen
batez

ere

abandonoan dauden baserriena.
Igogailuak

ezartzeko

dirulaguntzekin

jarraitu.

Udalaz gaindiko eskumenekoak
Alokairuko etxebizitzari bultzada eman.
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5. GARAPEN EKONOMIKOA ETA LAN MERKATUA

Azpieremua
5.1. Eredu ekonomikoa
5.2. Jarduera
ekonomikoaren maila
orokorra
5.3. Familiaren
ongizate ekonomiko
maila
5.4. Lehenengo
sektorearen egitura
5.5. Lehenengo
sektorearen bizitasuna
errendimendu
eta errendime
ndu
ekonomikoa
5.6. Basogintza
sektorea
5.7. Bigarren
sektorearen egitura
5.8. Bigarren
sektorearen bizitasuna
eta errendimendu
ekonomikoa
5.9. Zerbitzu
sektorearen egitura

Egoera
Ego
era

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• 2009 urteaz geroztik BPGa eskualdeko batez bestekoaren azpitik dago eta Bizkaikoaren
antzekoa da.
• Balio Erantsi Gordinari (BEG) dagokionean, hirugarren sektorea nabarmenki gailentzen
da, eraikuntza sektorea askotxo hazi da eta nekazaritzarena gainbeheran joan da.
• Nekazaritza eta eraikuntza sektoreak eskualdeko, Bizkaiko eta EAEko batez bestekoen
oso gainetik daude.
• Establezimendu berrien sorkuntza tasa UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko batez bestekoaren
azpitik dago, 2011 urtean izan ezik.
• Pertsonaren guztizko errentaren goranzko eboluzioa gertatu zen 1997 eta 2006 bitarte.
• Lanetik eratorritako pertsonaren errentaren txikitzea 2003 eta 2006 bitarte.
• Nekazaritza azaleraren txikitzea 1989-1999 bitarte, batez ere landutako lurrena.
• Arditarren eta zalditarren hazkundea eta ahunztarren jaitsiera bortitza.
• Udaletxeak uste du lehen sektorea garrantzitsua dela eta landu beharra dagoela.
• Bigarren jarduera gisako abeltzaintza eta nekazaritza jarduera asko dago.
• Lehen sektorearen ekonomi pisuaren txikitzea azken hamarkadan.
• Eskualdeko belardi gehienak Orozkon kokatzen dira.
• Baso azpisektorearen beherakada eskualdean 2010 urteaz geroztik.
• Titulartasun pribatuko baso jardueraren nagusitasuna, batez ere koniferoena.
• Industri sektoreak BEGari egiten dion ekarpenaren hazkuntza 2000 eta 2008 bitartean
(%7).
• Okupatutako biztanleriaren beherakada industri sektorean 2001 eta 2010 bitarte.
• Industri sektorearen jarduerak beheranzko joera erakusten du.
• Industria batez ere Zabalde, Torrezar eta Bengoetxeako poligonoetan kokatuta dago.
• Eraikuntza jardueraren hazkuntza bortitza 2008an.
• Bitanleria Laudio/Llodiora joaten da erosketak egitera; baita ere Vitoria-Gasteiz eta
Bilbora.
• 4,49 txikizkako establezimendu daude mila biztanleko 2011ean, kopuru hori UT21
Nerbioi-Ibaizabalek duenaren (7,40‰) eta Bizkaiak duenaren (12,68‰) azpitik dago.
• Gertuko merkataritzak, herrigunean kokatua, ondo funtzionatzen du.
• Okupatutako biztanleriaren %62,5 zerbitzuen sektorean zegoen.
• Turismo eskaintza dago nahiz eta eremu honetako zerbitzuak egoki orientatu ez diren.
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Udal eta gaindiko eskumenekoak
Enpleguaren sustapenerako eta ekonomi
garapenerako

eskualdeko

zerbitzu

mankomunatua sortzea sustatu.
Bultzada

haundiagoa

sektoreari.

Nekazal

eman

azokak

lehen

antolatuz,

larreak modu egokian kudeatuz, bertako
kalitatezko

produktuen

salmenta

eta

ekoizpena faboratuz eta kontsumo taldeak
sortuz.
Baso

kudeaketa

jardunbideak

iraunkorreko

bultzatu

titularitate

publikoko basoetan.
Baso kudeaketa iraunkorreko jardunbideak
bultzatu titularitate pribatuko basoetan.
Udalerrian turismo sektorea bultzatzeko
zuzenduriko baliabideak indartu.
Udal merkataritzari bultzada handiagoa
eman.
Udal enplegagarritasuna sustatzen jarraitu
lan poltsaren bitartez.
Enplegu eske dabiltzan sektoreen beharrei
egokitutako

prestakuntza

politikak

bultzatu.
Lanbide
jarraia

heziketako
eskaintzen

eta
duten

prestakuntza
zentroekin
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Azpieremua
5.10. Zerbitzu
sektorearen bizitasun
eta errendimendu
ekonomikoa
eko
nomikoa
5.11. Turismo eta
hostalaritza sektorea
5.12. Turismo baliabide
eta erakargarritasunak
5.13. Biztanleria
aktiboa

Egoera
Ego
era

Ondorio nagusiak
•
•
•
•
•
•
•

okupatua

•
•

5.15. Langabezia

•

5.14. Biztanleria

•

5.16. Kontratazioa
5.17. Laneko
mugikortasuna, nork

•
•
•

bere buruari eustea eta
autosufizientzia
5.18. Enplegu eta

•

Hobekuntza helburuak

Udaletxeak turismo sektorea bultzatzea oso interesgarritzat jotzen du.
Ostalaritza establezimenduen eta jatetxeen bat bateko jaitsiera 2007 urteaz geroztik.
2010ean 58 alojamendu plaza daude eta gutxienez 195 plaza jatetxeetan 5
establezimendutan banatuta.
Orozkoko Museoaren kudeaketa zerbitzua eta Gorbeiako Turismo Informaziorako
Zentroa kontratatuko dira laster.
Biztanleria aktiboaren tasa %49,9koa zen 2010ean, UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko batez
bestekoa baino txikiagoa.
Emakumeen jarduera tasa goranzkoan mantentzen da 2001 urteaz geroztik, nahiz eta
UT21 Nerbioi-Ibaizabal, Bizkaia eta EAEkoa baino txikiagoa izan.
Okupazio tasa 2006an eskualdekoa, Bizkaikoa eta EAEkoaren batez bestekoa baino
handiagoa zen.
Langabezi tasa %8,84koa zen 2011ko hiruhilabetean, UT21 Nerbioi-Ibaizabal, Bizkaia
eta EAEkoen batez bestekoak baino txikiagoa.
2011 urtean, emakumeen langabezia tasa txikiena duen eskualdeko udalerria da.
2010ean, UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko kontratu mugagabeen, emakumeenak barne,
kopuru txikiena duen udalerria da Orozko.
2010ean kontratuen errotazio indizea nabarmenki handiagoa da Bizkaia eta EAEkoak
baino.
Udalerrian bizi den eta udalerrian bertan lan egiten duen biztanleria okupatuaren
portzentaia %34koa izan zen 2001ean, eskualdeko udalerrien batez bestekoa baino
handiagoa eta Bizkaia zein EAEkoen batez bestekoak baino txikiagoa.
Ez dago eskualde mailan orientazio eta enplegu zerbitzurik.
Ez dago enplegu sustapenerako eta ekonomiaren dinamizaziorako planik.
Induma Kultur eta Gazteen Informaziorako Bulegoak 2011 urteaz geroztik curriculumak
biltzen ditu, datu base bat edukitzeko eta enpresen beharrei erantzuteko helburuz.
Duela gutxiz geroztik Lanbideko langileak astean behin etortzen dira udalerrira lanaren
orientazio zerbitzua eskaintzeko.

prestakuntza politikak
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elkarlanean aritu enpleguaren eskaintza
eta

eskaeraren

arteko

harremana

optimizatzeko.
Emakumea

lan

munduan

sartzeko

politikak bereziki indartu.
Telelanaren

ezarpena

politikak ezarri.

hobetzen

duten
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LURRALDEARI LOTURIKO ALDERDIAK

6. LURRALDEA ETA ANTOLAMENDUA

Azpieremua
6.1.Lurralde eremua

6.2. Udal lurzoruaren
egitura organikoa eta
erabilerak

6.3. Hiri egitura eta
ehundura

6.4. Hiriko eta hiri
inguruetako
berdeguneak
6.5. Hiripaisaia eta
gune hondatuak
6.6. Ondare
arkitektonikoa eta
kulturala
6.7. Lurralde eta
sektore antolamendua

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Orozko Laudio/Llodioko Eremu Funtzionalaren baitan dago.
• Lurzoru Urbanizaezina: azaleraren %97, gehiengoa baso azalera (%78) eta pribatua. 3.200
ha Erabilera Publikoko Mendiak dira.
• Lurzoru Urbanizaezinaren %58 nekazaritza eta abeltzaintzarakoa eta landazabala da.
11.250 ha inguru abeltzainek hitzarmen bidez kudeatzen dituzten udal jabetzako
belardiak dira.
• Lurzoru urbanizagarriaren ekonomi jardueretarako 3,29 ha bete gabe geratzen dira.
• Ingurumen Hobekuntzarako eremu bat dago (46,13 ha), aktibo dagoen erauzketa jarduera
batek betetzen duena.
• 3 hirigune eta 18 landagune daude, euren artean distantzia handiak daudela.
• Eremu libreen sistema orokorrak estandarrak betetzen ditu.
• Hiri parkeek eta gune berdeek ez dute euren artean konektaturiko sarerik eratzen baina
bai nekazaritza eta baso lurzoruarekin konektaturikoa ordea.
• Presatxuko etxebizitza sektorean gune berde bat sortzea aurreikusita dago.
• Bengoetxea eta Torrezarren hirigintza aldetik hobetu beharreko guneak daude.
• Mendian barreiaturiko zabortegi inkontrolatuak daude.
• Arkitektura, histori eta arkeologi ondarea oso zabala da.
• Udal planeamenduak tokiko arkitektura intereseko eraikinen katalogoa barneraturik
dauka.
• Mantenimendurik egin ez zaien eraikinak daude.
• Laudio/Llodioko LZPak Orozko landa guneen Turismo Goiburu izatea proposatzen du.
Halaber, lurralde antolamendurako erreferentziazkoa den biztanleria zentro izatea eta
ekonomi jardueretarako lurzoruaren neurrizko hazkuntza izan dezala proposatzen du.
• Etxebizitza Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko Lurraldearen Arloko Planak,
Orozko babes ofizialeko etxebizitzen operazio osagarrien lurzoruaren garapenerako
interesa duen udalerri gisa kategorizatzen du.
• Energia Eolikoaren Sektorekako Lurralde Planak udalerrian (Ganekogorta Mendian) parke
eoliko bat instalatzea proposatzen du.
• Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko LAPak iparraldeko mugan eta Nafarrondoko
erauzketa jardueran eremu erosionagarriak identifikatzen ditu eta udalerriko iparraldeko
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Udal eskumenekoak
•

Udal

planeamenduaren

berrikuspenarekin

loturik

ondorengo

helburuak hausnartu:
Behar gehien duten auzo eta guneetan
hirigintza erreformak exekutatu.
Zaharberritu gabe dauden arkitektura
ondarearen elementuen zaharberritzea.
Planeamenduan

goi

mailako

planeamenduaren irizpideak txertatu.
Hiri

planeamenduan

irizpideak

iraunkortasun

(dentsitateak,

dibertsifikazioa,

ingurumen

erabileren
eraginak,

etab.) txertatzen jarraitu.
Nekazaritzarako

bokazioa

duten

lurzoruen babes jarduerak garatu.
Eraikuntzan eta zaharberritze lanetan
energi

eraginkortasuneko

irizpideak

txertatu.

Udalaz gaindiko eskumenekoak
Nerbioiko

parke

lineala

korridore gisa bultzatu.

ekologi
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Azpieremua
6.8. Hiri
Hiri antolamendua

Egoera

Ondorio nagusiak
•
•

6.9. Antolamenduan
eta eraikuntzan
iraunkortasun
irizpideak sartzea

•
•
•

Hobekuntza helburuak

mugan eremu bat korridore ekologiko gisa mugarritzen du.
Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko LAParen arabera,
nekazaritza eta
abeltzaintzarako diren 832,58 ha-tatik 217,80 ha balio estrategiko altukoak dira.
Arratia-Nerbioi eskualdeko 2011-2015 Lehen Sektoreko Plan Estrategikoa eta ArratiaNerbioiko Landa Garapen Programa (1999 urtekoa) daude.
Udalerriak 2003an onartutako Arau Subsidiarioak dauzka.
Ez dira goi mailako planeamenduen irizpideak indarrean dagoen udal planeamenduan
oraindik barneratu.
Indarrean dagoen udal planeamenduak berariazko iraunkortasun irizpide gutxi
baitaratzen ditu lurraldearen antolamenduan, araudi eta eraikuntzan.
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7. BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA

Azpieremua
7.1. Natura
eta paisana
balioak
7.2. Sistema
naturalen eta
paisaien
kontserbazio
egoera
7.3. Jardueren
eragina eta
arriskuak
nekazaritzan
zein natur
ingurunean
7.4.
Babestutako
Babe
stutako
naturguneak

7.5.Natur
ingurunearen
antolamendua
eta kudeaketa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Ingurune eta habitaten dibertsitate handia dago (40tik gora dira).
• Ibaietan haltzadi kantauriarraren ilarek eta, Gorbeian, Batasunaren lehentasunezko intereseko habitatek
diraute.
• Ongi egituratutako Batasunaren intereseko habitatak ur ibilguetan.
• Arnauri eta Altube ibaiek egoera ekologiko neurrizkoa dute.
• Ur ibilgu zenbaitzuen goiburuak Gorbeiako Parke Naturalaren eta mehatxutako espezieak direla eta
interesekoak diren beste gune batzuen baitan daude. Altubeko goiburua ibai erreserba naturala da.
• Plan Hidrologikoak ibai ertzeko 30,56 km-ren birlandaretzea proposatzen du.
• Ez dago egina udalerri osoko ondare naturalaren inbentario osorik nahiz eta badagoen babestutako
naturguneen berariazko azterlanik.
• A68 autopistak udalerria gurutzazen du hesi efektua eta zarata eragina sortzen du.
• Aktibo dagoen erauzketa jarduerak Unzueta mendiaren hegalean eragina sortzen du.
• Ehiza kontrolatuko hainbat eremu daude.
• Basurdeek baratze guneak hondatzen dituzte eta hori dela eta auzotarren kexak jaso ohi dira.
• Paisaia eragina baso sail landatuen hustiaketaren ondorioz.
• 28 espezie aloktono identifikatu dira udalerrian.
• Mendian kontrolatu gabeko zabortegien arazoa agertzen da behin eta berriz.
• Udalerriko lurraldearen %39ak Gorbeiako BGLa eratzen du. Gorbeia, gainera, Parke Naturala da. Itxinako
Biotopo Babestuaren %93 Orozkon dago.
• Gorbeia-Ganekogortako korridore ekologikoak, bere indargetze eremuarekin batera, udalerriko
lurraldearen zati handia hartzen du.
• Babes bereziko azalera gehienak kudeaketarako tresnez hornituta dago.
• Udalerriaz gaindiko eremu naturalaren antolamendu irudi nagusiak Baliabide Naturalen
Antolamendurako Plana, Erabilpenarako eta Kudeaketarako Egitamu Gidaria eta Parke Naturalera motor
ibilgailuekin sartzeko arautegia, Habitat Zuzentaraua eta Itxina Biotopo Babestu izendatzen duen
Dekretua dira.
• Lurzoru Urbanizaezinaren kategorien arautzea ez dago egun indarrean dagoen legediaren
eskakizunetara egokituta.
• Erabilera Publikoko Mendiek 3.100 ha hartzen dituzte. Gainontzeko mendiak Gorbeiako Parke Naturala
dira. Ondarezko mendien 190,14 ha daude.
• Erabilera Publikoko Mendien bi Antolamendu Plan daude.
• Adin orekatua duten pinudiak daude, mozten direnean baso masaren zati handi bat galdu dezaketenak
eta lurzoruaren erosioaren gisako arriskuen handitza jasateko aukera dutenak.
• Flora aloktono inbaditzailearen inbasio maila ertaina.
• Ingurumen hezkuntzako jarduerak garatzen dira: Zuhaitz Eguna, bizikleta martxa, garbiketak.
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Udal eskumenekoak
Natur

ingurunearen

kutsatzaileak

potentzialki

diren

jardueren

kontrol eta jarraipena, eta bereziki,
ibaian eragina dutenena.
Udalerriak

dituen

natur

eta

balioen

potentzialtasun
azterketa

eta

inbentariatzea

(planeamenduaren berrikuspenaren
esparruan egitea posible da)
Arautegi

eta

legeen

babestuta

dauden

bideez

habitat

eta

espezieen babes eta kontserbazioa
bermatzeko neurriak hartu.
Landare inbaditzaileak suntsitzeko
neurriak ezarri.
Ingurumenaren

kontserbaziorako

eta hezkuntzarako jarduerak ugaritu
herritarren

inplikazio

eta

elkarlaguntza bilatuz.
Natur baliabideak balioan jartzea
hezkuntza,

sentikortze

eta

turismoaren bultzadaren bidez.

Udalaz gaindiko eskumenekoak
Natur

balioen

babes

eta

kudeaketarako tresnak aplikatzea.
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8. MUGIKORTASUNA

Azpieremua
8.1. Ohiko
mugikortasun
beharren

Egoera

Ondorio nagusiak
•
•
•
•

ezaugarriak
8.2. Mugikortasun
kudeaketa eta
antolaketa

8.3. Lurraldeko
loturak eta
irisgarritasuna

•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.4. Garraio publikoa

8.5. Oinezkoen eta
bizikleten sareen
ezaugarriak

8.6. Bide sarea

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

8.7.
8.
7. Landa bide
sarea

•
•

Hobekuntza helburuak

Lan eta hezkuntza arrazoiak direla eta mugikortasun behartua handia da.
Ibilgailu pribatua da gehien erabiltzen den garraio modua (%51) 2003 urtean.
Mugikortasun Iraunkorreko Eskualdeko Plana dago (2011).
Hiri Mugikortasuneko Planaren (2008) ekintzak pixkanaka exekutatzen ari dira, batez ere
Zubiaurren.
Egun ez da udal Planaren jarraipen ez ebaluaziorik egiten.
Mugikortasun sortzailea den zentrorik nabarmenena herriguneak kokatuta dauden eskola
publikoak dira.
Ingurumariekiko lotura egokia dago bidesare nagusia medio.
Autobus bidezko lotura maila eskualdekoaren batez bestekoa baino txikiagoa da.
Auzobide saretik errepide nagusietara iristeko aukerak onak dira.
Herri arteko autobusaren 2 linea erregular daude (haietako batek ez du zerbitzurik eskaintzen
jaiegunetan).
Laudio/Llodiorako asteburuetako gau zerbitzuaren erabilera handia da.
Gehien barreiatuta dagoen biztanleriari zerbitzu ematen dion landa eremuko garraio eskaintza
urria da.
Ez dago ordutegien koordinaziorik autobus zerbitzu erregularraren eta tren zerbitzuaren
(Llodio/Areta geltokia) artean. Ez dago autobus lantzaderarik ere.
Ez dago Irisgarritasun Planik.
Hiri bilbea ez dago oinezkoentzat soilik egokituta. Hala ere, oinezkoentzako gunea dago.
San Anton Zubia eta Zubieta Ibilbidearen eta Burruzkale kalearen arteko bidegurutzea puntu
kritikoa da trafiko intentsitate handia eduktzeaz gain oinezkoentzako ibilbide gisa
jarraitasunik ez duelako.
Bizikleta ez da garraiomodu gisa erabiltzen.
Nerbioiko Parke Linealaren proiektua dago.
Ez dago bidegorri sarerik, nahiz eta garatu gabeko ideiarik badagoen.
Bizikleta aparkalekua dago.
Udalerriko bide eskaintza nahiko ona da.
Udalerriaren barnealdeko bideek egungo trafikoaren bolumena jasotzeko lain dira.
Trafiko astuna handia dela uste da. Ingurabidean intentsitatea handia da baina ez dago
saturatuta.
Jauregian, bidearen estugune batean ikusgarritasun txikia dago eta ez dago ispilurik
bihurgunean.
Udalerriko puntu jakin batzuetan ez dago abiadura muga errespetatzeko ohiturik.
%30 baino gehiagoko malda duen Epaltzeko bidea irisgarritasun zailekoa da. Konponbidea
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Udal eskumenekoak
Orozkori dagozkion Mugikortasuneko
Eskualdeko Planaren eta Udal Planaren
neurriak ezartzen jarraitu eta euren
betetze

mailaren

segimendu

eta

ebaluazioa egin.
Udalerriaren
pribatuaren

barruan

ibilgailu

erabilera

murrizteko

jarduerak bultzatu.
Hiri

arteko

garraio

publikoaren

eskaintzaren hobekuntza bultzatu eta
landa auzoetara joateko taxi zerbitzu
bat ere.
Autobus

geltokien

egokitzapenean

hobekuntzak

inplementatu

markesinak ezarriz.
Oinezkoen mugikortasunerako bideen
egokitzapenarekin
arteko

oinezko

jarraitu,
lotura

euren
hobetuz,

dauden oztopoak ekidituz.
Landa auzoen arteko lotura hobetu.
Bizikleta

bideen

egokitzapena

bultzatu.
Udalerriaren irisgarritasuna hobetzen
jarraitu.
Udal

eskuduntzako

arriskua

txikitzeko

errepideetan
eta

trafikoa

baretzeko neurriak hartu.
Foru

bideen

irisgarritasun

arazoak

OROZKOKO TOKIKO AGENDA 21. TOKIKO EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENA.
1 Dokumentua. Sintesi Diagnostikoa. Ebaluazio globala eta lehentasunezko esku-hartze jarduera esparruak.

Azpieremua

8.8. Aparkalekua

Egoera

Ondorio nagusiak
•
•

•

8.9. Motorizazioa eta
ibilgailuen atala

•
•
•
•

8.10. Istripuak

•
•
•
•

8.11. Salgaiak

•
•
•

8.12. Bide hezkuntza

•

Hobekuntza helburuak

eskatzen da.
Animalia solteak daudela adierazten duten bideseinaleak ipintzea eskatzen da.
Donibanetik Zubiaurrera doan foru errepideak oinezkoen zein ibilgailuaen irisgarritasuna
hobetzeko egokitzapen lanak behar ditu. Urigoitira doan foru errepidean mugatuta daude
garajeetako sarbideen lanak. Udaletxeak BFAri bi bide zati hauen zesioaren eskaera egin dio.
Errepide, landabide eta basobide sarea inbentariatzeko beharra ikusten da, indarrean dagoen
planeamenduaren hurrengo berrikuspena aprobetxatuz.
Arazoak sortzen dira ibilgailuen eta oinezkoen artean jende askok ibiltzeko erabiltzen duen
ibilbide batean.
Bide publiko eta gurdibideetan egokitzapen lanak egiteko beharra ikusten da.
Egoki jotzen da auzoen arteko oinezko lotura sarea sortzea, bide zaharrak berreskuratzearekin
batera.
Erroldatutako turismoen eta kalkulatutako etxebizitza eskaintzaren arteko aldea aztertu
ondoren ia 390 aparkalekuren superabita dagoela ikusten da.
Olabarrin aparkaleku gutxiegi dagoelako jendea kexu da.
Elbarrituentzako plaza eskaintza oso zabala da eta zamalanetarako gune erreseserbatuen
eskaintza egokia da.
Nerbioi-Ibaizabaleko ibilgailu parkearen hazkuntza etengabea izan da. 2001 eta 2010 bitarte
%20 hazi da.
Istripu indize garaia da udalerrian nahiz eta istripu indize altuak dauzkaten bide zati edo puntu
jakinak ez egon.
Ez da uste herri barneko bideetan muntazko trafiko astunik dagoenik.
Basoaren hustiaketa lanetatik datozen eta egur zama daramaten kamioien ohiko zirkulazioa
Kolometa ibilbideko bide berrian.
Ibilgailu astunen aparkalekua dago gasolindegiaren eremuan eta izaera pribatua duen beste
eremu bat ere badago auto eta kamioien aparkaleku gisa egokituta dagoena.
Hezkuntza zentroei zuzenduriko bide heziketarekin zerikusia duten prestakuntza ekintzak
burutzen dira. Ekimen hau Euskadiko 2010-2014 Bide Segurtasunari buruzko Plan
Estrategikoaren baitan dago.
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hobetu Foru Aldundiarekin kudeatuz.
Egungo

planeamenduaren hurrengo

berrikuspena aprobetxatuz, errepide
sarea

eta

basoko

landa

bideak

inbentariatu eta ordenatu.
Herritarrak

mugikortasun

iraunkorrean,
pribatuen

motordun
erabileran

ibilgailu
eta

bide

hezkuntzan sentikortzen jarraitu.

Udalaz gaindiko eskumenekoak
Nerbioiko Parke Linealaren proiektua
gauzatu.
Herri

arteko

eskaintza

garraio

hobetu

publikoaren
erabiltzaileen

beharrei erantzuteko.
Foru

Aldundiaren

diren

errepideek

eskuduntzakoak
sortzen

duten

arriskua txikitzeko neurriak hartu.
Bide hezkuntzako kanpainak burutu.
Irisgarritasun
ordutegien
RENFE-rekin.

baldintzak
egokitzapena

eta
kudeatu
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BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA

9. URA

Azpieremua

9.1. Ur horniketa

9.2. Edateko ura
banatzeko sarea

9.3. Eskaera eta
kontsumoa

9.4. Saneamendua
eta arazketa

Egoera

nagusiak
Ondorio nag
usiak

Hobekuntza helburuak

• Hornikuntza sistema udal titulartasunekoa da eta udalak kudeatzen du.
• Biztanleriaren %98 gutxi gorabehera dago hornituta.
• Udalerriaren auzo eta isolatutako etxe batzuk ez daude sarera konektaturik, baina beren ur
bilketen irismena ez da ezagutzen.
• Gaur egungo sistema etorkizuneko ur eskaera asetzeko nahikoa dela uste da.
• Ez dago ur aprobetxamendu alternatiben sistemak ezartzeko aurreikuspenik.
• Orokorrean ez dago presio arazorik ur sarean.
• Urtero uraren %27 galtzen da.
• Duela urte batzuk hodeteriako uralita materialak ordeztu ziren, baina oraindik zati batzuk
geratzen dira ordeztu gabe.
• Biltegien kokalekua adierazten duten plano eguneraturik ez dago eta ez eta banaketa sarearen
ibilbidearena ere.
• Hornikuntza sistemako errendimendu indizearen gaineko informaziorik ez dago urte guztietan.
2011n %48,71koa zen.
• Kontsumoko uraren kalitatearen goranzkako joera. Ur bilketa batzuetan kalitate baxuko
gertakari puntualak eman dira.
• Zundaketa bateko uran kare maila altua.
• Hornikuntza puntu nagusietan kontagailuak daude.
• Orokorrean Ibarrako sarearen biltegiek ez daukate kontagailurik.
• Biltegietara sartzen den uraren erregistroak kontabilizatzen dira, baina informazio horrek ez
dauka sektoreei buruzko xehetasunik.
• Kontsumoen ezagutza zehatzik ez dago.
• Araztutako eta fakturatutako uraren arteko diferentzia handia dela jotzen da.
• Ekipamendu publikoetan ura aurrezteko inbertsioa egin da.
• Ez da tokiko admistrazioko eraikin eta ekipamenduetan uraren aurrezpenerako neurririk ezarri.
• Hondakin uren tratamendua ez da nahikoa eta prekarioa da. Ebakuazio sarea defizitarioa da,
bere irismena ezagutzen ez delarik.
• Herrigunean kolektore bat dago nahiz eta sektore honetako auzo nagusietan ura iragazi eta
ibaira isurtzen duten iragazki biologikoa duten putzu septikoak egon.
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eskumenekoak
Udal eskumeneko
ak
Partzuergoan sartzeko aukera aztertu.
Kontabilizatu gabeko kontsumoak eta
sareko

ur

galerak

kontrolatu

eta

mugatu.
Sektore

desberdinek

jaso

eta

kontsumitutako ur bolumenen erregistro
sistematikoa burutu.
Tokiko administrazioan uraren kontrol
eta aurrezpenerako neurri planifikatuak
ezarri.
Saneamendua

optimizatu

egungo

hondakin uren tratamendua hobetuz.
Herrigune txiki eta isolatuetan método
biologikoak erabiltzen dituzten sistema
autonomoen

ezarpena

bultzatu

hondakin urak arazteko.
Herritarrak oro har eta udal instalazioen
erabiltzaileak

ura

aurrez

dezaten

sentikortu.
Ibai

ibilguetan

potentzialki

eragina

duten

kutsatzaleak

diren

jardueren kontrola eta jarraipena.

OROZKOKO TOKIKO AGENDA 21. TOKIKO EKINTZA PLANAREN BERRIKUSPENA.
1 Dokumentua. Sintesi Diagnostikoa. Ebaluazio globala eta lehentasunezko esku-hartze jarduera esparruak.

Azpieremua

9.5. Uraren
zikloaren Arandia
eta kudeaketa

9.6.
Sentsibilizazioa

9.7. Uraren
kalitatea

Egoera

nagusiak
Ondorio nag
usiak

Hobekuntza helburuak

• Sareari lotu gabeko putzu septikoak dituzten baserri berriak daude eta baita zuzenean ubidera
isurtzen duten baserri zahar asko ere.
• Laudio, Arrankudiaga eta Orozkori zerbitzua emango dien araztegi bat eraikitzeko udalaz
gaindiko proiektuaren exekuzioak geldirik jarraituko du.
• Kolektore berri baten eraikuntza ez dela gauzatuko antzematen da.
• Sarera konektatu gabeko uren isuri puntuak ez dira ezagutzen.
• Saneamenduaren kudeaketa eta mantenimendua Udaletxearen esku dago.
• Udalaren putzu septiko batzuekin arazoak daude.
• Uraren kudeaketa eta hornikuntzarako ordenantza erregulatzaile bat dago.
• Uraren udal kontsumoa ez da fakturatzen.
• Erabiltzaileen artean ura aurrezteko zerga bidezko sustapenik ez da planteatzen.
• Sentikortze jarduerak Jasangarritasunaren Eskualdeko Bulegoaren eskutik egiten dira.
• Lehorte bat gerta daitekeen garaietan Udaletxeak uraren kontsumoari buruzko informazio
kanpainak bultzatzen ditu, batez ere igerilekuei zuzendurikoak, eta bandoak igortzen dira
biztanleriari ura aurreztearen inguruan aholkuak emanez.
• Udaletxetik estolderia sarea gaizki erabiltzearen ondorioz eratorritako arazoen berri ematen du
eta informazio kanpainak burutu dira ohitura txarrak zuzentzeko baino ez dute izan espero
zen eragina.
• Gertuen dagoen laginketa estazioa ibaian behera kokaturik dago, udalerritik kanpo. Uraren
kalitateak 2010ean URAk finkatutako helburuak betetzen zituen.
• Industri jarduera duten enpresen %15ak ibai ibilgura isurtzeko baimena du.
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10. HONDAKINAK

Azpieremua
10.1. Hiri
hondakinak
sortzea1
10.2. Gaiako
bilketa
10.3.. Hiri
10.3
hondakinen
kudeaketa
10.4. Hiri
hondakinen
tratamendua
10.5. Hiri
hondakinei
buruzko
ordenantzak eta
zergak
10.6.
Sentsibilizazioa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Hiri hondakinen sorkuntza %44,29 handitu da 2005-2009 artean.
• 2009an hondakinen sorkuntza biztanle/eguneko UT21 Nerbioi-Ibaizabalek duen batez
bestekoaren gainetik dago.
• 2011n etxe honakinen 1,53 Kg./bizt./eguneko batez bestekoa sortzen da, beraz ez da EAEko
helburua betetzen.
• Ez dago eskura udalerri beraren eta jardueretako bereizitako bolumenen daturik.
• Hiri hondakinen eta bereizitako zatikien bilketaren zerbitzua azpikontratatuta dago.
• UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko Jasangarritasun Bulegoak etxeetako olio, inprimaketa hondakin,
sakeleko telefono, pila eta akumuladore, erabilitako arropa, oinetako eta beste hondakin
batzuen gaikako bilketa koordinatzen du.
• Hondakinen berreskurapenean atzerapauso nabarmena, 2011n %15,78 izanik.
• 2011n, gehien jaso zen zatikia beirarena da (5,43%), eta paper-kartoiarena (5,4%).
• 2011n 0,39 kg/bizt/eguneko landare jatorriko olio kopurua biltzen da, eskualdeko zifra
baino baxuagoa, azken hau 0,6 kg/bizt/egunekoa izanik.
• Ez da ezarri zatiki organikoaren gaikako bilketarik.
• Nerbioi-Ibaizabaleko Jasangarritasunaren Eskualdeko bulegoak erabilitako arropa eta
zapaten,eta beste hondakin batzuen, bilketa zerbitzua martxan jarri du gaur egungo
edukinontzien zerbitzua ordezkatu eta hobetzen duena.
• Ekarpen eremuak 4 zatikiko edukiontziz osatuta daude (papera eta kartoia, beira, ontziak eta
masa bilketa).
• Alboko karga duten ibilgailuentzat lurperatutako edukiontzien irlatxoak eta atzeko kargako
edukiontziak daude irisgarritasunik gabeko zonaldetan.
• 2009an biztanle kopuruaren araberako edukiontzi ratioa eskualdeko batez bestekoarena
baino pixka bat handiagoa da.
• Ez du Udaletxeak industri eta zerbitzu jarduerek sortzen dituzten hondakinen bilketa egiten.
• Ohiki erabiltzen den Garbigunea Basaurikoa da. Aialako Koadrilarekin akordio bat ezarri da
Laudioko Garbigunea erabili ahal izateko.

1

Jarraitu

udal

eta

eskualde

mailan

hondakinen gaikako bilketa indartuz eta
zabalduz, datu bananduak eskuratzera
indarrak bideratuz.
Hondakinen sorkuntzaren joera gutxitu.
Banakako

edo

taldeko

konpostajearen

ezarpena indartu, bai etxeetakoa, ekoizle
txikiena (ostalaritza…), etab.
Industrigunean egiten den bilketa aztertu.
Hondakinen sorkuntzaren murrizketa eta
jatorrian bereiztea

sustatzeko

neurriak

(fiskalak eta beste) ezarri.
Biztanleriaren sektore desberdinen, eta
baita

ekonomi

sektoreen,

sentikortzearekin jarraitu.
Industri poligonoetan hondakin toxiko eta
arriskutsuen baterako bilketa ezarri.
Ingurunearen

potentzialki

kutsatzaile

diren jardueren kontrol eta jarraipena.
Udal

zerbitzuetan

sortzen

diren

hondakinen minimizazio, bananketa eta

Hiri Hondakinak (HH)= Etxeko Hondakinak (EH) + Erakundeek, Merkataritzak eta Industriak sortutako hondakin asimilagarriak (EMIAH) 1999/21/CE zuzentarauarekin bat dator
azalpena.
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Azpieremua

10.7. Industria
hondakinak

Egoera

Ondorio nagusiak
•
•
•
•
•

10.8. Nekazaritza
hondakinak
10.9.

•
•
•
•

Eraikuntzako
hondakinak

•
•

10.10. Bide
garbiketa
10.11. Udal
zerbitzuen
hondakinak

•
•
•
•

Hobekuntza helburuak

Hondakinen zatiki ez birziklagarria Gardelegiko zabortegira zuzentzen da.
Kontrolatu gabeko isurketak gertatzen dira.
Hiri hondakinen bilketaren inguruko tasak arautzen dituen ordenantza bat dago.
Tasa fiskalek ez dute hondakinen sorkuntzaren murrizketa ez eta jatorrian banantzea
bultzatzen duten pizgarririk sortzen.
Sentikortzea, komunikazioa eta partaidetza nagusiki Jasangarritasunaren Eskualde bulegotik
burutzen dira.
Udaletxearentzat garrantzitsua da sentikortzean sakontzea..
Hondakin arriskutsuen sorkuntza jaitsi egin zen 2005-2007 bitartean.
2007an hondakin arriskutsuen %32,5 balioztatu zen.
Udalerriko enpresen %53,85ak ondo kudeatzen ditu hondakin arriskutsuak (HA) (eskualdeko
batez bestekoa %17,79koa da).
Enpresen %53,85ak baimena du hondakin arriskutsuen ekoizle txiki/handi moduan.
Ez dago nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinen sorkuntzari buruzko daturik eta ez da
hondakin horien sorkuntza eta kudeaketa kontrolatzen.
Ontzi fitosanitarioen eta balak ekartzen duten plastikoaren balizko bilketa aztertzen ari dira.
Ez dago eskura eraikuntza jarduerak sortzen dituen hondakinen sorkuntzari buruzko daturik.
Bide garbiketa zerbitzua kanpoan kontratatzen da eta ez du arazorik ematen.
Ez dago udalak sortzen dituen hondakinen sorkuntzari buruzko daturik eta ez dago
horretarako kudeaketa tresnarik.
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kudeaketarako neurriak ezarri.
Kontrolatu gabeko isurketen jarraipen eta
kontrola.
Ekonomi jardueren lege egokitzapenerako
bultzada (Ekoeraginkortasun Programaren
bidez)
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11. ENERGIA

Azpieremua

11.1. Egitura
energetikoa

11.2. Energia
berriztagarrien
ekoizpena

11.3. Tokiko
administrazioko
energiaren
kontsumoa eta
kudeaketa

11.4. Herriko
argien kontsumoa

11.5. Udal
ibilgailuen
kontsumoa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Energi iturrien araberako kontsumo egitura, etxebizitzetako berogailuak hornitzeko
propano gasa eta gasolioa ez beste, energia elektrikoaz eta petroliotik eratorritako
produktuez osatuta dago. Etxe batzuetan egurra ere erabiltzen da berokuntzarako.
• Energia ez berriztagarriekiko eta kanpotik ekarritakoekiko menpekotasun handia.
• Sare elektrikoak udalerri osoari ematen dio estaldura, jenderik gabeko auzoren bat izan
ezik.
• Gas naturalaren sareak erdigunea hornitzen du soilik.
• Energi kontsumo guztirakoa gutxi gorabehera %9,7 handitu da 2006-2009 aldian.
• Etxeetako elektrizitate eta gas naturalaren kontsumoa, 0,16 tep/biztanleko Udalsarea
21eko udalerrietako batez bestekoa baino txikiagoa da (0,22 tep/bizt).
• Energia kontsumorik altuena industria sektorekoa da (%69) etxeko sektorea horren jarraian
egonik (%17).
• Gas naturalaren kontsumoa energia elektrikoarena baino handiagoa da, industria sektorea
izanik gehien kontsumitzen duena.
• Instalatutako potentzia fotovoltaikoa handitzen joan da instalatutako eguzki energia
termikoko azalera egonkor mantendu den bitartean.
• Udal eraikin bakar batek ere ez dauka eguzki plakarik ez eta plaka termikorik ere.
• Hegoaldeko urbanizazioan Distric Heating bat instalatu da energi iturri modura biomasaren
aprobetxamenduarekin.
• Ikastolan eta kiroldegian pellet eta ezpalen galdara bat instalatu da. Erabiltzen den erregaia
ez da bertan ekoiztua.
• Energia hidraulikoa ez da hustiatzen. Erabiltzen ez diren presa asko daude eta ez da haien
errentagarritasun edo potentzialtasuna ezagutzen.
• Udal administrazioko energi kontsumoaren egiturari buruzko daturik ez dago.
• Udal eraikin edo/eta ekipamenduen pelletaren kontsumo berriak monotorizatzen dira.
• Ez dira CO2 –aren isurpen baliokideekin erlazionatzen eta ez da fakturen kontrolik egiten.
• Energia kudeatzearekin erlazionatutako ekintza multzoaren planifikazio global eta
zentralizatzailerik ez dago.
• Energi kudeatzaile bat ezartzeko aukera aztertzen ari dira.
• Ez da energi auditoretzarik burutu udal eraikinetan.
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Udal eskumenekoak
Udalerrian energia berriztagarriak sustatzen
jarraitu, batez ere biomasa, eguzki energia
eta minihidraulikoa bultzatuz.
Udal administrazioan tokiko energia iturri
garbi

eta

berriztagarrien

ekoizpen

eta

erabileran aurrera egin.
Udal instalazio eta ekipamenduetan energi
kontsumoen

kontrol

sistematizatu

eta

eta

jarraipena
kontsumoak

arrazionalizatu.
Energia aurreztearen sustapenaren, energia
erabilera

eraginkorraren

berriztagarrien

eta

energia

ekoizpenaren

baitan

kudeaketa zentralizatzeko neurriak ezarri,
energia

kudeatzaile

baten

figura

sortzearekin batera.
Argiteri publikoaren energia kontsumoaren
eraginkortasunean lanean jarraitu.
Herritarren sektore desberdinak sentikortu
energiaren

aurrezpen

eta

erabileraren

eta

politikariak

garrantziaren inguruan.
Udaletxeko
energiaren

teknikari

kontsumoaren
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Azpieremua

11.6. Energia
kudeatzeko
araudia

11.7.
Sentsibilizazioa
Sentsibiliza
zioa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Energia azterketa bat burutu zen EEE-rekin elkarlanean eraikun publikoetako eta
argiteriaren kontsumoak ezagutzeko
• Luminariak aldatu dira eta fluxu murriztaileak ezarri dira.
• Ez dago argiztapen publikoko udal ordenantzarik.
• Zubiaurreko luminaria gehienak kontsumo baxukoak dira eta txapela daukate.
• 6 udal ibilgailu daude eta euren erregai kontsumoa ez da sistematikoki erregistratzen.
• Kontsumoen arrazionalizazioa eta ibilgailuen erosketa berdea ez da landu.
• Udal langileei zuzendutako gidatze eraginkorrari buruzko ikastaroak burutu ziren.
• Ez dago tresna instrumentalik energia udal mailan aurrezteko, energia eraginkorki
erabiltzeko ez eta energia berriztagarriak ekoizteko.
• Udal mailan energiaren arrazoizko erabilerari buruzko sentikortzea handitzeko neurririk ez
da hartu. Gai hau UT21 Nerbioi-Ibaizabaletik bultzatutako Etxe Berdeak programaren
baitan landu da.
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eraginkortasunaren

inguruan

jardunbide

egokiak aplika ditzaten sentikortu.

Udalaz gaindiko eskumenekoak
Sektore publiko zein pribatuari zuzendutako
energia arloko laguntza eta dirulaguntzak
ematen jarraitu.
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12. INGURUMEN KALITATEA. Atmosfera, Akustika eta Lurzoruak

Azpieremua
12.1.
Atmosferara
egindako isuriak

12.2. Airearen
kalitatea

12.3. Kalitate
akustikoa

12.4. Kalitate
akustikoaren
kudeaketa

12.5.
Lurzoruaren
kalitatea

12.6.
Lurzoruaren
kalitatearen
kudeaketa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Tokiko aire kalitatean eragina duten emisio kutsatzaileen energi iturri nagusiak trafiko eta
salgaien garraioa, industria jarduera eta etxebizitza zein zerbitzuak dira.
• Foku bakoitzak airearen kalitateari nola eragiten dion ez da ezagutzen.
• (278/2011) Dekretuaren eragin pean dauden ekonomi jarduerak daude, atmosfera
potentzialki kutsatzen duten instalazioen atmosferarako isurpenen kontrola arautzen duena
(APCA).
• Aktibo dagoen harrobiak ingurumen eta paisaia inpaktu nabarmena eta zarata eta
hautsagatiko eragina sortzen du.
• Harrobiak erregulartasunez egiten ditu partikula eta hauts isurpenen neurketak eta dagokion
txostena aurkezten du bere ikuskapenerako.
• Gertuen dauden “Aire Kalitatearen Kontrol eta Zaintzarako Sarearen“ estazioak Aretan eta
Amurrion daude.
• Airearen kalitatea hobetu egin da 2005 urtearekin alderatuz gero ona bezela sailkatuz. 2009
eta 2010ean ez da antzematen aire kutsadurako gertaerarik.
• Noizean behin kexak jasotzen dira Artiach enpresaren jarduerak sortzen dituen usain txarren
gainean.
• Zarata iturri nagusiak errepide nagusietatik igarotzen diren ibilgailuen trafikoa eta industri
zein erauzketa jarduerak dira.
• Zaratarekin erlazionatutako kexa nagusienak nekazaritza berotegietako berogailuen gaueko
funtzionamendua dela eta izaten dira. Udaletxeak ikerketa bat egin du eta ez da arauek
ezarritako mugarik gainditzen
• Zarata eragina zuzentzera bideratutako ekintzarik ez da burutu.
• Donibaneko bizitegi gunetik gertu pasatzen den autopistak hots kutsadurari buruzko ikerketa
bat egitea eskatzen du.
• Udal planeamenduak ez du zonifikazio akustikorik barne hartzen eta ez daude ordenantza
batean ezarrita.
• Establezimenduen barruko zarataren inguruko ordenantzarik ez dago.
• Aire zabaleko jarduerak (terrazak, txoznak...) sortzen duen zarateren inguruko ordenantzarik
ez dago.
• Potentzialki kutsatutako azalera: 2,14 ha (guztizko azaleraren %0,02).
• Potentzialki kutsatutako azalera jarduera aktiboei dagokie.
• Kontrolatu gabeko isurpen guneak daude eta potentzialki kutsatutako lurzoruen

32

Udal eskumenekoak
Ekonomia jarduerak sortutako aire eta
zarata kutsadura fokuak eta maila
ezagutu, kontrolatu eta haren jarraipena
egin.
Usain
txarrek
eta
aire
kutsadurak
sortutako eragozpenak txikitzeko neurri
prebentibo edo aringarriak ezarri.
Azpiegituren zarata eragina txikitzeko
balizko neurri zuzentzaileak aztertu,
azpiegitura horien kudeatzaileekin (BFA,
ADIF) elkarlanerako planak ezartzeko
aukera bilatuz.
Udal eskumenekoak diren zarata fokuen
(hiri trafikoa eta industria) eragina aztertu
eta
kalitate
akustikoko
helburuak
gainditzen diren guneak identifikatu.
Planeamenduaren
berrikuspenean,
zonifikazio akustikoaren proposamen bat
egin
1367/2007
Errege
dekretuak
zehazten dituen helburu berrien arabera.
Isurpen puntuen jarraipen eta zaintza.
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Azpieremua

Egoera

Ondorio nagusiak
•

12.7.
Komunikazioa,
prestakuntza eta
sentsibilizazioa

•
•
•

Hobekuntza helburuak

inbentarioetan sar daitezke.
Jarduera lizentzien tramitazioan, eta hau hasi aurretik, Udaletxeak lurzoru potentzialki
kutsatuen inguruko kontsulta eskatzen du.
Legeak derrigortzen duen kasuetan lurraren kalitateari buruzko eskakizunak egiten dira.
Aktibo dagoen harrobiak Leheneratzeko Plana onartuta dauka eta gauzatzen ari da baina
udaletxetik ez da kontrola burutzen.
Udaleko teknikariek ez dute aire, zarata edo lurzoruen kalitateari buruzko prestakuntza
ikastaroetan parte hartu.
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13. ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOAREN KUDEAKETA

Azpieremua

13.1. Arrisku
naturalak eta
teknologikoak

13.2. Arrisku
naturala eta
teknologikoa
kudeatzea
kudea
tzea
13.3. Jarduera
ekonomikoen
ingurumen
eraginaren
arriskua2

13.4. Jarduera
ekonomikoen
kudeaketa

2

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Arrisku natural potentzialak: suteak, mendi hegalen mugimenduak eta uholdeak.
• Hiri lurzoruko azaleraren %4,5ak, Altube ibaitik gertu egonik, uholde arriskua dauka.
• Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluaketaren (U.A.A.E) ikerketak Nerbioi ibaia Orozkotik
pasatzen den gune batzuetan puntu beltzak identifikatu ditu.
• Ur Agentziak Orozko uholdeak jasateko arrisku baxuko udalerri bezala sailkatzen du.
Uholde gertakari larrikoak diren gun batzuk daude.
• Bengoetxeako eremuak ibilguen garbiketa, presa txikiren baten kotaren jaitsiera eta
zubiren baten eraldaketa eskatzen du.
• 2011n Altube Ibaiaren Ikerketa Hidraulikoa izeneko proiektu pilotua onartu da.
• Gune zehatz batzuetako ikerketa osatzeko eskatu zaio URA-ri.
• Industria eta erauzketa jarduerengatik potentzialki eraginda eta errepidezko salgai
arriskutsuen eraginpean dago.
• Gertakizunetatik eratorritako arrisku sozialen pean dago.
• ED-aren eraginpean dauden jarduerak existitzen dira, substantzia arriskutsuek parte
hartzen duten istripu larrietara atxikitako arriskuen kontrolerako neurriei buruzkoa.
• Udalerriko Larrialdi Planik ez dago. Udaletxeak, kiroldegiak eta eskolak Autobabeserako
Plana daukate.
• Zeberion ez dago kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari (IPPC) buruzko
16/2002 Legearen eragina duen jarduerarik.
• Udaletxeak edo beste administrazio publiko batzuek irekitako salaketa edo/eta zehapen
espedienterik ez da ageri.
• Gaueko zarata eta usainak direla eta kexak jaso dira.
• Industria jarduera guztien legeztapenari buruzko daturik ez dago.
• Kareharrizko harrobi aktibo bat dago. Gaur egun harrobia zabortegi kontrolatu modura
erabiltzeko lizentzia izapidetzen ari da.
• Ekonomi ehunaren ingurumena kudeatzeko sistemen ezarpena baxua da.
• Udaletxeak, UT21 Nerbioi-Ibaizabalen eskutik, Nerbio-Ibaizabaleko gainontzeko
udalerriekin batera martxan jarri diren iraunkortasuna bultzateko ekimenekin bat egin du.

Ingurumen eraginaren balorazioa ingurumen kalitatearen, hondakinen eta uraren eremuetan egiten da.
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Udal eskumenekoak
Puntu beltzetan uholdeen ondorioak arindu
eta

aurreikusteko

ikerketarekin,

beste

administrazio batzuekin koordinazioarekin
eta

jarduera

desberdinen

garapenarekin

jarraitu.
Teknologi arriskua ekar dezaketen ekonomi
jardueren ezagupen, kontrol eta jarraipena.
Udal larrialdi Plan baten eta Babes Zibila eta
udal

eraikinen

Autobabeserako

Planen

diseinua.
Udalerriko

ekonomi

jardueren

ezagupen,

kontrol eta jarraipena, jarduera lizentziaren
izapidetzearen bidez.

Udalaz gaindiko eskumenekoak
Uholdeen aurrean prebentzio neurriak ezarri.
URA-tik ikerketa burutu Orozkoko landa
guneetako eremu puntualei dagokionez.
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14. UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA INGURUMEN KUDEAKETA

Azpieremua
14.1.Erosketa
14.1.Erosket
a eta
kontratazio publiko
berdea

(EKPB)3

14.2. Heziketa,
sentsibilizazioa eta
komunikazioa
erosketa eta
kontratazio publiko
berdearen arloan
14.3. Udal
administrazioaren

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Eskualdeko Jasangarritasun Bulegotik jarduera eremu hau bultzatzen hasi da Udaltalde

Udal eskumenekoak

mailan. Aurrekontu bat dago zehazturik helburu honekin.

Erosketa

• Nahiz eta produktu/zerbitzu batzuetan ingurumen irizpideak erabili, ez dago prozedura
estandarizaturik ez eta Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen jardunbiderik.
• Ez da udal administrazioan ingurumen irizpideak txertatzeko plan, estrategia edo
programarik definitu.

konpromiso

publiko

berdea

politikoa

eta

burutzeko
prozedura

estandarizatuak ezarri.
Udal personal politiko zein teknikoa, eta
bereziki, erosketak egiteaz arduratzen den

• Orozkon Erosketa Publiko Berdearen inguruko prestakuntza jaso du kontratazio eta

langilegoa prestatu eta sentikortu.

erosketen langilegoak.
• Erosketa publiko berdearen arloarekin lotutako sentikortze, komunikazio eta partaidetza
jarduerak Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoaren eskutik garatu dira.
• UT21 Nerbioi-Ibaizabal mailan ingurumenari buruzko prestakuntza ikastaro bat burutu
da.

ingurumen
kudeaketa
14.4. Heziketa,
sentsibilizazioa eta
komunikazioa
ingurumenaren
arloan

3 Ondasun eta zerbitzuen erosketa da, ez bakarrik kontratatu beharreko produktu, zerbitzu eta obren irizpide ekonomiko edo teknikoak kontutan harzen dituena, baizik eta baita hauen ingurumen portaera
ere, beren bizi zikloan erabilera berdineko beste produktuen aldean ingurumen eragin murriztua duten ondasun eta zerbitzuak erosten direlarik .
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15. KLIMA GLOBALA ETA INPAKTU GLOBALA

Azpieremua
15.1. Klima
aldaketari egiten
zaion ekarpena
15.2. Klima

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Ez da Berotegi Efektuko Gasen emisioen inbentariorik kalkulatu eta, beraz, sektoreen

Udal eskumenekoak

araberako emisio banaketa ez da ezagutzen.

Udalerri

• Ez da BEGen emisioen murrizketarako inolako estrategiarik diseinatu, ez eta klima
aldaketaren aurkako planifikazo eta kudeaketarako berariazko tresnarik ere.

aldaketaren

Tokiko

aurkako borroka

• Orozko titulartasun publikoko baso sailen jabea da, horrek esan nahi duelarik karbono

enpresen

planifikatzeko
berariazko tresnak
15.3. Hustubideen
kudeaketari eta
isurpen
konpentsazioei
berariazko
lotutako berari
azko

berotegi

efektuko

gasen

ezarri.

• Udaletxea ez dago Alkateen Itunari atxikita.
finkapenerako potentzialitate handia duela.

osorako

inbentarioa kalkulatu eta murrizketa helburuak
administrazioaren
jardueraren

edo

karbono

udalerriko
arrastoaren

kalkulua bultzatu.

• Fenomeno honen eragin potentzialen inguruan herritarrek duten iritzi edo inplikazio
maila ez da ezagutzen.

Klima

aldaketaren

egokitzapenerako

• Zuhaitz Eguna ospatzen da, non bertako zuhaitz hostoerorkorren landaketa bat egiten
den udal lursailetan.

aurkako
planifikazio

eta
eta

kudeaketarako berariazko tresnen diseinu eta
exekuzioa sustatu.

• Gai honekin zerikusia duten sentikortze, komunikazio eta partaidetza jarduerak

Emisioen konpentsaziorako edo karbonoaren
finkapenerako basoak birlandatzeko proiektuak

Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoaren bidez garatu dira nagusiki.

sustatu eta bultzatu eta Udal jabetzako baso

ekimenak

masen CO2 aren xurgatze gaitasuna handitu.

15.4. Klima

Klima aldaketa gaian herritarren sentikortze eta

aldaketari

ardurakidetasunerako ekintzak garatu.

egokitzea

Aldaketa

15.5.

Klimatikoaren

egokitzapenerantz

bideratutako ekintzak sustatu.

Sentsibilizazioa eta
parteparte
-hartzea
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SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETA BARNEKO KOORDINAZIOA

PARTE-HARTZEA
16. KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN PARTE

Azpieremua

16.1. Komunikazioa

16.2. Sentsibilizazioa

16.3. Parte
Parte-hartze
kultura

Parte16.4. Parte
-hartzeko
tresnak eta bideak

16.5. Elkarteen sarea

Egoera
Egoer
a

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Komunikazio kanalak
iragarki taula tradizionalak, udal web orria eta kartel
argidunak dira. Komunikazio puntualak gutun bidez jakinarazten dira.
• Iraunkortasun arloko udal komunikazioa Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoarekin
osatzen da.
• Etxebizitza guztietan banatzen den hiru hilabeteko udal buletina dago.
• Duela gutxi berritutako udal web orriak udaletxearekin izapideak online egitea
ahalbidetzen dio biztanleriari. Bere erabilera baxua dela uste da eta adin erdiko
pertsonei web orria erabiltzen irakatsi behar zaiela antzematen da.
• Udaletxeak gai ezberdinen inguruan sentsibilizazio ekintzak burutu ditu eta
Eskualdeko Jasangaritasun Bulegotik kanpainak burutzen dira iraunkortasunaren
arloan.
• Orozkon eskolan ez da Eskolako Agenda 21 ekimena garatzen.
• Herritarren partaidetza ona dela uste da, nahiz eta ez egon egonkortuta.
• Orozkoko Udaletxeko Informazio batzordeak batzuetan irekiak eta besteetan itxiak
dira tratatu beharreko gaien arabera; Udalbatzak arratsaldez programatzen dira
biztanleriaren etorrera handiagoa izan dadin.
• Batzorde bat dago soilik euskararako.
• Herritarren partaidetzako araudi bat egiteko lanean ari da Udaletxea.
• Tokiko Agenda 21en edo iraunkortasunaren arloan, ez dago herritarren
partaidetzarako mekanismo edo organo egonkorrik.
• Orozkon 15 elkarte daude izen emanda, gehienak kirol alorrekoak. Soilik emakumez
osatutako erakunde bat ere badago.
• Elkarteei Kultur Etxean espazio desberdinak uzten zaizkie euren kudeaketarako eta
beraien ekintzak garatzeko.
• Espazio fisiko gehiagoren beharra aldarrikatzen da elkarteentzat.
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Udal eskumenekoak
Ohiko komunikazio kanalak eguneratuta eta
behar

berrietara

(teknologia

berriak…)

egokituta mantendu.
Herritarren

iraunkortasunaren

aldeko

sentikortasuna bultzatu eta indartu.
Herritarren

partaidetza

sustatu

eta

lagunduko duten kanal eta erremintak sortu
eta

mantendu

partaidetza

kulturala

finkatzeko.
Elkarteen sarea bultzatu eta mantendu.
Eskolako Agenda 21 ezarri.
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17. BARNE KOORDINAZIOA ETA TRANSBERTSALITATEA

Azpieremua

17.1. Barneko koordinazioa
eta komunikazioa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

• Ez dago Tokiko Agenda 21en plangintza, sustapen edo jarraipenerako barne

Udal eskumenekoak

mekanismo edo órgano tekniko egonkorrik. Eginkizuna UT21 Nerbioi-

Tokiko Ekintza Plan 21aren kudeaketa aktiboa

Ibaizabalen esku uzten du Udalak.

burutu.

• Zerbitzu batzuetan ez da ezagutzen gainontzeko udal zerbitzuek burutzen
duten lana.

arteko koordinazioa hobetu.

• Orozkoko Udaletxeak ez du parte hartu iraunkortasun adierazleen kalkulurako
eta ebaluaziorako urteroko programan.

17.2. Tokiko Agenda 21
kudeatzeko eredua
ezartzea

Udaletxeko arlo desberdinen arteko zeharlana
sustatu eta baita gainontzeko eragileen artekoa

• Tokiko Ekintza Plan 21aren zeharrekotasun maila udal mailan bajua dela
kontsideratzen da.

ere.
Tokiko Agenda 21en inguruko sentsibilizazio

• Orozkoko Udalak Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoko zerbitzu teknikoaren
bidez burutzen du Tokiko Agenda 21eko kudeaketa..

lana burutu pertsonal tekniko eta politikoari
zuzendua.

• Orozkoko Tokiko Agenda 21a alkatetzatik burutzen da, nahiz eta ingurumen
zinegotzigoa beraren sustapenaz eta ikuskapenaz arduratzen den.

17.3. Baliabide teknikoak

Gizarte zerbitzuen eta gainontzeko zerbitzuen

• Udal mailan informazio batzordeak daude Tokiko Agenda 21en berariazko
plangintza, sustapen eta segimendurako.

politikoa
17.4. Buruzagitza polit
ikoa
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