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LABURPEN EXEKUTIBOA
Jarraian, Diagnostikoaren ondorio nagusienak adierazten dira:
GIZARTEA ETA EKONOMIA
Arakaldok 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.
Industria-sektorea da pisurik handiena duena udalerriaren ekoizpenean eta lan okupazioan, baina
beheranzko joera batekin. Era berean, hirugarren sektorearen eta eraikuntzaren sektorearen pixkanakako
goranzko joera eta nekazaritza-sektorearen desagerpena ematen delarik. Udalerrian finkatutako
industriak eta populazioaren tamaina txikiak gainontzeko udalerriek baino BPG per capita handiagoa
izatea ahalbidetzen dute.
Arakaldo Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko udalerrien artean euskalduna den biztanleria gehien duen
laugarrengo udalerria da, eta goranzko joera batekin ez dena erabileran antzematen kalean eta udal
administrazioan batez ere. Horrek esan nahi du euskararen ezagutzan eta, batez ere, eguneroko bizitzako
euskararen erabilera bultzatzen duten politikak bultzatuz eta aurrera eginez jarraitu beharra dagoela.
Kirol eta

kultur jardueren garapenerako guneak egokitzea, berritzea eta 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.
Gizarte ongizateko politikak indarberritzea, gizartearen, lanaren eta udalerriaren arloetan genero
berdintasunaren bultzadarako zeharreko ekintzen garapena, biztanleriaren artean Informazio eta
Komunikazio Teknologien ezaguera eta erabilera handiagoa lortzea eta Irisgarritasun Plana garatzea
gizarte ongizate egokia erdiesteari begira betetzeke dauden erronkak dira.
Etxebizitzen zaharberritzea sustatzea eta birgaiketarako zein energi iraunkortasunerako diru laguntzei
buruzko informazioa indartzea, eraikita dagoen ondarearen kontserbazioa, hobekuntza eta erabilera
eraginkorra lehenetsiz, etxebizitza politikaren arloan kontutan hartu beharreko lehentasunak dira.
LURRALDEARI LOTURIKO ALDERDIAK
Arakaldo, Nerbioi ibaiaren eskuinaldeko gain batean kokaturik, luzapen txikiko udalerria da bizitegilurzorua bi zatitan banatua daukalarik bideetako eta trenbideetako azpiegiturak direla eta. Udalerri
honetan lurzoru urbanizaezinak lurraldearen zati handia hartzen du, bere paisaian basoak dira gailentzen
direnak eta jabego pribatukoak batez ere.
Arkitektura intereseko eraikinen gehitzea, arkitektura-ondarearen elementuen zaharberritzea, ElexaldeMadariaga nukleoaren indartzea eta industria lurzoruen erabileraren aldaketa udal planeamenduaren
berrikuspenean kontutan hartu beharko dira.
Gorbeia-Ganekogortako korridore ekologikoak eta bere indargetze eremuak ia udal mugatze guztia
okupatzen du, non pasai interesgarriko kokalekuak dauden, bereziki ur-ibilguekin erlazionaturik, hala
nola, babestutako eremuak zeinen babesa, kontserbazioa eta balioan jartzea natur ingurunearen
antolamendu eta kudeaketarako aspektu garrantzitsuak diren.
Bere inguru funtzionalarekin dituen errepide bidezko komunikazioak onak dira, baina inguruko herriekin
errepidezko garraio publikoak medio dituen loturak eskasak dira, bai autobus eta bai trenaren kasuan, eta
horrek oinezkoen zirkulazioan eta ibilgailu pribatuarekiko alternatiboa den mugikortasunean zailtasunak
ekartzen

ditu,

oinarrizko

zerbitzuekiko

irisgarritasunak

udalerriaren

mugikortasun-dinamikak

baldintzatzen dituela kontutan hartuz.
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Nahitaezko eskaera da udalerriranzko irisgarritasunaren hobetzea lortzea, biztanle gehien dituen
nukleoak sartzeko bide bakarra baitauka ibaiaren gainetik pasatzen den zubi baten bidez eta zubi honen
bidea oztopatuz gero isolamendu-egoera bat emango litzateke. Udalerriko puntu desberdinetara eta
ekipamenduetara iristeko mugikortasun baldintzak hobegarriak dira. Udalak aurreikusita dauka oinezkoen
eta bizikletazkoen mugikortasunari loturiko azpiegituren hobekuntzarako jarduerak nahiz ekimenak
bultzatzea eta baita ere landa bideen inbentarioa egitea.

BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA
Arakaldo zuzenean arduratzen da uraren zikloaren kudeaketaz, non kontsumitutako eta banatutako ur
bolumenen erregistroa eta kontrola hobetzera eta horniketaren eta saneamenduaren optimizaziora
bideratu behar diren esfortzuak.
Urteko biztanleko hondakinen sorrerak beheranzko joera erakusten du, era berean hondakinen
berreskurapen portzentajea hazi egin delarik azken urteetan, hondakinen banaketaren hobekuntzan
aurrera egiten jarraitu beharra dagoen arren informazio fidagarriago bat lortzeko beste gauza batzuen
artean. Hondakinen banaketa hobetu beharreko alderdi bat da, agente guztien sentikortzea azpimarratuz,
biztanleriarentzat

neurri

pizgarriak

indartuz,

administrazioaren

etsenpluzko

papera

eta

etxe-

hondakinentzat bakarkako edo taldeko konpost-sistemak sustatuz.
Udalerriaren energi egiturak, 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. Etendurarik gabeko hornidura-elektrikoa ziurtatu eta energia
berriztagarrien eta kale argiztapenaren eraginkortasunaren garapena lanean jarraitu beharreko zeregin
lehenenak bihurtu dira.
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 barne koordinazio are gehiago indartzeko
beharra agerian uzten du.
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AURREKARIAK ETA TESTUINGURUA
2004 urtean Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko udalerriak (Arakaldo, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Etxebarri,
Galdakao, Ugao-Miraballes, Urduña, Orozko, Zaratamo eta Zeberio) Udaltalde 21 Nerbioi-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,
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: Tokiko Ekintza Planen gauzapenean, ezarpenean eta ebaluazioan laguntza.
2. Industriako Agenda 21: Eskualdeko enpresetan ingurumen hobekuntzarako laguntza.
3. Eskolako Agenda 21: Eskualdeko eta udalerriko ikastetxeen iraunkortasunerako eta kalitaterako
hezkuntza Programa.
4. Hondakinen 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: 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.
Testuinguru honetan eta berrikuspen prozesu honen lehen fasearen ondorioz, 2012 urtea bitartean
Arakaldoko 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 egokitu.

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


Lurralde, ingurumen, komunikazio, parte-hartze eta gai sozio ekonomikoen inguruko azterketa



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.

bat egin ondoren balorazioa egiteko.
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LAN PROGRAMA
Tokiko Ekintza Planen berrikuspena egiteko erabilitako oinarrizko metodologia “ 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-hartzea eta herritarren

parte-hartze ekintzak kontutan hartu dituen Lan Programa bat garatu da:
o

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

o

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

o

HERRITARREN PARTE-HARTZE 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
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,

HERRITARREN

PARTE-

6. Lurraldea eta plangintza

HARTZEA ETA BARNE KOORDINAZIOA

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, helburua honakoa da:


Beste azpi-alorrekin konparatuz era positiboagoan edo negatiboagoan baloratzen diren azpi-alor



Lehentasunezko jarduera esparruen identifikazioa erraztu.



Udaletxeko teknikari, politikari eta herritarrek orokorrean diagnostikoa irakurri eta eztabaidatu

horien inguruko ikuspegi orokorra eskaini.

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 ESKU-HARTZE JARDUERA ESPARRUAK

GIZARTEA ETA EKONOMIA

1. BIZTANLERIA
Azpieremua
1.1. Lurraldearen
testuinguruan
kokatzea
1.2. Biztanleriaren
bilakaera

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Arakaldo UT21 Nerbioi-Ibaizabaletik populazio pisu gutxien duen udalerria da



(populazioaren %1,19a).

Ez da eskuhartzeko lehentasunezko arlorik
identifikatu.

 Urte batzuetan zehar populazioa etengabe galduz joan ondoren, 2010 urteaz geroztik
joera aldatzen da gertaera honek etxebizitzak eraikitzeari loturiko erakarpen politika
bati erantzuten diolarik.
 Arakaldoko biztanleria flotante ugaria dela jotzen da.
 Zaharkitze indizea nabarmenki jaitsi da 2003 eta 2011 bitartean, baina UT21 Nerbioi –
Ibaizabaleko altuena izaten jarraitzen du eta Bizkaia eta EAEko batez bestekoa baino

1.3. Egitura
demografikoa

handiagoa.
 Hurrengo hamarkadetan Arakaldoko populazioak zahartzen jarraituko du baina
Udaltaldeko gainontzeko udalerrietan baino gutxiago.
 20 urte bitarteko biztanleria gazteak %23a suposatzen du, zifra hau eskualdeko,

1.4. Mugimendu
naturala eta
migratzailea

1.5.
Populazioaren
banaketa,
lurraldeka

probintziako eta autonomia erkidegoko batez bestearen gainetik dagoelarik.
 Gizonezkoak emakumezkoak baino gehiago dira, 20-64 urte bitarte gizonezkoen
portzentaia nabarmenduz.
 Atzerritar maila 3,13 portzentaje puntu hazi da 2003 eta 2011 bitartean, UT21 NerbioiIbaizabaleko batez bestekoaren azpitik dagoelarik.
 Arakaldok bertako populazio oso altua dauka bere bi populazio guneetan baina
etxebizitza dentsitate baxua dauka bizitegi lurzoruan.
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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. Gizonezkoen eta
emakumezkoen arteko
egoera berdintasuna,
lanaren esparruan
2.6. Gizonezkoen eta
emakumezkoen arteko
egoera berdintasuna, udal
esparruan
2.7. Genero berdintasuneko
politikak
2.8. Bizikidetza eta
herritarren segurtasuna

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Udalerriak ez du gizarte arazo larririk aurkezten.



 2003 eta 2008 artean, Arakaldok Oinarrizko Errentaren jasotzaile diren familien kopuru
Gizarte

larrialdiko

laguntza

eskakizun

guztiak

bete

eskuduntza
dira

dagoen

aurrekontuarekin.
 UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko beste udalerri batzuekin udalerri arteko akordio bat dauka

 Berdintasunaren arloan ez da existitzen zerbitzu espezifiko bat baina tratu txarrak



 Ongizateari zuzendutako Udalaren batez besteko aurrekontua nabarmenki handitu da
2001 eta 2008 artean, 2008an UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko eta Bizkaiko (131 €/biz)
batez bestekoen gainetik kokatuz.



berariazko

bat

medio

Irisgarritasun
garatu

politikarik

ez

du

garatu

atzerritarrentzat.
 Irisgarritasuna betetzen duen udal ekipamendu eta eraikinen portzentajea UT21
Nerbioi-Ibaizabaleko batez bestekoaren oso azpitik kokatzen da.
 Arakaldok ez dauka Irisgarritasun Planik.
 Ez da aukera berdintasunera zuzenduriko inolako berariazko udal politikarik garatu. Ez
dauka Berdintasun Planik.
 Arakaldo ez da herri gatazkatsua.
 2010ean ez da ageri udalerrian gertatutako istripuetan harrapatutako oinezkorik.
 Arakaldon kohesio sozial ona existitzen da.

2.9. Ekipamenduak eta
osasun langileak

 Nahiz eta osasun zentro eta farmaziarik ez egon Arakaldoko udalerrian, osasun

2.10. IKTetarako eta
telekomunikazioetarako
irisgarritasuna

 Telekomunikazioetarako irisgarritasunak zailtasun batzuk aurkezten ditu udalerrian.

zerbitzuak onak direla uste da.
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Hiritarren
segimendua

(ikusi

segurtasunaren
eta

Ertzaintzarekin

koordinazioa.


Teknologia
eskuragarritasuna
haien

 Udaletxeak bere aurrekontuaren zati bat elkartasun jardueratara bideratzen du.
izateko

batzuk

Ekipamenduekiko
Plan

egonez gero deribazio programak daude (aholkularitza juridiko eta psikologikorako).

berdintasuna

arlo

beste

Mugikortasuna).

 Udalerrian ez dago ekipamendu sozialik.

aukera

ekintzak

garatu.

ongizate eta gizarte inklusio zerbitzuak eskaintzeko.

 Udaletxeak

berdintasunerako

zeharreko

altuena aurkezten du UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko udalerri guztietatik.
 2011n

Genero

indartu.

inguruko

berrien
hobetu

eta

prestakuntza
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3. HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA
Azpieremua
3.1. Hezkuntza eskaintza
3.2. Hezkuntza eskaera
3.3. 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 horien
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

 Arakaldon ez dago ikastetxerik.
 Azken 3 urteetan hezkuntza eskaeraren handikuntza nabarmena antzematen da,
batez ere 0 eta 4 urte bitartean.
 Arakaldoko biztanleria euskaldunaren portzentajea (%42,57) UT21 NerbioiIbaizabaleko batez bestekoaren antzekoa da.
 Euskararen presentzia udalerrian handitzen doa nahiz eta Arratia-Nerbioi eskualdeko
batez bestekoaren azpitik egon beti.
 Nahiz eta biztanleria euskaldunak goranzko joera izan ez da erabileran aldaketarik
antzematen.
 Ez dago zentrorik euskara irakatsi edo bultzatzeko.
 2012an euskara ikastaroak eman dira udalerrian.
 Udalerriak euskara teknikari bat dauka, UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko beste udalerri
batzuekin partekatua, eta 2008tik hemendik gutxira berrikusi behar den Euskara
Biziberritzeko Planarekin.
 Euskara Erabiltzeko Plana dago eta Bai Euskarari Ziurtagiria.
 Udal jardueran euskararen presentzia baxua da.
 Udaletxeak kultur ondare ukiezina biltzeko asmoa dauka.
 UT21 Nerbioi-Ibaizabal mailan, hizkuntza ondare, ondare etnografiko eta
kulturalaren biltze eta difusio lan handia ari da egiten.
 Udalerrian dagoen kultur ekipamendu bakarra ludoteka da.
 Arlo honetan Laudiok asetzen ditu Arakaldoko biztanleriaren beharrak.
 Udaletxeak jai giroko jarduerak eta jarduera ludikoak antolatzeko biztanleriaren
erabilerarako espazio ireki bat dauka.
 Kultur jardueren programa badago, bizilagun berriak egindako ekarpenekin
aberastuta.
 Kultur jarduerei biztanleriak ematen dien erantzuna ona da.
 Udaletxeak dauzkan kirol ekipamenduak Laudiok dauzkanekin osatzen dira.
Pilotalekua handitzea dago aurreikusita.
 Udal ekipamenduen erabilera altua da.
 Jarduera formatiboko eskaintzarik ez dago kirol esparruan ezta kirol elkarterik ere.



3.15. Herritarren kirol
dinamika
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Administrazioan

egiten

den

euskararen erabilera normalizatu Bai
Euskarari

Ziurtagiriaren

neurriak

ezarriz.


Bolatokiko

eta

udal

pilotalekuko

instalazioak hobetu eta handitu eta
baita beraien inguruan egiten den
kudeaketa ere.


Beste

herrietako

erabili

ahal

kirol

izateko

instalazioak
hitzarmenak

bultzatu.


Kirol

eta

bultzatu.

kultur

asoziazionismoa
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4. ETXEBIZITZA
Azpieremua
4.1. Etxebizitza-

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Etxebizitza dentsitatea bizitegi lurzoruan %6a handitu da 2004 eta 2010 artean. Egin

Udal eskumenekoak

berri dauden promozioetan dentsitate baxuko etxebizitza da nagusi.

parkearen

 Udaletxeak alokairuko 3 etxebizitza dauzka.

ezaugarriak

 43 etxebizitza huts daude.

4.2. Etxebizitzen
antzinatasuna eta
zaharberritzea



etxebizitzen prezioak berrikusi.


eskaintza:
etxebizitzen
eraikuntza
4.4. Etxebizitza
beharra eta eskaera
eta eskaintzaeskaeraren
balantzea

sustatu

eta

informazioa

zaharberritze

eta

efizientzia

indartu

 2010ean 10 etxebizitza zeuden exekutatzeke, barne hazkunderako nahikotzat

energetikoaren inguruko laguntzen gainean.

jotzen dena.
 2007 urteaz geroztik 2010 urtera arte emandako lizentzia berrien kopurua asko
handitu zen datu hau eskualdeko, probintziako eta autonomia erkidegoko batez
 2004 eta 2010 bitartean ez dira babeseko etxebizitzak eman eta ez da aurreikusten
egingo direnik eskaera eta lurzoru falta dela eta. Bestalde, posible da alokairuzko
udal etxebizitzak eskaintzea.
 Etxebizitza konkretu bateko eskaerarik ez dago, baina udal jabetzako alokairuzko
etxebizitzena egon daitekeela irizten da.
 Etxebizitzaren prezioaren inguruko daturik ez dago, baina inguruko herrien
antzekoa dela uste da.
 Udaletxearen alokairuzko etxeen prezioak oso baxuak dira, ia sinbolikoak, eta urte
askotan zehar ez dira berrikusi.
 Planeamenduak eskaera asetzeko etxebizitzaren kopuru eta motaren exekuzioa
jasotzen du.
 Katalogatu gabeko baserri zaharren zaharberritzea sustatu zitekeela uste da.

4.5. Erakunde arloa

Zaharberritzea

 Udal etxebizitza parkearen %5ak gutxi gorabehera zaharberritze beharra du.

bestearen oso gainetik egonda.

4.3. Higiezinen

Alokairu berrien aurrean, alokairuko udal

 EEE-ren bitartez inguratzaileentzat laguntzak ematen dira zaharberritzean.
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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 eta errendimendu
ekonomikoa
5.6. Bigarren sektorearen
egitura
5.7. Bigarren sektorearen
bizitasuna eta errendimendu
ekonomikoa
5.8. Zerbitzu sektorearen
egitura
5.9. Zerbitzu sektorearen
bizitasuna eta errendimendu

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Industri sektoreak, ekoizpenaren atal nagusiena izanik, beheranzko joera agertzen
du.
 BPG per capita handiena duen eskualdeko udalerria da.
 Bigarren sektorea nagusitzen da eta hirugarren sektorea zein eraikuntzarena
handituz doaz. Nekazaritza sektorea ia desagertuta dago.
 Establezimenduen saldo gordina negatiboa izan da 2010 eta 2011 urteetan.
 Establezimendu berrien sorkuntza tasak joera irregularra izan du.
 Guztizko errenta pertsonala haziz joan da, UT21 Nerbioi-Ibaizabalek eta Bizkaiak
dituzten balioen gainetik beti.
 Ganadu unitate guztietan oro har jaiskera gertatu da.
 Oro har, ez dago belaunaldi ordezkapenik gaur egun eskualde mailan.
 Industri sektoreak Balio Erantsi Gordinari egiten dion ekarpena 2008an %68,70koa
da.
 Eraikuntza sektorearen pisu erlatiboa UT21 Nerbioi-Ibaizabalek duena baino
txikiagoa da.
 Zerbitzu sektoreak ekonomi jardueraren %22,86 hartzen zuen 2008an.
 Udalerriko establezimenduen %60ak zerbitzuen sektoreko jarduerak garatzen ditu.
 Arakaldok ez du txikizkako merkataritzarik.
 Mila biztanleko turismorako logela gehien dituen eskualdeko udalerria da.
 Ez dago turismorako informazio punturik.
 Gau igarotzea udalerrian lan arrazoiek bultzatua da.
 Udaletxeak uste du lehen sektorea nahiz hirugarren sektorea indartu egin behar
direla eta turismo sektoreak heldutasun gehiago lortu behar duela.
 2010ean jarduera tasa %50,91ekoa zen, UT21 Nerbioi-Ibaizabalek zuena baino
handiagoa.
 Emakumeen jarduera tasa (%41,18) goranzkoan mantentzen da nahiz eta 2010ean
UT21 Nerbioi-Ibaizabal, Bizkaia eta EAEkoen batez bestekoen azpitik egon.
 2006an okupazio tasa eskualdeko batez bestekoaren zertxobait azpitik zegoen
nahiz eta Bizkaia eta EAEkoen gainetik egon.

ekonomikoa
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Udal eta gaindiko eskumenekoak


Enpleguaren

sustapenerako

eta

ekonomi garapenerako eskualdeko
zerbitzu
hau

mankomunatua,

ez

duten

zerbitzu

udalerrientzako,

sortzeko aukera aztertu.


Tokiko enpresek lan poltsa erabiltzea
bultzatu, tokiko enplegugarritasuna
bultzatzearren.



Enplegu eske dabiltzan sektoreen
beharrei

egokitutako

prestakuntza

politikak bultzatu.


Lanbide heziketako eta prestakuntza
jarraitua eskaintzen duten zentroekin
elkarlanean
eskaintza

aritu
eta

enpleguaren

eskaeraren

arteko

harremana optimizatzeko.


Emakumea lan munduan sartzeko
politikak bereziki indartu.
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Azpieremua
5.10. Turismo eta
hostalaritza sektorea.
Azpiegitura turistikoa.
5.11. Turismo baliabide eta
erakargarritasunak
5.12. Enplegua eta lan
merkatua. Biztanleria
aktiboa.
5.13. Biztanleria okupatua
5.14. Langabezia
5.15. Kontratazioa
5.16. Laneko mugikortasuna,
nork bere buruari eustea eta
autosufizientzia
5.17. Enplegu eta
prestakuntza politikak

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Zerbitzuen sektorea da okupazio pisu handiena duena (57,69%), industria sektorea
atzetik duelarik (%26,92). Lehen sektoreak % 3,84ko portzentajea du.
 2011ko azken hiruhilabetean langabezi tasa %14,74koa zen.
 Enplegu eskatzaileen %60ak 30 eta 44 urte bitarte dauzkate; %29 emakumeak ziren.
 Lana hornitzen duen udalerri gisa, Seguritate Sozialerako afiliazio tasa ‰140,59ean
kokatzen da 2010ean, eskualdeko batez bestekoaren zenbatekoaren oso gainetik
(‰58,02).
 Gizonen afiliazio tasak emakumeena baino nabarmenki handiagoa izaten jarraitzen
du.
 Arakaldon bizi den biztanleriaren afiliazio tasa 2010ean (‰38,61) 2009koa baino
zertxobait txikiagoa da eta UT21 Nerbioi-Ibaizabalen 2010ean erregistratutakoa
baino txikiagoa (‰44,07).
 Arakaldon bizi den biztanleriaren afiliazio tasan dagoen genero leizea aurretik
aipatutakoa baino handiagoa da (‰50,88, ‰22,73ren aurrean).
 Mila biztanleko kontratu kopurua 375ekoa da, eskualdeko batez bestekoa baino
handiagoa.
 Kontratazioen errotazio indizeak, zeina UT21 Nerbioi-Ibaizabalek duenaren batez
bestekoaren azpitik mantentzen den, 2008 eta 2010 artean jaiskera berria jasan
du.
 Lan autokontentzioaren tasak hazkuntza arina jasan zuen 1996 eta 2001 artean.
 Autosufizientzia tasa modu arinean jaitsi zen Arakaldon 1996 eta 2001bitarte.
 Ez dago eskualde mailan orientazio eta enplegu zerbitzurik.
 Udaletxeak ez du orientaziora, prestakuntzara eta enplegura zuzenduriko
politikarik garatu.
 Ez dago ezta ere enplegu sustapenerako edo ekonomi dinamizaziorako planik.
 Udaletxeak lan poltsa bat dauka.
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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

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Arakaldo Laudioko Eremu Funtzionalaren baitan dago.
 Ardatz nagusiak AP-68, BI-4521 eta BI-625, eta Bilbao-Madrid burdinbidea dira.
 Lurzoru Urbanizaezinak azaleraren %91 hartzen du. Lurzoru honen %79 baso lurrak
dira.
 Etxebizitzarako lurzoruaren pisu erlatiboa UT21 Nerbioi-Ibaizabalen dagoenaren
txikiena da.
 Hiri eta industri lurzorua Ugarrizako Irlan kokatzen da (%48an finkaturik dago).
 Artifizializaziorik handiena (udalerriaren lurraldearen %12) haran hondoan gertatu
da.
 Mendi azalera handiena jabego pribatukoa da. Gehiena egurretarako pinudiez
eratutako baso sail landatuez osatuta dago. Gainontzekoa erabilera publikoko
mendiak dira, haritz eta pagoz osatuak batez ere.
 Lurzoru urbanizazinaren %16 nekazaritza eta abeltzaintzarako da.
 Tokiko bi ondoko entitateetan banatuta dago: Elexalde-Madariaga eta Ugarrizako
Irlaren auzoa.
 Baditu hainbat tokiko entitate txiki baina haietako bakar batek ere ez du landa gune
kalifikaziorik.
 Etxebizitza sakabanatuetan bizi den biztanleria eite gutxikoa da.
 Eremu libreen sistema orokorrak estandarrak betetzen ditu.
 Hiri parkeek eta berdeguneek ez dute euren artean konektaturiko sare bat eratzen
baina bai ordea nekazaritza eta baso lurzoruarekin konektaturikoa.
 Ez da endakatutako paisaia edo eremurik nabarmentzen.
 Bada elementu bat Monumentu Multzo izateko proposatua eta hainbat dira Udalerri
mailako interesa dutenak. Udal planeamenduak ez du bere baitan hartzen tokiko
arkitektura intereseko eraikinen Katalogorik.
 LZPak aisiarako eremu izaera duen Nerbioiko Parke Lineala garatzea aurreikusita
dauka. Era berean, urpetzeko arrisku gehien duten tokiak hobekuntza eta
berreskurapenerako gune gisa ezartzen ditu eta irizpide orokor gisa
planeamenduan lurzoru hiritargarrian ekonomi jardueretarako sektore berririk ez
sartzea ezartzen du.

sektore antolamendua

Udal eskumenekoak
Udal planeamenduaren berrikuspenarekin



loturik ondorengo helburuak hausnartu:


Tokiko

interesekoak

diren

eraikinen

katalogoa barneratu udal planeamenduan.


Planeamenduan

goi

mailako

planeamenduaren irizpideak txertatu.


Elexalde-Madariagako herrigunea sustatu
udalerri guztiaren erakargarritasun gune
gisa.



Industria

lurzoruen

erabilerak

aldatu,

jarduerak birkokatzeko leku berriak jarriz
ingurumen inpaktua txikituz eta ardatz
infraestrukturalak berriz diseinatuz herri
kalitatean efektu negatiboa ekiditeko.


Behar gehien duten auzo eta guneetan
hirigintza erreformak exekutatu.



Zaharberritu

gabe

dauden

arkitektura

ondarearen elementuen zaharberritzea.


Hiri

planeamenduan

irizpideak

iraunkortasun

(dentsitateak,

dibertsifikazioa,

ingurumen

erabileren
eraginak,

etab.) txertatzen jarraitu.


Nekazaritzarako

bokazioa

lurzoruen babes jarduerak garatu.
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Azpieremua
6.8. Hiri antolamendua

6.9. Antolamenduan
eta eraikuntzan
iraunkortasun
irizpideak sartzea

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 LAP desberdinek ekonomi jarduerei begira “neurriz haztekoa” gisa eta
etxebizitzaren sustapen publikora bideratutako lurzoruen garapen txikiko gisa
jotzen dute Arakaldoko udalerria.
 Azpiegitura linealek (autopistek, oinarrizko errepideek eta trenbideak) Arakaldoko
herrigunea bitan zatitzen dute.
 Goi mailako planeamenduen irizpideak ez dira herri planeamenduan txertatu.
 Planeamenduaren berrikuspenari dagokionean, eraikuntza eta etxegintzan irizpide
estetikoak txertatu beharko lirateke.
 Planeamenduaren helburua da Elexalde-Madariaga herrigunea erakarpen foku gisa
gehiago indartzea.
 Industri lurzoruan erabilerak aldatzea beharrezkoa dela uste da, jarduerak
birkokatzeko eta hauen ingurumen eragina txikitzeko guneak atonduz. Era berean,
azpiegituren ardatzak birdiseinatu behar direla ikusten da, hiri kalitatean izan
dezaketen eragin kaltegarria ekiditearren.
 Udalerriko planeamenduak berariazko jasangarritasun irizpiderik ez du baitaratzen.
 Ez dago energi eraginkortasuneko ziurtagiririk duen etxebizitzarik.
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Eraikuntzan
energi

eta

zaharberritze

eraginkortasuneko

lanetan

irizpideak

txertatu.

Udalaz gaindiko eskumenekoak


Nerbioiko parke lineala ekologi korridore
gisa bultzatu.
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7. BIOANIZTASUNA ETA PAISAIA
Azpieremua

7.1. Natura eta paisaia
balioak

Egoera

Ondorio nagusiak
 Pinus radiataren baso sailak dira nagusi (%54), beste baso sail batzuk eta belardi






7.2. Sistema naturalen
eta paisaien
kontserbazio egoera

7.3. Jardueren eragina
eta arriskuak
nekazaritzan zein natur
ingurunean











7.4. Babestutako
naturguneak

7.5.Natur ingurunearen
antolamendua eta
kudeaketa








eta laboreen sailak gutxiago izanik (%11 eta %9 hurrenez hurren).
Batasunaren intereseko 3 habitat daude (1 lehentasunezkoa da).
Ez da mehatxatutako floraren alerik identifikatu.
Flora aloktonoaren inbasio maila ertaina. Cortaderia Selloanaren inbasio maila
txikia da.
Udaletxeak paisaia aldetik interesekoak diren guneak badirela aitortzen du, batez
ere ur ibilguei loturikoak.
Baso-igel iberiarra, Schreiber muskerra eta ur ipurtatsaren Lehentasunezko
Banaketa Eremuak.
Ez dago faunarako Interes Berezikoa den Eremurik.
Belatz arruntarentzako Puntu Sentikorra identifikatu da eremuan.
UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko udalerrietan fauna exotiko inbaditzailea ager daiteke
(bisoi amerikarra, karramarro amerikarra, karpa…).
Nerbioi ibaiak egoera ekologiko eskasa izan zuen 2010ean eta txarra 2011ean.
Plan Hidrologikoak birlandatze neurriak proposatzen ditu Elexalde-Madariagatik
behera dagoen ibai zatian.
Ez dago udalerriaren biodibertsitateari buruzko inbentario edo azterlanik.
Autopistak eta burdinbideak hesi efektua sortzen dute.
Nerbioi ibaiak presioa jasaten du potentzialki kutsatzaileak diren jarduera edo
instalazioen aldetik eta baita eraldaketa hidromorfologikoaren ondorioz ere.
Udalerriaren neurrigabeko hazkundea, azpiegitura linealen ugaritzea, espezie
aloktonoen barreiatzea, baso ustiaketa intentsiboa, etab. dira ingurune biotiko eta
paisajistikoa jasaten ari den arrisku nagusienak.
Uso ehizaren garaian zarata eta molestiak sortzen dira.
Ez dago babesturiko natur eremurik ez eta babes bereziko azalerarik.
Gorbeia-Ganekogortako korridore ekologikoak eta bere indargetze eremuak
udalerriaren ia lurralde osoa hartzen dute.
Lurzoru Urbanizaezinaren babes kategorien arautzea ez dago egun indarrean
dagoen legedira egokituta.
Udaletxeak ez du bere Titulartasun Publikoko Mendien Kudeaketa Planik.
Udalerrian ez da egiten ez kontserbazio ez ingurumen hezkuntzako jarduerarik
nahiz eta interes handikoak direla uste den.
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Hobekuntza helburuak
Udal eskumenekoak


Natur

ingurunearen

potentzialki

kutsatzaileak diren jardueren kontrol eta
jarraipena, eta bereziki, ibaian eragina
dutenena.


Udalerriak dituen natur potentzialtasun eta
balioen azterketa eta inbentariatzea.



Arautegi

eta

legeen

bidez

babestuta

dauden habitat eta espezieen babes eta
kontserbazioa bermatzeko neurriak hartu.


Landare

inbaditzaileak

suntsitzeko

neurriak ezarri.


Ingurumenaren
hezkuntzarako
herritarren

kontserbaziorako
jarduerak

inplikazio

eta

eta

ugaritu

elkarlaguntza

bilatuz.


Natur balioak balioan jartzea.

Udalaz gaindiko eskumenekoak


Natur balioen babes eta kudeaketarako
tresnak aplikatzea.
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8. MUGIKORTASUNA
Azpieremua
8.1. Ohiko
mugikortasun beharren
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. Landa bide sarea

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Lan eta ikasketa arrazoiek bultzatutako derrigorrezko mugikortasun maila
nabarmena da.
 Llodiorekiko duen gertutasunak mugikortasunaren dinamikak baldintzatzen ditu,
batez ere oinarrizko zerbitzuetara iristeko direnei dagokienean.
 UT21 Nerbioi-Ibaizabal eremu osoko erakarritako eta kanpoko bidaiak handitu
egin dira, laneko barne mugikortasuna handitu dena baino gehiago.
 Udalerri barneko garraio modu nagusia ibilgailu pribatua da.
 Herriak ez du ez Mugikortasun Planik ez eta Irisgarritasun Planik ere.
 Mugikortasun Iraunkorreko Eskualdeko Plana dago. Arakaldon planaren zenbait
ekintza burutu dira.
 Inguruarekiko lotura egokia bide sare nagusia medio.
 Bide sareak trafikoaren funtzionamendu normala kaltetzen duten arrisku egoera
puntualak jasaten ditu.
 Egokitzapen beharra duten errepide zatiak daude.
 Ez dago irteera alternatiborik zubia oztopaturik geratuko litzatekeen kasurako.
 Autobus edo trenezko garraio publikoaren bidezko lotura.
 Autobus geltoki gutxiegi, haietarako irisgarritasun txarra eta zerbitzuen
maiztasun txikiegia.
 Trenak, autobusa baino gehiago erabilia, maiztasuna urritu du eta nahikoa ez dela
jotzen da.
 Trena erabiltzeko gogoa nabarmena da, asko Laudiora joaten baitira erabili ahal
izateko.
 Ez dago soilik oinezkoentzako diren kalerik eta espaloiak dauzkaten kaleen sarea
etena da.
 Ez dago bidegorririk eta ez da aurreikusten hirian bizikleta bideen zatien
egokitzapenik.
 Nerbioiko Parke Linealaren proiektua dago.
 Nerbioiko korridoretik igarotzen den trafikoaren %78 Arakaldotik pasatzen da
A-68 autobidean eta BI-625 zein BI-2522 errepideetan zehar.
 Arakaldoko landa bideak ez daude ez identifikaturik ez eta grafiaturik Arau
Subsidiarioen kartografian.
 Ez dago bidezidor homologaturik.
 Landa bide batzuk egoera txarrean daude, ez daude seinaleztaturik eta ez dago
haien antolamendua jasorik.
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Udal eskumenekoak
 Arakaldori

dagozkion

Eskualdeko

Planaren

Mugikortasuneko
neurriak

ezartzen

jarraitu.
 Udalaz

gaindiko

enpresen

erakundeen

aurrean,

publikoaren

eta

garraio

hiriarteko

eskaintzaren

garraio

hobekuntza

bultzatzen jarraitu eta kudeatu biztanleria
erabiltzailearen

eta

erabiltzailearen

potentzialki

beharren

arabera

(mugikortasun plana).
 Irisgarritasuna handitu udalerrian eta bere
ekipamenduetan.
 Oinezkoen

bideen

egokitzapena

gauzatu

bideen arteko konexioak hobetuz.
 Udalerriko

landa

bideak

ordenatu

eta

inbentariatu.
 Neurriak hartu udal eskuduntzako errepideen
arriskugarritasuna

murrizteko

eta

trafikoa

baretzeko.
 Adif-eri
eskatzen

segurtasun
jarraitu

neurrien
(baranda,

ezarpena
zutoinaren

seinaleztapena...) arriskugarritasuna dagoen
trenbide tarteetarako.
 Herritarrak

mugikortasun

iraunkorrean,

motordun ibilgailu pribatuen erabileran eta
bide hezkuntzan sentikortzen jarraitu.
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Azpieremua

8.8. Aparkalekua

8.9. Motorizazioa eta
ibilgailuen atala

8.10. Istripuak

8.11. Salgaiak

8.12. Bide hezkuntza

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Egungo aparkaleku eskaintza nahikotzat jotzen da nahiz eta puntualki industri
eremuan hala ez izan.
 Planeamenduak aparkaleku eremu berriak aurreikusten ditu industrigunean eta
hiri lurzoru zein lurzoru urbanizagarri berrien garapenean.
 Motorizazio maila altua da.
 Barne garraioko zerbitzuaren ezarpena kontutan hartu duen garraio sistemarik ez
da egon.
 Ez da istripu puntu beltzik hauteman. Abiadura muga herriko bide zati ia
gehienetan gainditu ohi da. Sakanguneak instalatzea eskatzen da.
 Trenbidearen zenbait zatitan baranda babeslea falta da. Eskaera ukatu egin dute.
 Geralekuan seinaleztatu gabeko zutoin bat dago. Oinezkoentzako arriskutsua da
ez baita ongi ikusten.
 Ugarrizako Irlaren auzoa gurutzatzen duten errepide zatiak kamioi trafikoa
jasaten du. Hala ere, ez dago ingurubiderik aurreikusita.
 Udalerri mailan ez da bide hezkuntzako kanpainarik egin ez eta mugikortasunaren
inguruko jardunbide egokien sustapenekorik.
 UT21 Nerbioi-Ibaizabal enpresa eta entitate desberdinekin (BFA) ari da lanean
garraio publikoaren zerbitzuan hobekuntzak eta eraginkortasun handiagoa
ezartzeko xedez (lantzaderak sortzen eta trena zerbitzu nagusi gisa indartzen).
Proposamenak Bizkaibuseko lineen berrikuspenaren aurreproiektuan ez dira
kontutan hartu.
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Udalaz gaindiko eskumenekoak


Nerbioiko

Parke

Linealaren

proiektua

gauzatu.


Herri arteko garraio publikoaren eskaintza
hobetu erabiltzaileen beharrei erantzuteko.



Foru

Aldundiaren

eskuduntzakoak

diren

errepideek sortzen duten arriskua txikitzeko
neurriak hartu.


Bide hezkuntzako kanpainak inplementatu.
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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

9.5. Uraren
zikloaren Araudia
eta kudeaketa

9.6.
Sentsibilizazioa

9.7. Uraren
kalitatea

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Ez dago ur partzuergoaren barruan.
 Ur bilketek baimen guztiak dauzkate eta udal jabetzakoak dira.
 Autosufizientzia maila egokia du. 2012ko lehenengo hilabeteetan zehar baliabidea justua
izaten ari da.
 Laudiotik hornitua izateko aukera dago.
 Ez dira sumatzen ura banatzeko sareekin erlazionaturiko arazoak, Udaletxearen bidez
kudeatzen dira zuzenean. Udalerri guztia estaltzen du eta digitalizaturik dago.
 Mantentzea gertakarien arabera egiten da eta urtero aztertzen da bere egoera.
 Kontrolatu gabeko ur bolumena guztizkoaren % 48,71 zen 2005ean.
 Kontrolatu gabeko ur bolumenen %5a sareko ihesengatik dela estimatzen da.
 Kontsumoko uraren kalitatean gertakaririk ez. Arazketa ekipoa, kontrola eta segimendua
hobetu egin dira.
 Sektoreetan banatutako eta kontsumitutako uraren erregistro sistematikorik ez dago.
 Udaletxearen ur kontsumoa ez da ezagutzen kontagailu ezarengatik.
 2001ean ur eskaera guztira Bizkaian erregistratu zena baino handiagoa izan zen.
 Etxeko kontsumoa murriztea beharrezkotzat jotzen da (186,67 litro/biztanle/egunean).
 Udal ekipamenduetan ura aurrezteko neurririk ez da hartu.
 Etxebizitza guztiak saneamendu sarera konektaturik daude.
 Uralita ordezkatua izan da.
 Hondakin urak udalaren 4 putzu septikora bideratzen dira. Ugarrizako Irlako industriak beste
putzu batera isurtzen ditu bere urak.
 Gertakari puntualak putzuen funtzionamenduan. URAko txostenaren emaitzen zain.
 URAtik uste da putzu septikoen bidezko tratamendua desegokia dela.
 Saneamendu sarearen mantentzea eta berrikuntza gertakarien arabera.
 Uraren 1/2006 Legea betetzen den ez da ezagutzen.
 Ur hornikuntza eta saneamendu zerbitzuaren ordenantza erregulatzailea dagoenik ezin izan
da kontrastatu, eta ura aurrezteko sustapen mekanismorik ez dago udalerrian.
 Sentikortze jarduerak Jasangarritasunaren Eskualdeko Bulegoaren eskutik egiten dira.
 Nerbioi ibaiak egoera ekologiko urria du.
 Enpresa bat dago ibilgura isurtzeko baimenarekin.
 Beste ur ibilgu batzuek ez dute beren kalitatean eite handiko eraldakuntza sor dezaketen
isurketarik jasotzen. Hala ere, beren ertzetan zikinkeria dutela uste da.
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Udal eskumenekoak


Sektore

desberdinek

kontsumitutako

jaso

ur

eta

bolumenen

erregistro sistematikoa burutu.


Kontabilizatu gabeko kontsumoak
eta sareko ur galerak kontrolatu eta
mugatu.



Tokiko

administrazioan

uraren

kontrol eta aurrezpenerako neurri
planifikatuak ezarri.


Hornikuntza uraren kalitate kontrola
optimizatu.



Saneamendua
tratamendua
urak

optimizatu
hobetuz

araztegi

Herrigune
metodo

egungo
hondakin

bidez

txiki

tratatuz.

eta

isolatuetan

biologikoak

erabiltzen

dituzten

sistema

autonomoen

ezarpena bultzatu hondakin urak
arazteko.


Herritarrak
instalazioen

oro

har

eta

udal

erabiltzaileak

ura

aurrez dezaten sentikortu.


Ibai

ibilguetan

potentzialki

eragina

kutsatzaileak

duten
diren

jardueren kontrol eta jarraipena.
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10. HONDAKINAK
Azpieremua
10.1. Hiri
hondakinak sortzea1
10.2. Gaikako bilketa
10.3. Hiri
hondakinen
kudeaketa
10.4. Hiri
hondakinen
tratamendua
10.5. Hiri hondakinei
buruzko
ordenantzak eta
zergak
10.6.
Sentsibilizazioa
10.7. Industria
hondakinak
10.8. Nekazaritza
hondakinak
10.9. Eraikuntzako
hondakinak

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Hiri hondakin sorkuntza %53,89 txikitu da 2005-2009 artean. Udaletxearen ustez
pisatzerakoan dagoen kontrol eza dela eta ageri dira datu hauek.
 Biztanle/eguneko sortutako hiri hondakinak 2009an UT21 Nerbioi-Ibaizabalek duen batez
bestekoaren azpitik dago.
 EAEko helburua betetzen du, etxe hondakinen 1,19 kg/bizt/egun sortuz (2011).
 Hondakinen berreskuratzean goranzko joera.
 Gehien jasotzen den zatikia paper-kartoiarena da.
 Ez dago eskura udalerri beraren eta jardueretako bereizitako bolumenen daturik.
 Hiri hondakinen eta bereizitako zatikien bilketaren zerbitzua eta kudeaketa azpikontratatua
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.
 Ez da ezarri zatiki organikoaren gaikako bilketarik, baina Udaletxeak interesa dauka. Partzela
bat dago libre non konpostagailu bat ezarri daitekeen.
 Ez dira lorezaintza eta inausketako hondarrak modu bereizian jasotzen.
 Edukiontzien karga eskuz egiten da.
 Eskualdeak baino edukiontzi gehiago paper, beira eta ontzietan.
 Udalaren bilketa zerbitzua herri eta industria zonaldean burutzen da.
 Bilketa puntu baten bat gehiago ezartzeko beharra identifikatzen da.
 Laudioko Garbigunea erabiltzen da ohiki.
 Sortutako hondakinen azken jomugari buruzko informaziorik ez dago.
 Kontrolatu gabeko isuri puntualak badaude.
 Hondakinei buruzko ordenantzarik ez dago baina bai, ordea, hondakinen bilketa zerbitzua
emateagatiko tasak.
 Tasa fiskalek ez dute hondakinen sorkuntzaren murrizketa ez eta jatorrian banantzea
bultzatzen duten pizgarririk sortzen
 Sentikortzea Jasangarritasunaren Eskualde bulegotik burutzen da.
 Ohitura txarrak igartzen dira edukiontziak erabiltzerako garaian.



1







Jarraitu udal eta eskualde mailan
hondakinen
gaikako
bilketa
indartuz
eta
zabalduz, datu
bananduak eskuratzera indarrak
bideratuz.
Banakako
edo
taldeko
konpostajearen ezarpena indartu,
bai etxeetakoa, ekoizle txikiena
(ostalaritza…), etab.
Zabor bilketako zerbitzua hobetu
edukiontzien
kargaren
automatizazioaren bidez.
Hondakinen azken tratamenduari
buruzko informazioa jaso.







Hondakinen
sorkuntzaren
murrizketa eta jatorrian bereiztea
sustatzeko neurriak (fiskalak eta
beste) ezarri.
Biztanleriaren
sektore
desberdinen, eta baita ekonomi
sektoreen
sentikortzearekin
jarraitu.
Erosketa Berdea bultzatu Udaltalde
mailan.



Kontrolik
gabeko
jarraipen eta kontrola.

isurketen

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
10.10. Bide
garbiketa
10.11. Udal
zerbitzuen
hondakinak

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Ez da enpresarik agertzen Hondakin arriskutsuen inbentarioetan. Udaletxearen arabera HAk
sortzen dituzten jarduerak ondo kudeatzen dituzte, baina ez da ezagutza zuhurra.
 Ez dago nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinen sorkuntzari buruzko daturik. Hala ere,
udalerrian dagoen jarduera hau oso urria da.
 Ez dago eskura eraikuntza jarduerak sortzen dituen hondakinen sorkuntzari buruzko daturik.
 Udala arduratzen da bide garbiketaz.
 Ez dago udalak sortzen dituen hondakinen sorkuntzari buruzko daturik. Udaletxearen
iritziaren arabera ondo kudeatzen dira.
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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

11.6. Energia
kudeatzeko araudia

11.7. Sentsibilizazioa

Egoera

Ondorio nagusiak





Hobekuntza helburuak

Energia ez berriztagarri eta kanpotik ekarritakoekiko menpekotasun handia.
Gas naturalaren sareak ez du udalerria hornitzen.
Sare elektrikoak zonalde urbanoa guztiz estaltzen du.
Hornidura elektrikoaren etenaldi ak gertatzen dira etxebizitza batzuetan.
Udaletxetik arazoa larria dela uste da.


 Energia berriztagarria handitzen joan da. Biomasa galdarak daude
berokuntzarako, 2 udal instalazioetan eta 1 pribatua.
 Ez dago energia berriztagarrien beste iturririk. Udaletxeak ez du energia
berriztagarrien potentzialtasunari buruzko hausnarketarik egin.
 Energia berriztagarriak sustatzeko neurri instrumentalik ez dago.
 Kontsumo energetikoaren guztizkoa erdira baino gehiago jaitsi da 2006-2009
aldian, gas naturalaren dominantziarekin.
 2009an, elektrizitatearen eta gas naturalaren etxeetako kontsumoa Udalsarea
21eko udalerrien batez bestekoaren antzekoa da.
 Etxeetan energia elektrikoaren kontsumoa da nagusi goranzko joerarekin.
 Energia elektrikoaren kontsumoan, kontsumorik altuena zerbitzu sektoreak dauka
(%43), jarraian industria sektorea (%26) eta zerbitzu sektorea (%31 egonik.
 Udal ekipamenduetako kontsumoen erregistro sistematikorik ez da egiten.
 Argiteria publikoak gaueko itzalketa sistema dauka.
 Udal pilotalekuan energia aurrezteko neurriak hartu dira.
 Argiztapen publikoko puntuak 2005-2008 aldian murriztu egin dira, UT21
Nerbioi-Ibaizabalen batez bestekoaren gainetik dagoen balioa izanik.
 Argiztapen publikoaren auditoretza bat burutzea dago aurreikusita.
 Udal kontsumoen monotorizazio sistemarik ez dago.
 Ez dago kanpo argiztapeneko ordenantzarik.
 Kontsumoen arrazionalizazioa eta ibilgailuen erosketa berdea ez dira sakon landu.
 Udal mailan ez dira sentikortzeko neurriak hartu.
 Udal langileek ez dute gidatze eraginkorrari buruzko ikastarorik jaso.
 Eskualdeko Jasangarritasun Bulegotik Etxe Berdeak Programa burutu da.

Udal eskumenekoak


Energia

hornikuntza

arloko

egoera

konpontzeko

gestioak

egin

eta

ondoriozko jarduerak burutu.


Udalerria
gas
naturalez
posibilitatea balioztatu.



Udalerrian energia berriztagarrien sorkuntza

hornitzeko

eta erabilera sustatu.


Udal administrazioan tokiko energia iturri
garbi

eta

berriztagarrien

ekoizpen

eta

erabileran aurrera egin.


Udal instalazio eta ekipamenduetan energia
kontsumoen

kontrol

sistematizatu

eta

eta

jarraipena
kontsumoak

arrazionalizatu.


Argiteri publikoaren energia kontsumoaren
eraginkortasunean lanean jarraitu.



Herritarren sektore desberdinak sentikortu
energiaren

aurrezpen

eta

erabileraren

garrantziaren inguruan.


kontsumoaren 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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azpiegituren
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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 iturri nagusiak trafikoa eta
salgaien garraioa, industria jarduera eta etxebizitza zein zerbitzuak dira.
 Airearen kutsadura sortzen duen eragile nagusia ibilgailuen trafikoa dela susmatzen da.
 Gertuen dauden “Aire Kalitatearen Kontrol eta Zaintzarako Sarearen“ estazioak Aretan
daude eta airearen kalitatea ona dela jasotzen dute.
 Areta eta Orozkoko industriekin erlazionaturiko usain gertaerak identifikatzen dira
erregulartasunarekin eta biztanleriaren partetik kexak sorrarazten dituzte.
 Arakaldorentzat ez da existitzen airearen kalitatearen arautegia betetzeko Plan edo
Programarik.
 Zarata iturri nagusiak ibilgailuen trafikoa eta trenarena dira.
 Zaratarekin erlazionatutako kexarik ez da jaso.
 Ez da elaboratu Zarata Maparik ez eta Jarduera planik ere arlo honetan.
 50.098 m2 lurzoru daude potentzialki kutsatuak.
 Udalerriko enpresen % 36,36ak (4 enpresa) potentzialki kutsatutako lurzoruak dituzte.
 Ez dago ongarrien erabilera edo landa eremuari loturiko beste jarduera batzuen
ondorioz kutsatutako akuiferorik.
 Jarduera lizentzien tramitazioan Udaletxeak lurzoru potentzialki kutsatuen inguruko
kontsulta eskatzen du.
 Udaleko
teknikariek ez dute aire, zarata edo lurzoruen kalitateari buruzko
prestakuntza ikastaroetan parte hartu.
 Ez da lurzoruaren kutsaduraren prebentzio, lurzoru kutsatuen berreskurapen, eta aire
kalitate zein kalitate akustikoarekin zerikusia duten komunikazio kanpainarik egiten.

12.7.
Komunikazioa,
prestakuntza eta
sentsibilizazioa
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Udal eskumenekoak


Ekonomia

jarduerak

sortutako

aire

eta

zarata kutsadura fokuak eta maila ezagutu,
kontrolatu eta haren jarraipena egin.


Zaratak, usain txarrek eta aire kutsadurak
sortutako

eragozpenak

txikitzeko

prebentibo edo aringarriak ezarri.

neurri
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13. ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOAREN KUDEAKETA
Azpieremua

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Arrisku natural nabarmenena uholdeena da, hiri lurzoruko azaleraren % 30,28-ak

Udal eskumenekoak

13.1. Arrisku

uholde arriskua duelarik. Ugarrizako Irlak eta Usilarrako zonak uholdeak jasateko

naturalak eta

arrisku handia aurkezten dute.

teknologikoak



naturala eta

 Kanpoko Larrialdi Plana edukitzera behartutako enpresarik ez dago ez eta IPPC

13.3. Jarduera
ekonomikoen
ingurumen
eraginaren
arriskua2

eratorritako

gertakaririk

ez

da

Autobabeserako

begira

betebehar

Planen

legala

eta

babes zibila garatu (boluntario lana bultzatu,
identifikatu.

funtzionario

Usain

den

langilegoaren

profesionalizazioa…)

txarrengatik kexak jaso dira soilik.
 Ekonomia ehunaren ingurumena kudeatzeko eta ekodiseinurako borondatezko



sistemarik ez da ezarri.

Udalerriko ekonomi jardueren ezagupen,
kontrol eta jarraipena, jarduera lizentziaren

 Udaletxeak ez du ekonomi ehunean ingurumena txertatzeko sustapen jarduerarik
burutu, baina UT21 Nerbioi-Ibaizabalen eskutik, Nerbio-Ibaizabaleko gainontzeko
udalerriekin batera martxan jarri diren iraunkortasuna bultzatzeko ekimenekin bat
egin du.

izapidetzearen bidez.

Udalaz gaindiko eskumenekoak


Urpean

gelditzeko

arriskuaren

modelizazioaren berrikuspena eta EAEn
uholde

13.4. Jarduera
ekonomikoen
kudeaketa

2

dezaketen

betebeharrezkotasuna aztertu / Udal mailako

legearen eraginpean dagoen jarduerarik ere.
jarduerarengatik

eraikinen

diseinuari

 Autobabeserako Plana duen udal titularitateko eraikinik ez dago.
 Enpresen

ekar

Udal larrialdi Plan baten eta Babes Zibila eta
udal

 Udalerriko Larrialdi Planik ez da existitzen.

arriskua

jarraipena.

Areen zehaztapenak Nerbioi ibaia Arakaldotik pasatzen den gune batzuetan puntu

13.2. Arrisku

kudeatzea

Teknologi

ekonomi jardueren ezagupen, kontrol eta

 Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluaketak eta Uholde Arrisku Potentzial Esanguratsudun
beltzak identifikatu ditu.

teknologikoa



alerta

aurrean

Erabakitzeari

buruzko Laguntza Sistema ezartzea.


Uholdeen
ezarri.

Ingurumen eraginaren balorazioa ingurumen kalitatearen, hondakinen eta uraren eremuetan egiten da.
29

aurrean

prebentzio

neurriak
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14. UDAL ADMINISTRAZIOAREN EROSKETA PUBLIKOA ETA INGURUMEN KUDEAKETA
Azpieremua
14.1.Erosketa 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 hasi da bultzatzen jarduera eremu hau Udaltalde

Udal eskumenekoak

mailan. Aurrekontu bat dago zehazturik helburu honekin.



 Nahiz eta produktu/zerbitzu batzuetan ingurumen irizpideak erabili, ez dago

konpromiso

prozedura estandarizaturik ez eta Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen
jardunbiderik ere.
 Erosketa publiko

sentikortze, komunikazio

eta

partaidetza jarduerak Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoaren eskutik garatu dira.

publiko

berdea

politikoa

eta

burutzeko
prozedura

estandarizatuak ezarri.


berdearen arloarekin lotutako

Erosketa

Udal pertsonal politiko zein teknikoa, eta
bereziki, erosketak egiteaz arduratzen den
langilegoa prestatu eta sentikortu.

 Erosketa Publiko Berdearen inguruko prestakuntza jaso du kontratazio eta erosketen
langilegoak.
 Ingurumen arloko aspektuen kudeaketarako ez dago prozedura estandarizaturik.
 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 ALDAKETA ETA INPAKTU GLOBALA
Azpieremua
15.1. Klima aldaketari
egiten zaion ekarpena

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

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

Udal eskumenekoak

sektoreen araberako emisio banaketa ez da ezagutzen.



 Ez da BEGen emisioen murrizketarako inolako estrategiarik diseinatu, ezta klima

inbentarioa

aldaketaren aurkako planifikazio eta kudeaketarako berariazko tresnarik ere.

15.2. Klima
aldaketaren aurkako
borroka planifikatzeko
berariazko tresnak

 Arakaldo titularitate publikoko baso sailen jabea da, horrek esan nahi duelarik

Udalerri osorako berotegi efektuko gasen
kalkulatu

eta

murrizketa

helburuak ezarri.


karbono finkapenerako potentzialtasun handia duela.

Klima aldaketaren aurkako planifikazio eta
kudeaketarako berariazko tresnen diseinu eta

 Gai honekin zerikusia duten sentikortze, komunikazio eta partaidetza jarduerak
Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoaren bidez garatu dira nagusiki.

exekuzioa sustatu.


Klima aldaketa gaian herritarren sentikortze
eta ardurakidetasunerako ekintzak garatu.

15.3. Hustubideen
kudeaketari eta
isurpen konpentsazioei
lotutako berariazko
ekimenak
15.4. Klima aldaketari
egokitzea
15.5. Sentsibilizazioa
eta parte-hartzea
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SENTSIBILIZAZIOA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETA BARNEKO KOORDINAZIOA

16. KOMUNIKAZIOA, SENTSIBILIZAZIOA ETA HERRITARREN PARTE-HARTZEA
Azpieremua

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Egungo garaietara egokitutako komunikazio kanalak daude. Iragarki taula

Udal eskumenekoak

tradizional, gutun edo ohar informalez aparte, beste tresna komunikatibo

16.1. Komunikazioa

batzuk erabiltzen dira hala nola udal web orria.
 Iraunkortasun

arloko

udal

komunikazioa

Eskualdeko

garrantzitsua garatu duen.
 Berritutako

udal

web

orriak

udaletxearekin

izapideak

online

egitea

ahalbidetuko du.



Herritarren

iraunkortasunarekiko



Herritarren partaidetza sustatu eta lagunduko
duten

kanal

eta

erremintak

sortu

eta

mantendu partaidetza kulturala finkatzeko.


Elkarteen sarea bultzatu.

jendeak eman ohi dien erantzuna oso aldakorra da, baina biztanleriaren



Udalerri mailan jarduera desberdinei ekiteko

daiteke.
 Eskolarik ez dagoenez ez da Eskolako Agenda 21 ekimena garatzen.
 Herritarren parte-hartzea azken urteetan suspertu egin da biztanleriaren
hazkundearekin batera baina ez dago egonkorturik.
 Tokiko Agenda 21aren edo iraunkortasunaren arloan, ez dago herritarren
partaidetzarako mekanismo edo organo egonkorrik.

16.5. Elkarteen sarea

berriak…)

 Eskualdeko bulegotik antolatzen diren sentikortzeko ekimen eta kanpainei
tamaina kontutan hartuz parte-hartze portzentajeak oso altuak direla esan

tresnak eta bideak

(teknologia

sentikortasuna bultzatu eta indartu.

kanpaina anitz garatzen dira eskualde mailan.

16.4. Parte-hartzeko

berrietara

egokituta mantendu.

 Eskualdeko Jasangarritasun Bulegotik iraunkortasun arloko sentsibilizazio

16.3. Parte-hartze kultura

Ohiko komunikazio kanalak eguneratuta eta
behar

Jasangarritasun

Bulegoarekin osatzen da, zeinek 2004 urtetik gaur egun arte komunikazio lan

16.2. Sentsibilizazioa



 Arakaldon ez dago elkarterik.
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17. BARNE KOORDINAZIOA ETA ZEHARKAKOTASUNA
Azpieremua
17.1. Barneko koordinazioa
eta komunikazioa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Tokiko Agenda 21a alkatetzatik burutzen da, beraren sustapenaz eta

Udal eskumenekoak

ikuskapenaz arduratuz.



 Ez dago Tokiko Agenda 21en plangintza sustapen edo jarraipenerako barne
mekanismo edo organo tekniko egonkorrik. Eginkizuna UT21 Nerbioi-

17.2. Tokiko Agenda 21
kudeatzeko eredua
ezartzea

Ibaizabalen esku uzten du Udalak.

Ekintza

Plan

21aren

kudeaketa

aktiboa burutu.


Tokiko Agenda 21en plangintza, sustapen
edo jarraipenerako barne mekanismo edo

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

organo

tekniko

udaletxean.

 Tokiko Ekintza Plan 21aren zeharkakotasun maila ez da ezagutzen.
 Arakaldoko Udalak Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoko zerbitzu teknikoaren

17.3. Baliabide teknikoak

Tokiko

bidez burutzen du Tokiko Agenda 21eko kudeaketa. .

17.4. Buruzagitza politikoa

33

egonkorra

ahalbidetu
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