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LABURPEN EXEKUTIBOA
Jarraian, Diagnostikoaren ondorio nagusienak adierazten dira:
GIZARTEA ETA EKONOMIA
Zeberiok, azken urteetan, gertuko udalerrietatik biztanleria erakartzea lortu du. Era honetan, azken
hamarkadetan pairatutako biztanle beherakada pixkanakakoa moteltzea eta biztanleria gaztetzea lortu du.
Hala eta guztiz ere, herriak dituen eskaerak asetzeko orduan, biztanleriaren zaharkitzeari aurre egitea
erronka izango da.
Zerbitzu sektorea da pisurik handiena duena udalerriaren
ekoizpenean eta lan okupazioan. Sektore honek joera
hazkorra

erakusten

du

industria,

nekazaritza,

zein

abeltzaintza sektoreen kaltetan, azken hauen ekarpena
etengabe eta pixkanaka beherantz baitoa. Ekonomi jarduera
handitzea zaila suertatzen da, Zeberiok lurraldean duen
kokapenagatik, eta garraio azpiegitura egokien faltagatik.
Honen ondorioz, gainontzeko udalerriena baino txikiagoa
den per capita BPG azaltzen da.
Zeberio, Nerbioi-Ibaizabal eskualdeko udalerrien artean,
biztanle euskaldun gehien duen udalerria da (besteetatik oso aldendurik dagoelarik). Hala ere, beheranzko
eboluzioa ageri du. Honek kale zein etxeko erabilera baxuagoan du isla, eta horrek esan nahi du
euskararen ezagutzan eta, batez ere, eguneroko bizitzako euskararen erabilera bultzatzen duten politikak
garatzen jarraitu beharra dagoela.
Udalerriarentzat erronka garrantzitsua da Kultur, eta batez ere, kirol

jardueren garapenerako guneei

etekina ateratzea. Horretarako, gune horiek egokitu eta
berritu behar dira. Beste aldetik, Udala eta gizarte eragileen
arteko koordinazioa garatu behar da, horrela antolatzen
diren kultur eta kirol jardueren eskaintza handiagoa eta
arrakastatsuagoa izan dadin.
Hauek dira, gizarte ongizate egokia erdiesteari begira,
betetzeke dauden beste erronka batzuk: gizarte ongizateko
politikak indarberritzea, genero berdintasuna bultzatzeko
zeharreko ekintzak garatzea (gizarte, lana eta udalerriaren
arloetan) eta Irisgarritasun Plana garatzea.
Etxebizitza politikaren arloari dagokionez, laster HAPOaren berrikuspena burutuko da. Bertan, besteak
beste, lehentasun hauek kontuan hartu beharko dira: Etxebizitzen zaharberritzea sustatzea, birgaiketa
zein energi iraunkorren erabilera garatzeko diru laguntzei buruzko informazioa indartzea, eta eraikita
dagoen ondarea kontserbatzea (hobekuntza eta erabilera eraginkorra lehenetsiz).
Bidenabar, etxebizitza hutsen alokairuaren bultzada erronka erantsia da eta, horrenbestez, eskaintza eta
eskaeraren arteko bitartekaritza neurrien bidez jardutea aurreikusita dago.
LURRALDEARI LOTURIKO ALDERDIAK
Zeberio, Nerbioi eta Arratiako aranen artean, izen bereko ibarrean kokatuta dagoen udalerri arrunt zabala
da. Bere orografia dela eta, errekak gurutzatzen duen lurraldean zehar hedatuta dagoen herria da. Herriko
etxebizitzak, zuzkidurak eta industria haranaren hondoan kokaturik agertzen dira, ibaiaren luzeran zehar.
Landa nukleoak eta etxe sakabanatuak ugariak dira. Udalerri honetan lurzoru urbanizaezinak lurraldearen
zati handia hartzen du eta bere paisaian basoak dira gailentzen direnak, koniferoak nagusiki eta jabego
pribatukoak.
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Herri planeamenduko Plan Orokorraren berrikuspena udalerriak etorkizunari begira duen erronka
esanguratsuenetarikoa da. Planeamenduaren berrikuspenak, iraunkortasun eta energi eraginkortasuneko
irizpideak kontuan izateaz gain, ondokoak ere baitaratu
behar ditu: arkitektura intereseko eraikinak, arkitektura
ondarearen elementuak, ekonomi jardueren birkokatzea
(beren ingurumen eragina txikitzeko), eta nekazaritzarako
bokazioa duten lurzoruen babesa.
Udalerriak natur balioa duen ingurua du. Besteak beste,
ondoko elementuak nabarmentzen dira bertan: Batasunaren
intereseko habitatak, Gorbeiako BGLa, Gorbeia-Ganekogorta
korridore ekologikoa eta beronen amortiguazio eremua, eta
ugatzaren Interes Bereziko Gune bat. Hauetan babestutako
eremuak eta natur intereseko lekuak daude, batez ere ur-ibilguei loturikoak. Hauen babesa,
kontserbazioa, agerian jartzea eta goratzea, inguru naturalaren antolamendu eta kudeaketarako
adierazgarri bezala hartzen ditugu.
Bere inguru funtzionalarekin dituen errepide bidezko komunikazioak onak dira. Inguruko herriekin
errepidezko garraio publikoak medio dituen loturak, ordea, eskasak dira. Honen ondorioz, oinezkoen
zirkulazioa, eta ibilgailu pribatuarekiko alternatiboa den
mugikortasunean zailtasunak daude. Honek, batez ere,
batxilergoa ikasten ari diren ikasleei eta hirugarren adineko
pertsonei eragiten die.
Udalerriko

puntu

desberdinetara

eta

ekipamenduetara

iristeko mugikortasun baldintzak hobegarriak dira. Udalak
aurreikusita

dauka

mugikortasunari

oinezkoen

loturiko

eta

azpiegituren

bizikletazkoen
hobekuntzarako

ekimenak bultzatzea, eta baita landa bideen inbentarioa
egitea ere.
BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA
Zeberio, Bizkaiko Ur Partzuergoan berriki sartu ondoren, ahaleginak egin behar ditu banatutako eta
kontsumitutako ur bolumenak hobe kontrolatu eta erregistratzeko, eta baita ere udal saneamendu sarea
zein sareak estaltzen ez dituen etxebizitzen saneamendua hobetzeari begira.
Urteko biztanleko hondakinen sorrerak beheranzko joera erakusten du. Era berean, hondakinen
berreskurapen portzentajea hazi egin da 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 bultzatzeari ekin behar zaio. Aldi berean,
informazio zehatzagoaren eskuratzea ahalbidetu behar
zaie herritarrei.
Udalerriaren

energi

egiturak

EAEko

beste

udalerri

askorenaren antzekoa da: erregai fosilen erabilera handia,
eta Berotegi

Efektuko

Gasei

(BEG) eginiko

ekarpen

nabarmena. Beraz, arlo honetan sakontzea udalerriak
duen beste erronka handietako bat da, ez soilik maila
publikoan baizik eta baita maila pribatuan ere. Era
horretan

iturri

ez

berriztagarriekiko

menpekotasuna

murriztuko da, eta BEGen murrizketari ekarpena egingo
zaio. Azken urteotako energi kontsumo gero eta txikiagoa izanda, eta etxeko kontsumo egonkorra
kontutan edukirik, energia berriztagarrien garapena eta kale argiztapenaren eraginkortasuna bultzatzea
lehentasunezko zereginak 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 helburuetako bat da. Izan, prozesu
hasiberria da, baina fruituak jasotzen ari dira jada.
Egunez eguneko sentikortzean, prestakuntzan eta jardunbide egokietan oinarritutako
herritarren

eta

Tokiko

Administrazioaren

ohitura

aldaketa,

udalerriaren

tokiko

iraunkortasun prozesuaren giltzarria da.
Burutzen ari diren politika batzuen zeharreko izaerak departamentu arteko koordinazio
eta elkarlana are gehiago indartzeko beharra uzten du agerian.
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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
Zeberioko 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. Lurarldearen
testuinguruan kokatzea
1.2. Biztanleriaren
bilakaera
1.3. Egitura
demografikoa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko dentsitate txikieneko udalerria.
 2004-2011 bitarte dentsitatea hazi da

km2-–ko

21,76 biztanletik 22,52 biztanleraino.

 1996 urteaz geroztik biztanleria ugaritzen hasten da. Gertaera honek etxebizitzak eraikitzeari

Ez

da

eskuhartzeko

lehentasunezko

arlorik

identifikatu.

loturiko erakarpen politika bati erantzuten dio.
 Biztanleria flotante ugaria dela jotzen da.
 Zaharkitze indizea jaitsi egin da eta 2011ean %23,24an kokatu da. Hala ere, eskualdeko,
probintziko eta autonomia erkidegoko batez bestearen gainetik dago.
 Joera mantenduz gero, datozen hamarkadetan biztanleriak zaharkitzen jarraituko du.

1.4. Mugimendu

 Heriotzeen kopurua jaiotzena baino handiagoa da urte gehienetan.

naturala eta

 Emakumeak gehiago dira 40-44 urte tartean eta 85 urtetik gorakoetan. Azken tarte honetan

migratzailea



emakumeen presentzia are handiagoa da.
 Atzerritar kopurua UT21 Nerbioi-Ibaizabal, Bizkaia eta EAEko batez bestekoen azpitik dago.

1.5. Populazioaren
banaketa, lurraldeka

 Hiri multzoaren dentsitatea 10,50 etxebizitza/ha da, UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko batez
bestekoaren oso azpitik, udalerriak dauzkan landa auzoen ugaritasuna dela eta.
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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
emakumezkoen arteko
egoera berdintasuna,
udal esparruan
2.7. Genero
berdintasuneko politikak

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Biztanleriaren pixkanakako zaharkitzea, eskualdeko beste udalerriak baino areagokoa.
 2003 eta 2008 bitartean Oinarrizko Errentaren jasotzaile diren familiak ugaritu egin dira.
 2003 eta 2007 bitarte Gizarte Larrialdiko Laguntzak jasotzen dituzten bizikidetza unitateak
ugaritu egin ziren.
 2011 urtean ez ziren Gizarte Larrialdietarako Laguntzen eskaera guztiak guztiz asetu.
 Atzerritaren kopurua ez da handia eta, oro har, ongi integraturik dago.
 Atzerritarrek gizarte zerbitzuen erabilera txikia egitn dute. Egoera horren arrazoiak ez dira
ezagutzen.
 Bi gizarte langilek, laguntzaile batek eta gizarte hezitzaile batek zerbitzu ematen dute.
 Pertsona nagusientzako bi egoitza daude.
 Herritarrek Miravallesen kokatuta dagoen eguneko zentrora jotzen dute.
 Ez dago berdintasun arloko berariazko zerbitzurik.
 Ongizateko aurrekontua hazi egin da 2001 eta 2008 bitarte, baina denbora tarte guzti
horretan UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko udalerrien artean zifra txikiena duena da eta Bizkaiko
batez bestekoaren azpitik mantentzen da. 2012ko aurrekontuetan gizarte ongizateko
politikentzat partida berezia sartu da.
 Udalak dirulaguntzak ematen ditu jubilatuen elkarteak egitarauak eta jarduerak antola
ditzan.
 Ez da aukera berdintasunerako ez etorkinei zuzenduriko inolako berariazko politikarik
garatu.
 Irisgarritasun Plana dago 2006 urteaz geroztik.
 Irisgarritasuna betetzen duen udal ekipamendu eta eraikinen portzentaia 2009an UT21
Nerbioi-Ibaizabal, Bizkaia eta EAEko batez bestekoaren gainetik kokatzen da. Hala ere,
oztopo batzuk geratzen dira.
 Zeberioko udalerriak duen emakumeen jarduera tasa eskualdeko batez bestekoaren
antzerakoa da.
 Emakumeen langabezi tasa 2011n UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko batez bestekoen gainetik eta
Bizkaiko eta EAEko batez bestekoen azpitik kokatzen da.
 Politika eta gizarte jarduera arloko partaidetza eta lidergoari dagokionean, emakumearen
presentzia gizonarena baino txikiagoa dela jotzen da, baina azken urteetan parekotzen doa.
 2009an delituak ugaritu egin dira %70ean 2003 urtearekin alderatuz gero, baina antza denez
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Gizarte

ongizateko

politikak

indartu.


Etxeetan

dauden

hirugarren

adinekoentzat laguntza areagotu,
bereziki

mugikortasun

aldetik

dituzten oztopoak gainditzeko.


Genero

berdintasunerako

zeharreko

ekintzak,

beste

eskuduntza arlo batzuk medio
garatu.


Hiritarren

segurtasunaren

segimendua eta Ertzaintzarekin
koordinazioa.


Teknologia

berrien

eskuragarritasuna hobetu
haien
indartu.

inguruko

eta

prestakuntza
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Azpieremua

Egoera

Ondorio nagusiak

2.8. Bizikidetza eta
herritarren segurtasuna
2.9. Ekipamenduak eta
osasun langileak
2.10. IKTetarako eta
telekomunikazioetarako









Hobekuntza helburuak

2010-2011 tartean ez da hazkuntza nabarmenik egon. Azken aldian kezka apur bat sortzen
ari da isolatutako herriguneetan gertatzen ari diren lapurretak direla eta baina ez da alarma
punturaino iristen.
Gizarte kohesio apur bat falta dela uste da.
Lehen Harrerako Kontsultorio bat dago, sendagilea eta erizain bat duena.
Osasun mailako estaldura egokia da.
Zenbaitzuk aurretiko hitzordurako sistema ezar dadila eskatzen dute.
Internet konexioa zenbait gunetan zaila da eta beste gune batzuetan ez dago estaldurarik.
Kzgunea badago.
Banku zerbitzua murrizten ari da, egun bakarrean zabaltzen da.

irisgarritasuna
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3. HEZKUNTZA, EUSKARA, KULTURA ETA KIROLA

Azpieremua
3.1. Hekuntza
eskaintza
3.2. Hezkuntza
eskaera
3.3. Eskaintzaeskaera 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

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Udalaren hezkuntza eskaintza haurreskolak eta haur eta lehen hezkuntzak osatzen dute.
 Haur hezkuntzan matrikulatutako ikasle kopuruak behera egin du eta lehen hezkuntzkoak,
berriz, gora.
 Hezkuntza publikoaren eskaintza nahikotzat jotzen da, nahiz eta nabarmendu beharra
dagoen haurreskolak eskaintzen dituen plazak mugatuak direla.
 Hezkuntza instalazioei dagokienez, eskola patioa guztiz egokia ez dela uste da, itxita
dagoen gune bat baita eta gainera zati txiki batean baizik ez dago estalita.
 Eskola adinean dagoen biztanleria 0-4 urte eta 15-19 urte bitartean gora egiten ari da.
Aitzitik, 10-14 urte eta 5-9 ute bitartan behera egiten ari da.
 Eskaera udalerri bertako edo inguruko herrietako hezkuntza eskaintzak guztiz asetzen du.
 Lehen hezkuntzan dagoen plaza kopurua 0 eta 4 urte bitarteko biztanleriaren ugaritzeari,
erantzuna emateko adinakoa dela uste da.
 Eskola porrotaren maila zein den ez da ezagutzen. Ez dago eskola laguntzarako inolako
zerbitzurik.
 Biztanleriaren hezkuntza maila eskualdeak duenaren nahiko antzerakoa da.
 Eskualdeko udalerri euskaldunena.
 Biztanleria euskalduna 1996 eta 2006 bitarte txikitu egin da 12,4 puntu portzentualetan.
“Ia euskalduna” den biztanleria da gehien handitzen ari dena.
 Etxeetan euskararen erabilera gailentzen da %41eko kasuetan, baina erabilera nabarmenki
jaitsi da 1996 urteaz geroztik, etxeetan gazteleraren erabilera hazi egin den proportzio
berean.
 Kaleetan erabilera txikia dela uste da, herrian dagoen euskaldun kopurua kontutan izaten
bada. Euskara gailentzen dela uste da.
 Ez dago euskara irakasteko edo bultzatzeko berariazko zentrorik. Udaletxeak ikastaroak
bultzatu ditu interesa duen biztanleriarentzako. 2011 urteko ikastaroetan 27 pertsonek
izen eman dute.
 Udaletxeak uste du garrantzitsua dela partaidetza altu horri eutsi eta beste arloetara
zabaltzen lagunduko duen formula aurkitzea.
 Ez dago beste udalerri batzuetako euskaltegiekin hitzarmenik.
 Udalerriak euskara teknikari bat dauka.
 Euskara Biziberritzeko Plana badago (2010-2012).
 Udal langile gehienek eskatzen den hizkuntza profila dute. Orokorrean, euskara zein
gaztelera erabiltzen da udal zerbitzuetan, bata ez bestea ez delarik gailentzen.
 Zinegotzi guztiak elebidunak dira. Informazio Batzordeak nahiz Osoko Bilkurak euskaraz
burutzen dira gehienetan.
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Aisialdirako

hezkuntza

instalazioen

egokitzapena bultzatu.


Eskolako

ordutegietara

egokitutako

garraio publikoko eskaintza bat bultzatu.


Datuak eskuratu eskola porrotari buruz
era

sistematiko

aztertuta,

eskola

batean

eta

laguntza

datuak

programak

martxan jartzea aztertu.


Euskararen Biziberritze Plana berrikusi eta
euskarak

gizartean

duen

sendotu Plan berriak

erabilera

jasoko dituen

neurriak udalak hezkuntza, kultura eta
aisiako arloetan garatzen dituen beste
ekintza batzuekin koordinatuz.


Administrazioan egiten den euskararen
erabilera

normalizatu

Euskararen

Erabilera Planak jasotzen dituen neurriak
sendotuz eta hautematen diren hesiak
gainditzea

ahalbidetzen

duten

neurri

berriak bilatuz.


Kultur ekipamenduen erabilera handiagoa
bultzatu eta birkokatzearekin jarraitu.



Kirol

ekipamenduen

handitzea

edo

birkokapena bultzatu, udal lokalak kirol
jarduetarako erabiltzea aztertuaz.


Kirol asoziazionismoa eta kirol jardueren
eskaintza
erabiliaz).

bultzatu

(udal

lokalak
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Azpieremua
3.11. Kultura
jarduerak eta
partaidetza
3.12. Herritarren
dinamika kulturala
3.13. Kirol
ekipamenduak eta
horien erabilera
3.14. Kirol
jarduerak eta
partaidetza
3.15. Herritarren
kirol dinamika

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Udalak Euskararen Erabilera Plana dauka (2008-2012), barne erabilerarako.
 Udalak ez du tokiko tradizioei loturiko euskararen berreskurapen eta transmisiorako
bestelako jarduerarik propio garatu.
 Egungo ekipamenduak nahikotzat jotzen dira kultur jarduera gehienak egiteko.
 2012an kultur ekipamenduen birkokatze eta birrantolatze plan bat martxan ipini da.
 Kultur eskaintza une puntualetara mugatzen da. Gabonetan Kultur Astea ere antolatzen da.
 Elkarteek burutzen duten programazio zehatz bat dago.
 Daturik eskura ez dagoen arren, uste da kultur gertaeren aurrean biztanleriaren erantzuna
ona dela eta partaidetza handia lortzen dela.
 Zeberiok duen tamaina kontutan izanda, dagoen elkarte kopurua handia dela, ondo
antolatuta daudela eta aktiboak direla uste da. Horrek edozein ekimen martxan jartzea
errazten du eta tokiko instituzioen eta herritarren arteko loturak sortzen ditu.
 Udalerriak kirol ekipamendu gutxi ditu eta ez dira nahikotzat jotzen.
 Frontoien erabilera handia dela uste da. Bolatokia ez da ia erabiltzen (ondare izaera du
gehien bat).
 Udalerriko kirol jarduerak jai garaietan antolatzen dira. Udaletxeak uste du bultzatu
beharko liratekeela baina partehartzaileen eskasia oztopo handia da.
 Herritarren partaidetza bultzatzen diren kirol jardueren aurrean handia da. Biztanleria beste
udalerri batzuetara joaten da kirola egitera beraz, era honetako jardueren eskakizuna dago.
 Udaletxeak kiroldegirako abonoak diruz laguntzen ditu.
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4. ETXEBIZITZA

Azpieremua
4.1. Etxebizitzaparkearen
ezaugarriak
4.2. Etxebizitzen
antzinatasuna eta
zaharberritzea
4.3. Higiezinen
eskaintza:
etxebizitzen
eraikuntza
4.4. Etxebizitza
beharra eta eskaera
eta eskaintzaeskaeraren balantzea
4.5. Erakunde arloa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Nagusi den etxebizitza mota baserriak eta eraiki berriak diren familia bakarreko
etxebizitzak dira. Hiri lurzoruan blokeren bat ere badago.
 Etxebizitza parkea oso zaharkituta dago. Barreiaturik dauden baserri asko kontserbazio
egoera txarrean daude.
 Hutsik dauden etxebizitza gehienak azalera handiko baserriak dira eta indarrean
dagoen araudiak ez du baserri bakoitzeko 2 etxebizitza baino gehiago eraikitzen uzten.
 Udalerriko etxebizitza parkearen zati handi batek zaharberritze beharra du.
 2010ean 172 etxebizitza zeuden exekutatzeke. Kantitate hau handia dela irizten da.
 Etxebizitzen epe laburrerako eskaintza 12 etxe eraikitzean datza.
 2004eta 2010 bitarte ez da babestutako etxebizitzarik eraiki.
 Babes Ofizialeko tasatutako 12 etxebizitza bukatzear daude, eta ez dira oraingoz denak
saldu.
 Zeberioko Udalak ez du ezagutzen zenbatekoa den egun dagoen etxebizitza eskaera
baina indarrean dagoen Plangintzak 165 etxebizitza berrien eraikuntza aurreikusten
du, 16 udal etxebizitza tasatuak direlarik.
 Etxebideren esku dauden etxebizitza eskaerek aldaketa jasan dute 2005 eta 2010
bitarte eta, oro har, indizeak hazkuntza oso nabarermena izan du.
 Etxebizitza tasatuen eta alokairuzko etxebizitza babestuen eskaera egon daitekeela
uste da.
 Zeberiok duen hazkuntza aurreikuspenaren arabera, exekutatzear dagoen etxebizitza
kopurua etorkizuneko eskaera asetzeko aski dela uste da salmentako etxebizitzen
kasuan, alokairuan egoera nolakoa den ez da ezagutzen ordea.
 Udalak uste du beharrezkoa dela etxeak jausten ez uzteko mekanismoak bultzatzea.
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Saltzeko eta alokatzeko den babestutako
etxebizitza eskaintza sustatu.



Hondamendian

dauden

zaharberritzea

bultzatu,

etxebizitzen
batez

ere

abandonoan dauden baserriena, udalak
ezar

ditzazkeen

dirulaguntzei

neurriak
buruzko

aztertuz

eta

informazioa

sendotuz.


Udala bitartekari izan eskaintza eta eskaera
artean alokairu arloan: eskaera zenbatekoa
eta

nolakoa

den

tresna/mekanismoa

kokatu

eta
bilatu

bitartekaritzarako.

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
sektorea.
Sektorearen
egitura.
5.5. Lehenengo
sektorea.
Bizitasuna eta
errendimendu
ekonomikoa.
5.6. Baso
azpisektorea
5.7. Bigarren
sektorea.
Sektorearen
egitura.

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Establezimendu berrien sorkuntza tasak beheranzko joera erakutsi du 2005 urteaz geroztik.
 Establezimenduen portzentai handiena zerbitzuen sektoreari dagokio, UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko
batez bestekoaren portzentaiaren oso antzekoa erakutsiz.
 Eraikuntza sektorea nabarmentzekoa da establezimenduen laurdena osatzen baitu. Kopuru hau
Udaltaldeko udalerri guztien artean altuena da.
 Enpleguak pisu handiena du zerbitzuen eta nekazaritzaren sektoreetan eta pisu txikiagoa
industrian eta eraikuntzan.
 Zeberio da 1996-2008 urteetan zehar eskualdeko udalerrien artean BPG txikienetarikoa eta
hazkuntza motelenetarikoa izan duen udalerrietako bat.
 Udalerrira iristea erraza ez denez, ekonomi jarduera berriak jasotzeko zailtasuna dago.
 Sektore tertziarioa gero eta gehiago gailentzen da eta eraikuntza sektorea pixkanaka hazten doa.
Aitzitik, industri sektoreak eta nekazaritzarenak Balio Erantsi Gordinari egiten dioten ekarpena
txikituz doa.
 Nekazaritza eta Eraikuntzaren sektoreak UT21 Nerbioi-Ibaizabalenaren dezente gainetik kokatzen
dira.
 Zerbitzuen sektoreak eskualdeko udalerrien batez bestekoak baino presentzia handiago du
2008an.
 Bigarren sektorea UT21 Nerbioi-Ibaizabalen eta Bizkaia zein EAEren multzoaren batez
bestekoaren oso azpitik dago.
 Pertsonako guztizko errentaren eboluzioa 1997 eta 2006 bitarte hazkorra izan zen, ia beti UT21
Nerbioi-Ibaizabal eta Bizkaiak zituztenen batez bestekoen gainetik kokatu zelarik.
 1989 eta 1999 artean nekazaritza azaleraren eta azienda unitateen txikitzea jasan zen, arditarren
kasuan izan ezik (2012an unitate guztien kopuruaren txikitzea ematen da).
 Lehen sektorearen batez besteko pisua beheranzkoa da azken hamarkadan. 2000 eta 2008
bitartean nekazaritza eta abeltzaintza sektorearen ekarpena erdira jaisten da.
 Lehen sektoreak BEGari egiten dion ekarpena Bizkaiko batez bestekoaren gainetik dago.
 Udalak uste du lehen sektoreari bultzada eman behar zaiola, dibertsifikazio handiagoa lortuaz, ez
bakarrik baso azpisektorean zentratuaz.
 Basogintzaren azpisektorea gainbehera joan da 2010 urteaz geroztik UT21 Nerbioi-Ibaizabal
osoan.
 Titularitate pribatuko basogintza jarduera nagusitzen da, koniferoetan batez ere oinarritua.
 Industria ez da udalerriko ekonomi egituraren jarduera nagusi gisa nabarmentzen.
 Industri jardueraren adar nagusia zerrategiak dira.
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Enpleguaren
ekonomi

sustapenerako

garapenerako

eta

estrategiak

bultzatu (azterketa egin eta gero
mankomunatzea egokia den ala ez
erabakiaz).


Enplegu

eske

beharrei

egokitutako

dabiltzan

sektoreen

prestakuntza

politikak bultzatu.


Lanbide heziketako eta prestakuntza
jarraia eskaintzen duten zentroekin
elkarlanean
eskaintza

aritu
eta

enpleguaren

eskaeraren

arteko

harremana optimizatzeko.


Emakumea

lan

munduan

sartzeko

politikak bereziki indartu.


Telelanaren ezarpena hobetzen duten
politikak implementatu.



Bultzada

haundiagoa

eman

lehen

sektoreari. Nekazal azokak antolatuz,
larreak
bertako

modu

egokian

kalitatezko

kudeatuz,
produktuen

salmenta eta ekoizpena faboratuz eta
kontsumo taldeak sortuz.


Baso

kudeaketa

jardunbideak bultzatu.

iraunkorreko
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Azpieremua
5.8. Bigarren
sektorea.
Bizitasuna eta
errendimendu
ekonomikoa.
5.9. Zerbitzuen
sektorea:
Sektorearen
egitura.
5.10.
Zerbitzuen
sektorea.
Bizitasuna eta
errendimendu
ekonomikoa.
5.11. Turismo
eta hostalaritza
sektorea.
Azpiegitura
turistikoa.
5.12. Turismo
baliabide eta
erakargarritasu
nak.
5.13.
Biztanleria
aktiboa.
5.14.
Biztanleria
okupatua.

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko udalerrien artean industri establezimendu tamaina txikiena erakusten
duen udalerria.
 2008an eraikuntza sektorearen pisu erlatiboa UT21 Nerbioi-Ibaizabalek duen batez bestekoa
baino handiagoa da.
 Eraikuntza establezimenduen pisua gainontzeko establezimenduekin alderatuz gero txikitu egin
da 2009az geroztik.
 Industri sektoreak BEGari egiten dion ekarpena txikituz joan da azken hamarkadan.
 Industri sektoreak pisu gutxien duen udalerria da UT21 Nerbioi-Ibaizabal osoan.
 2008an eraikuntza sektoreak udalerriko BEGari egiten zion ekarpena guztizkoaren %21,84 zen.
 Eraikuntza sektoreak industriarenak baino presentzia handiagoa eta hazkorra du, nahiz eta
enpleguaren txikitzea jasan izan.
 Establezimenduen %67,16a zerbitzu sektorekoan dago, UT21 Nerbioi-Ibaizabalek duen
portzentaiaren antzera. 2008an ekonomi jardueraren %56,16 zen.
 Familien %95ak Ugao-Miraballesera erregularki joaten da, nagusiki erosketak egitera.
 Ostalaritza establezimenduen eta jatetxeen kopurua 2008 urteaz geroztik kopuru berean
mantentzen dira UT21 Nerbioi-Ibaizabal eta Bizkaiaren azpitik.
 Turismo alojamenduaren sektorearen pisua 29,16koa da, UT21 Nerbioi-Ibaizabalek duena baino
txikiagoa eta Bizkaiak duena baino handiagoa.
 Udalak interesgarritzat jotzen du turrismo sektorearen bultzada, eta baliabide natural eta
historiko-arkitektonikoek turismorako potentziala dutela uste du.
 Ez dago udalaren turismo informazio punturik.
 Ibilbideen eta ondare arkitektonikoaren berri ematen duen panel bat badago.
 Basquetourren 2009-2012 planean zerrendatuta dauden turismo baliabideak Gorbeiako Parke
Naturala eta bidezidorlaritza dira.
 Web orrian 4 ibilbide laburrei buruzko informazioa agertzen da.
 Ondare historiko-arkitektoniko zabala du nahiz eta beraren kontserbazio egoera, oro har,
egokiena ez izan.
 Biztanleria aktiboaren tasa % 49,29koa zen 2010ean, aurreko urteetakoa baino handiagoa.
 Emakumeen jarduera tasa 2010ean UT21 Nerbioi-Ibaizabal, Bizkaia eta EAEko batez bestekoak
baino txikiagoa da.
 Okupazio tasa 2006an eskualdeko, Bizkaiko eta EAEko batez bestekoen gainetik zegoen. 2001
urteaz geroztik hazi egin zen.
 Zerbitzu sektoreko okupazioak 2001 eta 2010 bitarte 11 portzentai puntu baino gehixeagoko
hazkuntza jasaten du.
 Industri sektoreko okupazioak gainbehera jasan du 2001 urteaz geroztik, okupatutako
biztanleriaren laurdena baino gutxiagora iritsiz.
 Eraikuntza sektorearen okupazioa UT21 Nerbioi-Ibaizabal 21, Bizkaia eta EAEk dutena baino
txikiagoa da eta 2006tik 2010 urtera bitartean jaitsi egin zen.
 Nekazaritza sektoreko okupazioa da gehien jaitsi dena, bere portzentaia ia hutsaren hurrengoa
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Tokiko turismo sektorearen garapen
handiagoa bultzatu udalerriko natur
balioak

eta

baliabide

historiko-

artistikoak ardatz gisa hartuz.
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Azpieremua
5.15.
Langabezia
5.16.
Kontratazioa
5.17. Laneko
mugikortasuna,
nork bere
buruari eustea
eta
autosufizientzia
5.18. Enplegu
eta
prestakuntza
politikak

Egoera

Ondorio nagusiak













Hobekuntza helburuak

izanik baina UT21 Nerbioi-Ibaizabal, Bizkaia eta EAEk dauzkatenak baino zertxobait handiagoa.
Gizon gazteen okupazio tasa 2006an UT21 Nerbioi-Ibaizabalek zuena baino txikiagoa zen baina
handiagoa Bizkaia eta EAEkoak baino.
Emakumeen okupazio tasa 2006an batez bestekoen dezente gainetik zegoen, genero arteko
leizea nabarmenki txikiagoa izanik UT21 Nerbioi-Ibaizabal, Bizkaia eta EAEkoa baino.
Langabezi tasa 9,89%koa zen 2011ko azken hiruilekoan.
Langabezi tasak goranzko joera jasan du azken bost urteetan. Hala ere, ez da izan UT21 NerbioiIbaizabal 21, Bizkaia eta EAEk jasan dutena bezain bortitza.
Eskatzaileen %55 emakumenak ziren eta %45 gizonak, UT21 Nerbioi-Ibaizabalen alderantziz, non
eskatzaile gehienak gizonak diren.
2011 urtean mila biztanleko kontratu kopurua UT21 Nerbioi-Ibaizabalen batez bestekoaren
azptitik dago.
2010ean %9,8 kontratu mugagabe erregistratu zen, UT21 Nerbioi-Ibaizabalek duen batez
bestekoa baino handiagoa izanik.
Lanaren autokontentzio tasak behera egin zuen 1996 eta 2001 bitarte.
Autosufizientzia tasak behera egin zuen 1996 eta 2001 bitarte.
Ez dago eskualde mailan enplegu sorkuntza eta orientaziorako zerbitzurik.
Udalak ez du orientazio, prestakuntza eta enpleguari loturiko politikarik landu.
Udalak lan eskatzaileen aldetik erantzun zabala izan duen lan poltsa bat ipini du martxan kontratu
zehatz baterako.
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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

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Bilbao Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren barnean dago.
 Udalerriaren lurraldearen %98 urbanizaezina da.
 Etxebizitzen %71 bizitegi lurzoru urbanizaezinean daude, %14 bizitegi lurzoru
urbanizagarrian eta soilik %15 bizitegi lurzoru hiritarrean. Azken honek udalerriaren
azaleraren %1,26 betetzen du.
 Industri lurzoru urbanizagarriaren 3,8 ha daude kualifikatuta eta garatu gabe daude.
 Egoitzarako hiri lurzoru finkatu gabean exekutatu gabeko 5.324 m2 geratzen dira,
egoitzarako lurzoru urbanizagarrian, berriz, 5.650 m2 eta ekonomi jardueretarako
lurzoru urbanizagarrian 17.079 m2.
 Soilik lurzoru ez urbanizagarriaren %8 da nekazaritzarakoa, abeltzantzarakoa eta
landazabala. Baso eremu kontsolidatua nagusi da (84%).
 Azaleraren %83 inguru koniferoen basoak dira, jarraian belardiak daude, azaleraren
%7,90arekin, eta, azkenik, hostozabalen basoak, azaleraren %5,03arekin.
 Lurzoru artifizializatua %1 baino gutxiago da.
 Udalerri oso barreiatua da: 31 landagune daude eta hiri lurzoruko 3 eremu.
 Barreiatutako etxebizitzaren garrantzia handi samarra da, %71 inguru.
 Herri parke, lorategi eta berdeguneen portzentaia %9,76 da, Zautuolarrin batez ere
kokatuak.
 Eremu libreen sistema orokorrak ez du elkar konektaturiko sare bat eratzen . Hala ere,
nekazaritza eta baso lurzoruarekin konektaturik dago.
 Udal planeamenduaren etorkizuneko berrikuspenean Udaletxeak aurreikusita dauka
eremu libre eta berdeguneei dagokienean estandarrak diren ratioak betetzea.
 Ez dago sortzen duen ikus eraginaren ondorioz eraberritzeko beharra duen
endakatutako paisaia ez eremurik.
 Zubialden eta Zabalen kokatuta dauden bi zerrategi etxebizitza eremuetatik urrun
birkokatu beharra daude, zarata eta zerrautsa dela eta herritarrak gogaitzen baititu.
 Nezazaritza eta Basogintza Antolatzeko Lurralde Arloko Planak ez du Ingurumen
Hobekuntzarako sailkatutako eremurik identifikatzen udalerrian.
 Indarrean dagoen udal planeamenduak ez ditu ondare elementu guztiak jasotzen eta ez
du tokiko intereseko eraikinen katalogorik.
 Ez dago kultur ondarearen Babes Bereziko Planik.
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Udal eskumenekoak


Udal

planeamenduaren

berrikuspenarekin

loturik ondorengo helburuak hausnartu:


Tokiko

interesekoak

diren

eraikinen

katalogoa barneratu udal planeamenduan.


Planeamenduan

goi

mailako

planeamenduaren irizpideak txertatu.


Eremu libreen eta berdeguneei dagozkien
estandarrak handitu.



Jarduerak birkokatzea beren inguruen eragina
murriztuz.



Zaharberritu

gabe

dauden

arkitektura

ondarearen elementuen zaharberritzea.


Hiri planeamenduan iraunkortasun irizpideak
(dentsitateak,
ingurumen

erabileren
eraginak,

dibertsifikazioa,
etab.)

txertatzen

jarraitu.


Nekazaritzarako bokazioa duten lurzoruen
babes jarduerak garatu.



Eraikuntzan eta zaharberritze lanetan energi
eraginkortasuneko irizpideak txertatu.

Udalaz gaindiko eskumenekoak


Nerbioiko parke lineala ekologi korridore gisa
bultzatu.
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Azpieremua
6.6. Ondare
arkitektonikoa eta
kulturala

6.7. Lurralde eta
sektore
antolamendua
6.8. Hiri
antolamendua
6.9.
Antolamenduan
eta eraikuntzan
iraunkortasun
irizpideak sartzea

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Bilbao Metropolitarraren Eremu Funtzionalaren LZPak udalerriko kokalekuak
Lurraldearen Sarbide diren gune gisa identifikatzen ditu.
 LZPak Zeberio “lehentasunezko nekazaritza garapeneko” udalerritzat hartzen du.
 LZPak bigarren etxebizitzako sustapenak onargarritzat jotzen ditu.
 Ekonomi jardueretarako Lurzoru Publikoa eta Merkataritza ekipamenduak Sortzeko
LAPak Zeberio “garapen txikiko udalerri” gisa sailkatzen du.
 Etxebizitzen Sustapen Publikorako Lurzorua Antolatzeko LAPak 16 etxebizitza publiko
aurreikusten ditu. Hau aurreikusitako etxebizitza guztietatik %15,09 da.
 Arratia-Nerbioiko Landa Garapen Programak Zeberiorako ondokoak proposatzen ditu:
baso
artzantzaren
sustapena,
dagoen
industri
lurzoruaren
sustapena,
bidezidorlaritzako ibilbideen diseinu, seinaleztapen eta sustapenarekin jarraitzea,
Eskolaren jarraitasuna ziurtatzea eta tren geltokien arteko autobus zuzenen maiztasuna
handitzea.
 AASSak 1988 urtean onartuak izan ziren; indarrraldi muga jada gaindituta dauka.
 Indarrean dagoen udal planeamenduan ez dira goi mailako planeamenduetako
irizpideak barneratu.
 Indarrean dagoen udal planeamenduak ez ditu iraunkortasun irizpideak barneratu
lurraldearen antolamendu, arautze eta etxegintzan.
 Ez dago etxegintzan energi eraginkortasuna sustatzen duten arau bidezko zein zerga
bidezko udal erremintarik.
 2010ko datuen arabera, ez dago energi eraginkortasuneko ziurtagiria duen
etxebizitzarik.
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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
naturguneak

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Batasunaren intereseko 10 habitat identifikatu dira, 3 lehentasunezko (haltzadi kantauriarra. Eremu
hori anfibioen, narrastien eta bisoi europarraren banaketa eremua da eta konektore ekologiko gisa
funtzio garrantzitsua du.
 Lehentasunezko Banaketa Zonak daude.
 Interes Bereziko Eremu bat definituta dago ugatzarentzat.
 Gorbeia-Ganekogortako korridore ekologikoan dago.
 Geologi intereseko 21 puntu identifikatu dira. Horietako bat interes handikoa da.
 Landarediaren ezaugarria Pinus radiataren sailak gailentzen direla da (azaleraren %55).
 Flora aloktono inbaditzailearen inbasio maila ertaina.
 Fauna inbaditzaile aloktonoaren balizko presentzia.
 Zeberio ibaiak ibarburuan kalitate oso ona dauka eta kalitate txar eta oneko zatiak tartekatzen dira
ibaiaren erdi eta behe zatietan.
 Plan Hidrologikoak birlandaretze neurriak proposatzen ditu.
 Ez dago udalerri osoko natur ondarearen inbentario edo azterlanik. Hala ere, badago azterlanik
Gorbeiako Natur Parkeko natur balioen inguruan.
 Ehiza kontrolatuko hainbat eremu daude eta baita ere zenbait arantza esparru.
 Ehizeko disparoen zaratak eragin handia sortzen du eta kartutxo barreiatuek zikinkeria.
 Naturan burutzen den aisiak zarata eragin pixka bat sortzen du.
 Beste presio elementu batzuk dira baso ustiatze intentsiboa eta nekazaritza jardueraren
abandonoa.
 Udaletxeak Ermitabarrin dauden bi haritz ikaragarri babesteko interesa du.
 Nekazaritza eta Basogintza Antolatzeko LAPak Babes Bereziko Eremuak identifikatzen ditu.
 Gorbeiako Natur Parkea da natur eremuaren udalaz gaindiko babes eta arautze irudi nagusia.
Gainera, Batasunaren Garrantzizko Lekua da.
 EAEko Korridore Ekologikoen Sarea eratzen duten egiturazko hainbat elementuk bat egiten dute
Zeberion.
 Indarrean dagoen udal planeamenduak Paisaiaren Babes Eremuak eta Baso Naturalen Babes
eremuak bereizten ditu. Hala ere, kategoria hauen arautzea ez dago indarrean dagoen legedira ez
eta goi mailako planeamenduetara egokituta (LAP).
 182 ha dauzka Onura Publikoko Baso bezala izendatuak eta 91 ha mendi ondare gisa. Mendi hauen
kudeaketa udaletxearen esku dago, BFAk kudeatzen dituenak izan ezik.
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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)


Lurzoru

urbanizaezineko

babes

eremuak indarrean dagoen legedira
egokitu.


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

elkarlaguntza bilatuz.

eta
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Azpieremua

7.5.Natur
ingurunearen
antolamendua
eta kudeaketa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Gorbeiako Natur ParkeaK Baliabide Naturalen Antolamendu Plana eta Erabilpenerako eta
Kudeaketarako Egitamu Gidaria (EKEG) dauzka eta baita ere eremu naturalean motorrez sartzeko
arautegia.
 Gorbeiako Natur Parkeko antolamendu eta arauketarako txostenek Habitat Zuzentarauaren
xedapenak barneratuta dauzkate.
 Zeberiok ez du Titulartasun Publikoko Mendien Kudeaketa Planik, MUP 12“Semelarraga” izan ezik.
Semelarraga basoa Orozkon omen dago. BEGIRATU. Badago baso bat partekatua Orozkorekin.
 Urtero Zuhaitz Eguna ospatzen da.
 Zeberio ibaiaren garbiketa burutu da boluntarioen lanarekin.
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Natur baliabideak balioan jartzea
hezkuntza,

sentikortze

eta

turismoaren bultzadaren bidez.

Udalaz gaindiko eskumenekoak


Natur

balioen

babes

kudeaketarako tresnak aplikatu.

eta
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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

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Udalerrian bizi den eta bertan lan egiten duen biztanleria okupatuaren portzentaiak 6
puntu portzentualeko beherakada jasan zuen 1996 eta 2001 bitartean. Portzentaia
eskualdeko batez bestekoa baino handiagoa da.
 Lanean diharduen biztanleriaren hiru laurdenak baino gehiagok lanpostua udalerritik
kanpo dauka.
 Ibilgailu pribatua gehien erabiltzen da eta oinezko, bizikletazko edo garraio publiko
bidezko lekualdaketak, berriz, sendotu gabeko alternatibak dira.
 Mugikortasun Iraunkorreko Eskualdeko Plana dago, 2011ean egina.
 Irisgarritasun plana badago (2006), baina ez dira ekintza guztiak garatu eta ez da
planaren jarraipenik egin.
 Irisgarritasunaren hobekuntza estrukturalak eta funzionalak egiten dira hirigintza
eskuhartzeak egiten diren neurrian.
 Ez dago eskolumeentzako diseinaturiko oinezkoen ibilibide segururik nahi zeta
beharrezkoak izan.
 Udaletxeak ez du mugikortasun ez motorduna sustatzeko berariazko ekimenik garatu.
 Udalerriak konektibitate egokia du bere inguru funtzionalarekin bide sarearen
bitartez.
 Herri arteko autobusaren bidezko konektibitatea eskualdeko batez bestekoa baino
txikiagoa da.
 Auzo bideen sareak errepide nagusiekin duen lotura ona da.
 Garraio publikoaren zerbitzua eskaera asetzeko nahikoa ez da.
 Lineen egungo maiztasunak ez du eskaera handiena dagokeen orduetako eskaera
asetzen.
 Asteburuetan autobusik badago (Arrigorriagara bakarrik, Artearako zerbitzurik ez
dago) ere gaueko ordutegia ez dago estalita.
 2012ko aurrekontu partehartzaileetan autobus geltokien seguritate baldintzak
hobetzeko beharra ikusi zen.
 Arratia eta RENFEren geltokia duen Ugaorekiko garraio kolektibo bidezko konexio eza.
 Eskualdeko Mugikortasun Planak Ermitabarri-Ugao bitartean eta RENFEren
ordutegiekin sinkronizatutako lantzadera bat ezartzea proposatzen du.
 Udaletxeak eskaeraren araberako landa eremuko taxi zerbitzu bat ipini du biztanleen
esku. Zerbitzu honek astean bi goizetan eta udalerriaren mugen baitan operatzen du.
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Udal eskumenekoak


Zeberiori

dagozkion

Mugikortasuneko

Eskualdeko Planaren neurriak ezarri.


Udalaz gaindiko erakundeen eta garraio
enpresen

aurrean,

publikoaren

hiriarteko

eskaintzaren

garraio

hobekuntza

bultzatzen jarraitu eta kudeatu biztanleria
erabiltzailearen

eta

erabiltzailearen

potentzialki

beharren

arabera

(mugikortasun plana).


Irisgarritasun plana garatu eta gauzatu.



Udalerrian

eta

bere

ekipamenduetan

irisgarritasuna handitu.


Oinezkoen bideen egokitzapena gauzatu
bideen arteko konexioak hobetuz, bereziki
kontuan hartuta eskolarako bidea.



Udalerriko

landa

bideak

ordenatu

Neurriak

hartu

udal

errepideen

arriskugarritasuna

eta

inbentariatu.


eskuduntzako
murrizteko

eta trafikoa baretzeko.


Ibilgailu

eta

oinezkoen

irisgarritasuna

hobetu.


Herritarrak

mugikortasun

iraunkorrean,

motordun ibilgailu pribatuen erabileran eta
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Azpieremua
8.7. Landa bide
sarea

8.8. Aparkalekua

8.9. Motorizazioa
eta ibilgailuen atala

8.10. Istripuak

8.11. Salgaiak

8.12. Bide
hezkuntza

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Udalerriak ez du espaloirik Zubialdeko 200 metroko bide zatian salbu. Arazo hau oso
negatibotzat jotzen da.
 Gaur egun ez dago bidegorririk herrian, nahiz eta bizikletaz ibiltzeko moduko ibilbide
ugari egon. Ez dago ezta ere bizikletentzako aparkalekurik.
 LZPak Ugao-Miraballes-era doan bidegorria bi adarretan luzatzea proposatzen du:
hauetako bat Zeberiora.
 Nerbioiko Parke Linealaren proiektua ez da Zeberion zehar igarotzen.
 Trafiko dentsitatea txikia da BI-3524 errepidean Ugao-Miraballes-Zeberio bide zatian
eta oraindik txikiagoa BI-3513 errepidean Artea-Orozko bide zatian.
 Udaletxeak uste du egurra garraiatzen duten kamioi asko igarotzen direla BI-3524
errepidean zehar.
 Landa bideak ez daude inbentariaturik eta gehiengoa galdu egin da, oraindik
erabiltzen badira ere.
 Bizkaiko Mendi Federazioak homologatutako ibilbide eta bidezidorretako lau ibilbide
laburra daude Zeberion, Gorbeialdek kudeatuak.
 Aparkaleku zuzkidura nahikotzat jotzen da, Zubialden defizita dagokeen arren.
 Ibaiaren ezkerraldean aparkaleku bat dagoen arren, Udaletxe plazan aparkatzeko
ohitura dago.
 Baimenduta ez dagoen arren, autoak eskola berrian sartzen dira aparkatzera.
 Autoak nabarmentzen dira (%63) beste garraio moduen gainetik.
 Trafiko istripuak gorenera iritsi ziren 2007an (12,13 istripu mila biztanleko). 2010ean,
berriz, datua 4,71koa da, eskualdekoa baino txikiagoa.
 Ohikoa da abiadura muga gainditzea nahiz eta badenak ipinita egon.
 Ez da bide heziketako kanpainarik egiten ez eta mugikortasuneko jardunbide egokien
sustapenik ere.
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bide hezkuntzan sentikortzen jarraitu.


Nerbioiko

Parke

Linealaren

proiektuak

Zeberio barneratzea bultzatu.

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.



Bizkaiko Foru Aldundiari eskatu markesinak
egokitzea edo ezartzea edo/eta autobus
geltokiak hobetzea.
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BALIABIDE NATURALAK, HONDAKINAK ETA INGURUMEN KALITATEA

9. URA
Azpieremua

9.1. Ur horniketa

Egoera

Ondorio nagusiak







9.2. Edateko ura
banatzeko sarea







9.3. Eskaera eta
kontsumoa






9.4. Saneamendua
eta arazketa




Hobekuntza helburuak

Zeberio 2009an sartu zen Bilbao-Bizkaia Ur Partzuergoan.
Partzuergoan sartu aurreko kontsumoko ur hartuneak deuseztuta daude.
Autohornitzeko aukera dago egungo sistema nahikoa suertatzen ez den egoeretan.
Ez dago ur aprobetxamendu alternatiben sistemak ezartzeko aurreikuspenik.
Udalak ez ditu ezagutzen bereak dituzten sorburuetatik hornitzen diren etxeek
ustiatzen dituzten ur bolumenak.
Kontrolatu gabeko ur bolumena guztizkoaren %52,4koa zen 2010ean EAEko II
Ingurumen Esparru Programa betetzen ez dela jotzen da, honen arabera kontabilizatu
gabeko bolumenen %25era ez baita iritsi behar.
Ez da ur ihesen kontrol zehatzerako neurririk hartu.
Uralitazko hoditeria guztia ordezkatuta dago.
Kontsumo uraren kalitatea egokia da 2004 urteaz geroztik.
Batez besteko kontsumoa (litro/biztanle/egun) Udalsarea 21ek ezarritako mailetatik
gora dago.
Etxe sektorea da kontsumitzailerik handiena, %76,40rekin. Udalak dionaren arabera
etxe askok kontagailurik ez du.
Etxeko kontsumoa murriztu beharra dagoela uste da (128,9 litros/bizt/egun)
Udalsareak planteatzen duen batez bestekora iritsi arte (123,3 litro/biztanle/egun).
Udal eraikin eta erabilera publikoko ekipamenduek ez dute kontagailurik eta Udalak
ez du horren gaineko kontrolik.
Ez da tokiko admistrazioan uraren urrezpenerako neurririk ezarri.
Saneamendu sare orokorra Kontsortziotik kudeatzen da eta bere datuen arabera
estaldura maila egokia da (sarera etxebizitzen %95 konektaturik dago).
Saneamendu sarearen %18 udalarena da eta hondakin urak inguruko lursailetara
drenatzen dira.
Udalaren datuen arabera, 91 etxebizitza (etxebizitza parkearen %14), batzuk hutsak,
ez daude saneamendu sare barruan. Udalak ez daki hondaki urak jasotzen duen
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Udal eskumenekoak


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.



Hornikuntzako

uraren

kalitate

kontrola

optimizatu.


Saneamendua optimizatu egungo tratamendua
hobetuz

hondakin

urak

araztegi

biden

tratatuz.


Herritarrak

oro

har

eta

udal

instalazioen

erabiltzaileak ura aurrez dezaten sentikortu.


Ibai

ibilguetan

kutsatzaleak

eragina

diren

duten

jardueren

potentzialki
kontrol

eta

jarraipena.


Ur baliabidearen erabilera optimizatu euri ura
edo

beste

(berrerabilpena…)

jatorri

batzuetako

edateko

erabilpenetarako erabiliz.

ez

ura
beste
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Azpieremua

9.5. Uraren
zikloaren Araudia
eta kudeaketa

Egoera

Ondorio nagusiak







9.6.
Sentsibilizazioa






9.7. Uraren
kalitatea



Hobekuntza helburuak

azpiegiturarik duten.
Aresandiaga auzoak ez dauka saneamendura lotzerik.
Ez dago ur beltzen eta euri uren ebakuazio sistema banandurik.
Industria desberdinak saneamendu sarera konektatuak daude.
Udaletxeak uste du detektatu behar dela zein etxe dago saneamendu saretik kanpo
eta aztertu zein neurri hartu behar diren.
Ekainak 23ko 1/2006 Uraren Legeak aurreikusitako saneamendu arautegia betetzen
da.
Kontsortzioan sartu denez geroztik “Bilbao Bizkaia Ur Kontsortzioaren eremuan
hornikuntza eta saneamendu zerbitzuak erabitzaileei emateko tasak arautzen dituen
Ordenantza fiskala” dago indarrean.
Udalak ez du estolderia zerbitzua emateagatik inolako tasarik kobratzen.
Ez dago ura aurrezteko eta arrazoizko kontsumoa bultzatzeko sustapen
mekanismorik ezarrita.
Uraren erabilera arduratsuarekin zerikusa duten komunikazio eta sentikortze
jarduerak Jasangarritasunaren Eskualdeko Bulegoaren eskutik egiten dira.
Udalak ez du uraren aurrezpenerako herritarrei zuzenduriko inolako kanpainarik
burutu baina beharrezkoa dela uste da.
Zeberio ibaiak, bere herriko zeharbidean, kalitate oso ona dauka ibarburuan eta erdi
eta behealdeko ibai zatietan, berriz, kalitate aldakorra (zati batzuetan txarra eta beste
batzuetan ona.
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Ura aurrezteko pizgarrietarako mekanismoak
ezarri.
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10. HONDAKINAK
Azpieremua
10.1. Hiri
hondakinak
sortzea1
10.2. Gaiako
bilketa
10.3. Hiri
hondakinen
kudeaketa
10.4. Hiri
hondakinen
tratamendua
10.5. Hiri
hondakinei
buruzko
ordenantzak eta
zergak

10.6.
Sentsibilizazioa

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Hiri hondakin solidoen sorkuntza 510,26 txikitu da 2005-2009 aldian. UT21 NerbioiIbaizabalen, berriz, handitu egin da aldi horretan.
 Biztanle/eguneko sortutako hiri hondakinei dagokienez, 2009an Zeberiok duen
kopurua UT21 Nerbioi-Ibaizabalek duen batez bestekoaren azpitik dago.
 Zeberiok, U21 Nerbioi-Ibaizabal osoaren zifra txikienarekin, EAEko helburua betetzen
du (1,44 Kg./bizt./egun), 2011ean etxe hondakinen 0,48 kg/bizt/egun sortuz.
 Etxeko hondakinen zatikien araberako biztanleko eta eguneko sorkuntzari dagokionez,
Zeberio 2008an eskualdeko zifra bajuena duen herria da.
 Ez dago eskura etxeetako eta jardueretako bereizitako bolumenen daturik.
 Joera gorakorra ageri da hondakinen berreskurapenari dagokionean eta Ingurumen
Esparru Programaren helburura hurbiltzen da (%35eko birziklatze tasa).
 2011ean gehien jaso zen zatikia paper-kartoiarena da, UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko
batez bestekoa baino portzentaia handiagoarekin (%16,68 eta %9,19).
 Udalak hiri hondakinen eta bereizitako zatikien bilketaren zerbitzua azpikontratatua
dauka.
 Hondakinen gaikako bilketa egunez egiten da eta ez du zaratagatiko kexarik sortzen.
 UT21 Nerbioi-Ibaizabaleko Jasangarritasun Bulegoak etxeetako olio, inprimaketa
hondakin, sakeleko telefono, pila eta akumuladore, erabilitako arropa, oinetakoak eta
beste hondakin batzuen gaikako bilketa koordinatzen du.
 Ez da ezarri zatiki organikoaren gaikako bilketarik eta ez da etxeko konpostaiaren
aldeko kanpainarik bultzatu.
 Ez dira jardineritza eta inausketako hondarrak modu bereizian jasotzen.
 Edukiontzien zuzkidura eskualdeak duen batez bestekoa baino handiagoa da papera,
beira eta ontziei dagokienean.
 Ez du Udaletxeak industri, ostalaritza eta zerbitzu jarduerek sortzen dituzten
hondakinen bilketa egiten.
 Nerbioi-Ibaizabaleko Jasangarritasunaren Eskualdeko bulegoak erabilitako arropa eta
zapaten,eta beste hondakin batzuen, bilketa zerbitzua martxan jarri du baina Zeberion
ez da edukiontzirik ipini aurrekontu mugak direla eta.
 Biztanleek ohiki erabiltzen dituzten Garbiguneak Basauri eta Igorrekoak dira.
 Gaikako bilketaren zatikien kudeaketa ez da ezagutzen.

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 bultzatu, batez ere etxeetakoa, eta
baita ekoizle txikiena (ostalaritza…), etab.


Zabor bilketako zerbitzua hobetu.



Hondakinen azken tratamenduari buruzko
informazioa jaso.



Hondakinen
jatorrian

sorkuntzaren

bereiztea

murrizketa

sustatzeko

eta

neurriak

(fiskalak eta beste) ezarri.


Biztanleriaren sektore desberdinen, eta baita
ekonomi

sektoreen,

sentikortzearekin

jarraitu.


Ordenantza posible bat aztertu.



Udal zerbitzuetan sortzen diren hondakinen
minimizazio, bananketa eta kudeaketarako
neurriak ezarri.



Isurketa inkontrolatuen jarraipen eta kontrola.



Ekonomi jardueren lege egokitzapenerako
bultzada

(Ekoeraginkortasun

Programaren

bidez).

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

10.8. Nekazaritza
hondakinak
10.9.
Eraikuntzako
hondakinak
10.10. Bide
garbiketa
10.11. Udal
zerbitzuen
hondakinak

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Kontrolatu gabeko isuriak badaude, baita behin eta berriz errepikatzen den puntu bat
(Elorrebieta). Udalak garbitzen du.
 Ez dago hondakinen kudeaketa arautzen duen ordenantzarik baina bai, ordea
hondakinen bilketa zerbitzua emateagatiko tasak arautzen dituen ordenantza.
 Tasa fiskalek ez dute hondakinen sorkuntzaren murrizketa ez eta jatorrian banantzea
bultzatzen duten pizgarririk sortzen.
 Sentikortzea, komunikazioa eta partaidetza nagusiki Jasangarritasunaren Eskualde
bulegoak burutzen ditu. Udalak informazio kanpaina burutzen du sei hilabeteko
maiztasunarekin tamaina handiko hondakinen bilketari dagokionean.
 Hondakin arriskutsuen sorkuntza 2005-2007 aldian nabarmenki jaitsi da eta sortutako
hondakin guztiak eliminazio bidez kudeatu dira.
 UT21 Nerbioi-Ibaizabal mailan garatu den “Udalerri-Enpresa” Proiektuak ez du Zeberion
kokatutako enpresei buruzko daturik azaltzen eta, beraz, ez da ezagutzen zenbat
hondakin arriskutsu sortzen den eta hauek nola kudeatzen diren.
 Ez dago nekazaritza eta abeltzaintzako hondakinen sorkuntzari buruzko daturik. Hala
ere, udalerrian dagoen ekonomi jarduera hau oso urria da.
 Ez dago eskura eraikuntza jarduerak sortzen dituen hondakinen sorkuntzari buruzko
daturik.
 Udala arduratzen da kale garbiketaz, eta bide garbiketa azpikontratatua dago gehiena.
Edateko ura erabiltzen da eta ez dago erabilitako uraren daturik.
 Ez dago udalak sortzen dituen hondakinen sorkuntzari buruzko daturik eskura.
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11. ENERGIA
Azpieremua
11.1. Egitura
energetikoa
11.2. Energia
berriztagarrien
ekoizpena
11.3. Tokiko
administraziok
o 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

 Energi iturrien araberako kontsumo egitura EAEko beste udalerri askoren antzerakoa
da eta horrek esan nahi du Zeberion erregai fosilen erabilera handia egiten dela.
 Energia ez berriztagarri eta kanpotik ekarritakoekiko menpekotasun handia du.
 Gaur egun energi iturri berriztagarrien presentzia oso mugatua da.
 Sare elektrikoak ia udalerri osoari estaldura ematen dio.
 Elektrizitate hornikuntzaren etete geraterarik egon da noizik eta behin.
 Ez dago gas naturalaren sarerik Zeberion.
 Elektrizitate kontsumo guztirakoa gutxi gora behera %30 jaitsi da 2006-2009 aldian.
 Zeberioko etxeetako elektrizitate kontsumoa 2009an, 0,14 tep/biztanleko Udalsarea
21eko udalerriek urte horretan zutenaren batez bestekoaren oso azpitik dago (0,22
tep/bizt).
 Sektoreen araberako energi kontsumoaren banaketan etxeko sektorea da pisurik
handiena duena, (%57).
 Ez dago eskura ekoiztutako energia berriztagarriei buruzko daturik.
 Ez dago udalerrian identifikaturik energia berriztagarrien bidezko inolako hornikuntza
sistemarik.
 Udaletxeak ez du instalazio eta eraikin publikoetan energia berriztagarrien bidezko
ekoizpen eta autohornikuntza aukerarik ikusten.
 Ez dago udal mailan energia berriztagarriak sustatzeko neurri instrumentalik
(ekonomikoak, arau bidezkoak, kudeaketakoak ez fiskalak).
 Ez da udal eraikin eta ekipamenduen kontsumoen erregistro sistematikorik egiten eta
ez dira tokiko administrazioan aurrezpena eta energi eraginkortasuna lortzera
bideratutako jardunbide egokietan eragina duten neurriak txertatu.
 Ez dago kanpo argiztapeneko ordenantzarik.
 Kanpo argiztapeneko puntuak 2005-2009 aldian %5ean ugaritu dira, 2009koa UT21
Nerbioi-Ibaizabalen batez bestekoaren azpitik dagoen balioa izanik.
 Udaletxea argiztapen publikoaren auditoretza bat burutzeko aukera aztertzen ari da.
 Udal ibilgailuen erregai kontsumoa ez da sistematikoki erregistratzen.
 Udal langileek ez dute gidatze eraginkorrari buruzko ikastarorik jaso.
 Energiaren gaiarekin zerikusia duten sentikortze, komunikazio eta partaidetza
jarduerak nagusiki Jasangarritasunaren Eskualde Bulegoaren eskutik burutu dira.
 Udalak uste du beharrezkoa dela udaletik edota udaltaldetik sentikortzea egitea.

Udal eskumenekoak


Energi hornikuntza arloko azpiegitura beharren
azterketa egin eta ondoriozko jarduerak burutu.



Udalerrian energia berriztagarriak sustatu.



Udal administrazioan tokiko energía iturri garbi
eta

berriztagarrien



Udal

instalazio

eta

erabileran

eta

ekipamenduetan

energi

kontsumoen kontrol eta jarraipena sistematizatu
eta kontsumoak arrazionalizatu.


Argiteri

publikoaren

energia

kontsumoaren

eraginkortasunean lanean jarraitu.


Kanpo

argiteri

instalazio

publiko

baldintzak

nahiz

pribatuaren

araupetu

energiaren

erabilera eraginkorra bermatzeko eta sortzen
duen distira murrizteko.


Herritarren

sektore

energiaren

desberdinak

aurrezpen

sentikortu

eta

erabileraren

garrantziaren inguruan.


Udaletxeko teknikari eta politikariak energiaren
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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ekoizpen

aurrera egin.
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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
12.7.
Komunikazioa,
prestakuntza eta

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.
 Ibilgailuen trafikoa aire kutsaduraren jatorri nagusia dela uste da.
 Zeberiotik gertuen dauden “Aire Kalitatearen Kontrol eta Zaintzarako Sarearen“ urruneko estazio
gertuenak Aretan daude. Estazio horien datuen arabera aire kalitatea gaur egun ona da.
 Ez da ezagutzen atmosferarekiko potentzialki kutsatzaileak diren enpresen benetako egoera eta
arrazoi honengatik eman zaio hasiera 2012an industri jatorria duten Isurpen Fokuen
Inbentarioari eskualdeko udalerrietan.
 Zarata iturri nagusiak ibilgailuen trafikoa eta industria jatorriko zarata dira.
 Zerrategiko zarata eta zerrautsarengatik kexak jaso dira baita ere “Astilladora” Proiektuaren
jarduerak sortzen duen zaratarengatik.
 Zaratarekin erlazionaturiko ikerketarik ez da egin ez eta mugatze akustikora zuzendutako
zonifikazio akustikorik.
 Ez da elaboratu Zarata Maparik ez eta Jarduera planik arlo honetan.
 Ez da jarduerarik martxan jarri zarata isurpenak kontrolatzeari eta inpaktu akustikoari
zuzenduta.
 Lurzoru potentzialki kutsatuen 2,03 ha daude, 4 kokapen ezberdinei dagozkienak eta horietako
bat inaktibo dagoelarik. % iraunkor mantendu da 0,01ean 2004-2008 aldian.
 Ez dago ongarrien erabilera edo landa eremuari loturiko beste jarduera batzuen ondorioz
kutsatutako akuiferorik.
 Jarduera lizentzien tramitazioan, eta hau hasi aurretik, Udaletxeak lurzoru potentzialki kutsatuen
inguruko kontsulta eskatzen du.
 Gaur arte ez da udalerrian kokagune potentzialki kutsatuetan Plan edo jarduera estrategiarik
garatu.
 Udaleko teknikariek ez dute aire, zarata edo lurzoruen kalitateari buruzko prestakuntza
ikastaroetan parte hartu, baina udalerriaren ezaugarrien arabera ez da beharrezkotzat jotzen.
 Ez da lurzoruaren kutsaduraren prebentzio, lurzoru kutsatuen berreskurapen, aire kalitate zein
kalitate akustikoarekin zerikusia duten komunikazio kanpainarik egiten.

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

kutsadurak
txikitzeko

txarrek

sortutako
neurri

aringarriak ezarri.

eta

aire

eragozpenak

prebentibo

edo
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13. ARRISKUAREN ETA JARDUERA EKONOMIKOAREN KUDEAKETA
Azpieremua
13.1. Arrisku
naturalak eta
teknologikoak
13.2. Arrisku
naturala eta
teknologikoa
kudeatzea
13.3. Jarduera
ekonomikoen
ingurumen
eraginaren
arriskua2
13.4. Jarduera
ekonomikoen

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Zeberioko arrisku natural potentzialak suteak, mendi hegalen mugimenduak eta
uholdeak dira baina horietako bat ere ez da nabarmena.
 Zeberio arrisku teknologikoren eragin potentzialaren pean dago errepidezko salgaien
garraioa dela eta.
 Zeberio giza kopuru handiak biltzen dituzten gertakizunetatik eratorritako arrisku
sozialen pean dago baita ere.
 Zeberiok Udalerriko Larrialdi Planik ez dauka.
 Zahar egoitzak Autobabeserako Plana dauka eta udaletxearen jabegoko gainontzeko
zentroek ez daukate plan hau.
 Udaletxeak bere eraikinerako Lan arriskuen Prebentzio Plana dauka diseinatuta.
 Zeberion ez dago kutsaduraren prebentzio eta kontrol integratuari (IPPC) buruzko
16/2002 Legearen eragina duten jarduerarik.
 Ez da ingurumen eragin berezirik identifikatu Zeberioko enpresen jarduerarengatik
sortua baina Udalerri Enpresa Diagnostikoaren arabera zerrategi batek ingurumen
salaketa bat dauka zein arazorik gabe ebatzi den.
 2008an Zeberion ez zegoen inongo establezimendurik ingurumen ziurtapenarekin.
 Zeberiok, UT21 Nerbioi-Ibaizabalen eskutik, Nerbio-Ibaizabaleko gainontzeko
udalerriekin batera martxan jarri diren iraunkortasuna bultzateko ekimenekin bat egin
du.

kudeaketa

2

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


Teknologi arriskua ekar dezaketen ekonomi
jardueren ezagupen, kontrol eta jarraipena.



Udal larrialdi Plan baten eta Babes Zibila eta
udal

eraikinen

diseinuari

Autobabeserako

begira

betebehar

Planen

legala

eta

betebeharrezkotasuna aztertu / Udal mailako
babes zibila garatu (boluntario lana bultzatu,
funtzionario

den

langilegoaren

profesionalizazioa…)


Udalerriko

ekonomi

jardueren

ezagupen,

kontrol eta jarraipena, jarduera lizentziaren
izapidetzearen bidez.
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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

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Eskualdeko Jasangarritasun Bulegotik hasi da bultzatzen jarduera eremu hau Udaltalde

Udal eskumenekoak

mailan. Aurrekontu bat dago zehazturik helburu honekin.



 Ez dago prozedura estandarizaturik ez eta Erosketa Publiko Berdearen jardunbiderik

konpromiso

produktu eta zerbitzuen erosketa eta kontratazioan ingurumen irizpideekin.
 Erosketa publiko

berdearen arloarekin lotutako

sentikortze, komunikazio

Erosketa

publiko

berdea

politikoa

eta

burutzeko
prozedura

estandarizatuak ezarri.
eta

partaidetza jarduerak Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoaren eskutik garatu dira.
 Ezin izan da egiaztatu Zeberion Erosketa Publiko Berdearen inguruko prestakuntza



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

jaso duenik kontratazio eta erosketen langilegoak.
 Ez da udal administrazioan ingurumen irizpideak txertatzeko plan, estrategia edo
programarik definitu.
 UT21 Nerbioi-Ibaizabal mailan ingurumenari buruzko prestakuntza ikastaro bat
burutu da.

14.3. Udal
administrazioaren
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
aldaketaren
aurkako borroka
planifikatzeko
berariazko tresnak
15.3. Hustubideen
kudeaketari eta
isurpen

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Zeberiok ez du Berotegi Efektuko Gasen emisioen inbentariorik kalkulatu eta, beraz,

Udal eskumenekoak

sektoreen araberako emisio banaketa ez du ezagutzen (garraioa, hondakinak,
ekonomi sektorea, etxeak).



Udalerri osorako berotegi efektuko gasen
inbentarioa

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

kalkulatzea

aztertu

eta

murrizketa helburuak ezarri.


 Zeberio titularitate publikoko baso sailen jabea da, horrek esan nahi duelarik karbono

Tokiko

administrazioaren

edo

udalerriko

enpresen jardueraren karbono arrastoaren

finkapenerako potentzialitate handia duela.

kalkulua bultzatu.

 Gai honekin zerikusia duten sentikortze, komunikazio eta partaidetza jarduerak



Eskualdeko Jasangarritasun Bulegoaren bidez garatu dira nagusiki.

Klima aldaketaren aurkako planifikazio eta
kudeaketarako berariazko tresnen diseinu eta

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

exekuzioa sustatu.


Emisioen konpentsaziorako edo karbonoaren
finkapenerako

konpentsazioei

basoak

birlandatzeko

proiektuak sustatu eta bultzatu eta udal

lotutako berariazko

jabetzako baso masen CO2 aren xurgatze

ekimenak

gaitasuna handitu.

15.4. Klima



aldaketari

Klima aldaketa gaian herritarren sentikortze
eta ardurakidetasunerako ekintzak garatu.

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

 Zeberiok egungo garaietara egokitutako komunikazio kanalak dauzka. Iragarki

Udal eskumenekoak

taulak, panel elektronikoak, udal web orria, euskara zerbitzuko Ekinez udal

16.1. Komunikazioa

aldizkaria eta Begitu eskualde aldizkaria dauzka.
 Iraunkortasun

arloko

udal

komunikazioa

Jasangarritasun

garrantzitsua garatu duen.

egokituta mantendu.



biztanleriari.
Jasangarritasun

Bulegotik

iraunkortasun

arloko

sentsibilizazio

sustatu

eta

sortu eta mantendu partaidetza kulturala


Elkarteen sarea bultzatu.

jendeak eman ohi dien erantzuna oso aldakorra da baina orokorrean Zeberioko



Udalerri

biztanleria parte-hartzeko eta laguntzeko prest agertzen da.

mailan

jarduera

desberdinei

ekiteko auzolanen bultzada sustatu.

oraindik egonkortuta, eta udalerriko elkarte desberdinek burutzen duten lan
aktiboa azpimarratu behar da.
 Tokiko Agenda 21aren edo iraunkortasunaren arloan, badago herritarren
partaidetzarako mekanismo edo organo egonkorra.
 Zeberion 4 elkarte daude izen emanda eta hauetatik 3 kultur arlokoak dira eta 1
kirol arlokoa.

16.5. Elkarteen sarea

partaidetza

 Eskualdeko bulegotik antolatzen diren sentikortzeko ekimen eta kanpainei

 Zeberioko herritarren partaidetza maila ona dela uste da, nahiz eta ez egon

tresnak eta bideak

Herritarren

finkatzeko.

 Zeberion dagoen eskola bakarrean Eskolako Agenda 21 ekimena ez da garatzen.

16.4. Parte-hartzeko

iraunkortasunarekiko

lagunduko duten kanal eta erremintak

kanpaina anitz garatzen dira eskualde mailan.

16.3. Parte-hartze kultura

Herritarren

sentikortasuna bultzatu eta indartu.

 Udal web orriak udaletxearekin izapideak online egitea ahalbidetzen dio
 Eskualdeko

Ohiko komunikazio kanalak eguneratuta
eta behar berrietara (teknologia berriak…)

Eskualdeko

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

16.2. Sentsibilizazioa



 2008. urtean, Zeberion elkarte kopurua 1.000 biztanleko 4,66koa zen.
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17. BARNE KOORDINAZIOA ETA TRANSBERTSALITATEA
Azpieremua
17.1. Barneko koordinazioa
eta komunikazioa
17.2. Tokiko Agenda 21
kudeatzeko eredua
ezartzea

Egoera

Ondorio nagusiak

Hobekuntza helburuak

 Zeberioko Tokiko Agenda 21a alkatetzatik burutzen da, nahiz eta ingurumen

Udal eskumenekoak

zinegotzigoa beraren sustapenaz eta ikuskapenaz arduratzen den.
mekanismo edo órgano tekniko egonkorrik. Eginkizuna UT21 NerbioiIbaizabalen esku uzten du Udalak.

Tokiko

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 zeharrekotasun maila altua dela uste da.

17.3. Baliabide teknikoak



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

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

17.4. Buruzagitza politikoa
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