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ERREALITATEA BIHURTUTAKO PLANA
Barakaldoko Hiri Antolamendurako Plan Nagusia
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B A R A K A L D O
ERREALITATEA BIHURTUTAKO PLANA
Barakaldoko Hiri Antolamendurako Plan Nagusiak
herritarren bizi-baldintzak hobetzen eta gizarte-kohesioa
lortzen, lurraldeak eta hiriak garapen iraunkorra izaten,
hiri-inguruneak kalitate espazial eta estetika izaten, eta
inbertitutako baliabideen zentzuzko erabilera egiten
laguntzeko gakoak.
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1. KRISI BATEN ERRADIOGRAFIA
Barakaldoren ikuspegia HAPN
abian jarri aurretik

Industri siderurgikoaren garapen izugarriari esker
Barakaldo, Bizkaia eta Euskadi osoaren oparotasuna
handitu zen. Hala ere, menpekoegia zen ekonomia,
eta baita hazkunde azkar baten defizit guztiak zituen
hiri profila ere sorrarazi zituen.
Burdinaren industriaren beranduagoko beheraldiak
langabezia, industri hondarrak, etxebizitza eta berdegune falta, eta biztanleen galera karri zituen.
Hirigintzari dagokionez,
Barakaldok hiri itxura koherentea falta zuen: auzoen
gainezartzea eta bat kasu batzuetan bat ez zetozen
eta koordinaziorik gabeko hiri tipologiak. Industria
astuna eta etxebizitza batera egoteak pilaketa eta
atmosfera- eta ibai-kutsadura arazoak eragiten
zituen. Bestalde, trafiko astun eta arinak nahikoa
ez zen errepide sare batean ondoan ezartzeak diseinu
eta arrazionalizazio sakona eskatzen zuen.
Bere hiri egitura bi egoitza-azpizentroek (ipar eta
hegoaldean) osatzen zuten, eta bakoitzak funtzio
ezberdinak zituen. Industri eremuek (ekialde eta
mendebaldetik) eta A-8 autobiak banatzen zituen.
Hiri-azpizentroen arteko “muga” ziren industri eremu
horiez gain, Nerbioi, Castaños eta Kadagua ibaien
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Zaharren egoitzak industri
ezarpenak libre utzitako lur
eskasak bete zituen, eta industria
hurbil zuen ertzetan degradazioa
nabaria da.

estuarioen gainean kokatutakoak nabarmentzen
ziren.
Iparraldeko hiri-azpizentroaren ezaugarri nagusiak
hauek ziren: gehiegizko hiri dentsitatea, maila altuegiekin; ibilgailuen trafikoaren eta aparkalekuen
egoera ez zegoen konponduta; lehentasuneko eta
oinarrizko bide-sareen lotura gabezia; berdegune
eta hiri-giro falta.
Hegoaldeko hiri-azpizentroaren ezaugarri nagusienak
hauek ziren: zentzuzkoa zen hiri dentsitatea; berdegune eta espazio libre maila ona; lotura txarrak
iparraldeko hiri azpizentroarekin (bere menpe zegoen
arren), eta barne zatiketa arazoa, autobiarengatik.

Nahikoak ez ziren ekipamenduak
Kirol- eta kultura-ekipamenduetan defizit argia

nabaritzen zen. Kirol-ekipamenduak oso azalera
murriztuko ehunekoa ematen zuen biztanleko, gimnasio eta pista estaliei dagokienez (0,03 m2 biztanleko).
Halaber, aire zabaleko instalazioek ere ez zuten
ehuneko egokia (2,46 m2 biztanleko), zentzuzkoaren
mailatik oso hurbil zegoelako (2-7 m2 biztanleko.
Gainera, zenbait auzok ez zuten laguntzarik, hala
nola iparraldeko hiri azpizentroa.
Berdegune eta espazio libreei dagokienez, Barakaldok defizit argia zuen: 6 m2 biztanleko; hortaz, argi
dago ez zela nahikoa.
Laguntzeko ekipamenduei dagokienez ere gabezia
handiak zeuden. Fundación Miranda egoitzak ez zuen
betetzen zaharren egoitzetan sartzeko zegoen eskaera;
erretiratuen klubak eta egoitzak falta ziren, eta baita
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eguneko zentroak eta babespeko etxebizitzak ere,
etxeko laguntza emateko ahalmena indartzeko.
Emakumearentzako elkarteak zeuden; tratu txarren
kasuetarako abegi-etxerik, aldiz, ez zegoen. Haurrei
dagokienez, haurrentzako Murrieta etxea eta zenbait
elkarte zeuden, baina kalitate hobea behar zen
zerbitzuetan.

Etxebizitza gutxi
Etxebizitza zen udalerriaren beste hutsune handia.
Etxebizitza eskasiarekin batera, beren batez besteko
kalitatea ere txarra zen, eta zenbait eremutan okupazio maila oso handia zen. Gehienak txikiak ziren,
%51 60 m2 baino txikiagoak ziren, ez zuten igogailurik ezta aparkalekurik ere. Etxebizitza berriaren
eraikuntza maila oso baxua zen, eta eskaera handia
zegoenez horien kostua igotzen zen.
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Ingurumenaren narriadura
Barakaldoko udalerriaren ingurune naturala oso
narriatuta zegoen ingurumen ikuspegitik; batetik,
industri eta hiri-garapenaren ondorioz; bestetik,
lurzoruaren kudeaketa txarrarengatik.
Aldaketa ugari gertatu ziren Barakaldoko ingurune
naturalean. Landa ingurunean narriadura orokorra
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zegoen, baita ibai-ekosistemetan ere. Halaber,
industri eta atmosfera-kutsadura handia zegoen.
Ibaietako ibarrak hartu eta hiri eta industri garapenera gehitzean ibaien trazadurak eta kanalizazioak
aldatu ziren, ibaiertzetako landaretza desagertu zen,
eta urak isuriekin kutsatu ziren.
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Bizkaiko Labe Garaiak
Ansioko fabrika
Beroko Banda Trena.

Hainbat hamarkadetako industri jarduera biziak
nabarmen kutsatutako zonak sortu zituen (159 Ha),
eta lurzoru horietan egin zitekeen erabilera baldintzatu zuten.
Barakaldoko eremuan, eta, oro har, Nerbioi ibaiaren
ezkerraldean, nagusiki industriatik (siderurgiatik,
industria kimikoetatik, metalurgiatik, etab.) etorritako
kutsadura atmosferikoko hainbat eragile zeuden.
Horrez gain, jarduera horrek eta biztanleria dentsitate
handiak ibilgailuen trafiko handia eragin zuten.
Bestalde, inguruaren kokapen topografikoak eta
meteorologikoak industri kutsatzaileak zabaltzen
laguntzen zuten zenbait berezitasun klimatiko mugatzen zuten.

Gainbehera ekonomikoa
Udalerriko industri arloko enpresa nagusiak desagertu ziren, eta horren ondorioz Barakaldoko bigarren
sektorea nabarmen txirotu zen. Hala, langabezia
handitu zen, bigarren sektoreak garrantzia galdu
zuen, eta industri desertifikazioak, bete gabeko edo
birmoldatzen ari zen industri azalera handia utzi
zuen (96,4 Ha).
Transformazio siderurgikoko industriaren labore
bakarrean oinarritutako eredu ekonomikoaren
gainbeherak, ordezko industri jarduerarik ez egoteak,
eta hirugarren sektore ahulak eragin zuten langabezi
tasak izugarri handitzea.
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Bigarren sektoreak jaitsiera nabarmena izan zuen
1975 eta 1995 artean; izan ere, 17.073 langile izatetik
4.175 langile izatera pasa ziren, eta lau enpleguetatik
hiru galdu ziren.
1986an langabezi tasa %27,6koa izan zen. Nahiz
eta 1995ean %17,6ra jaitsi, oraindik langabezi tasa
oso altua zuen, egungo %7aren aldean.
1979. urtetik aurrera, industri garapenaren ondorioz,
Barakaldok biztanle kopururik handiena lortu zuen,
123.760 biztanleekin, eta biztanle kopuruaren beherakada luze eta etengabea hasi zen. Zorionez, azken
bi urteetan joera hori aldatu da.
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2. IRTENBIDE BATEN ERRADIOGRAFIA
1995ean 257 hektareako bizitegi-lurzorua zuen
Barakaldok, 53 hektarea ekonomi jardueretarako,
eta zaharkituta zegoen edo erabilerarik gabeko 164
hektareako industria-lurzorua.

35%
54%

Bizitegi-lurzorua

Zaharkituta

11%

Ekon. Jard.

Hiria berreskuratzea proposatu zen, eta industriak
dagoeneko erabilitako lurzoruak berreskuratzearen,
eta kolonizatutako lurzoruetatik hurbilen zeuden
lurzoruak kolonizatzearen aldeko apustua egin zuten.
Beharrezkotzat jo zen etxebizitza-parkea berritzea
eta handitzea, eta baita enplegua sortzea ere.

Bizitegi-lurzorua

Ekon. Jard.

30%

Planaren xedea zen 433 hektareako bizitegi-lurzorua
izatea, eta beste 184 hektarea ekonomi jardueretarako.

70%

Hortaz, garrantzi handiko esku-hartzea zen, 256
hektarea birziklatzen zirelako, eta hiria 117 hektarea
zabaltzen zelako, berriz urbanizatzea eta berritzea
bakarrik jasotzen ziren azaleraren 1,2 aldiz.

Kolonizazioa
Birziklatzeko

Mantentzeko

Mantentzeko

Esku-hartzea

0 50 100 150 200 250 300 350
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Gardenkiak birziklatzen
edo berriz kolonizatzen
diren eremuak jasotzen
ditu 1995eko airetiko argazki baten gainean.
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PLANEAN AURREIKUSITAKO EKINTZAK

Jarduera ekonomikoa
Bizitegi-lurzorua
Berdeguneak

Urte: 1995
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GAUR EGUNGO GAUZATZE MAILA

Berdeguneak
Gauzatuta
Une honetan
Egin gabe

Jard. Ekon.
Gauzatuta
Une honetan
Egin gabe

Bizitegi-lurzorua
Gauzatuta
Une honetan
Egin gabe

Aurreikusitako jardueretatik, ehuneko oso handia gauzatu
da, eta une hauetan gauzatzen ari da.
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ESKU-HARTZEEN EGOERA
gauzatuta

unekoak

egin gabe

Jarduera ekonomikoa

Bizitegi-gunea

Berdeguneak

Urte: 2006
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3. BIZI BALDINTZEN ETA GIZARTEKOHESIOAREN HOBEKUNTZA

3.1. Ekonomi garapeneko eta enplegua
sortzeko eredua
Barakaldoko HAPNk
ekiteko estrategia
garbia ezarri du, eta
zenbait jarduera
prestatu ditu
antzemandako
arazoak konpontzeko.

HAPNren arabera, ez da bideragarria krisiaren aurreko moduko industri suspertzea, eta jarduera
ekonomikoa dibertsifikatzearen aldeko apustuan
oinarritutako eredu aldaketa bat proposatzen da.
Hala, pixkanaka, industri kontzentrazio astuna kenduko da, eta garapenean eta balio erantsiko enpresak
sortzen, nahiz zerbitzuen sektorean lehiatzean oinarritutako ekonomia berria sortuko da.
Hartarako, egitura aldaketa bat egin behar dela
proposatzen da. Produkzio-jarduera berriak erakartzeko gaitasunak jauzi kualitatiboa eskatzen du egin
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beharreko eskaintzan. Industria berriak eta zerbitzuen sektoreak leku garbiak bilatzen dute, bizitegien
eta kalitate oneko zerbitzuen eskaintzarekin, dentsitate baxuko, irisgarritasunoneko eta irudi on
orokorreko inguruetan.
Xede horrek aldaketa sakona eskatzen du udal
arloan, paisaiak aldatzea, komunikazio-sistemak,
ehunka lurzoru hektarea, udalerriari egitura berria
eman behar zaio, eta hartarako, zaharkituta dagoen
guztia garbitu eta hobetu behar da. Hortaz, produkziojarduera kokatzeko politika argia hartu behar da.

C

MEGAPARK
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Barakaldok hori egiten jakin du. Antzinako industri
lurzoruak berreskuratu dira, eta horien zati handi
batean, gaur egun, enpresa berriak daude, euren
jarduerak garatzeko kalitate oneko kokapentzat hartu
dutelako Barakaldo.
Lehen Bizkaiko Labe Garaiko ijezteko makina zegoen
lekuan, gaur egun Bilbao Exhibition Centre dago,
Espainiako iparraldeko azoka-esparrurik handiena
dena. Lindanerekin kutsatutako Ibarreta-Zuloko
antzinako lurretan merkataritza-jarduera handia
garatzen duen Megapark dago, Kantauri erlaitzeko
merkataritza-zentrorik handiena dena. Han finkatu
dira altzariaren, kirolaren eta teknologia berrien
sektoreko enpresarik nagusienak (Ikea, Dosher, Leroy
Merlín, Decathlon).
Barakaldon sortutako baldintza berriak, eta erdigunean egoteak eragin dute kutsatzen ez duten mer-

BILBAO EXHIBITION CENTRE
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ITT taldeko Precicast enpresak
osagaiak ekoizten ditu sektore
aeronautikoarentzat, Barakaldon
ezarri diren balio erantsi handiko
industria berrien adibidea.

K

Antzinako hornidura-azoka berritu
dute, bere merkataritza-jarduera
suspertzeko.

Burtzeñako etorkizuneko enpresa-parkea.

Bizkaiko Labe Garaiko
antzinako eraikinean enpresazentro modernoa egin dute
berritu eta gero.

kataritza- eta industria-enpresa berri ugari Beurko
eta Kareagako enpresa-parkeetan kokatzea.
Produkzio-jarduera berri hauei esker 5.000 lanpostu
berri baino gehiago sortu dira. Horri esker, gaur
egungo langabezi tasa %7 inguruan kokatu da,
1999ko %11,6aren aldean.
Gaur egun kudeatzen ari diren Burtzenako etorkizuneko enpresa-parkean, kutsatzen ez duen ekonomi
jarduerarako 200.000 m2 inguruko eremua egongo
da Bilboko metropoliaren erdigunean. Orobat, enplegua sortzeko suspergarri handia izango da.

Enpresa-zentroa.
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3.2. Kalitateko eta
kopuru handian eskuratu
daitekeen etxebizitza

HAPNn proposatu zen zortzi urtetan 6.000 etxebizitza
baino gehiago eraikitzea udalerri osotik, gaur egun
biztanleria dentsitate oso altua duten eremuak
berrituz eta birmoldatuz –barruan espazio librea
duten etxadi txikien formako eraikinak eraikiz-, eta
bete gabe dauden lurzoruak urbanizatuz. Hori horrela,
zenbait eremutan eraikin kolektiboak eraikiko dira,
eta beste batzuetan, aldiz, familia bakarreko edo bi
bizitzako etxebizitzak.

Babes ofizialeko etxebizitza
Aurreikuspenak bete dira, eta baita kopurua gainditu
ere. HAPN abian jarri zenetik gaur arte 7.500 etxebizitza berri baino gehiago eraiki dira, eta horietatik,
%37k prezio librea dute, %41, babes ofizialekoak
dira, eta %21ek, Administrazioak mugatutako prezioa
dute. Alegia, Barakaldon eraikitako etxebizitzaren
%62, merkatuaren prezioaren azpitik kokatu da.
Kontuan hartzen badugu azken 5 urteetan eraikitako
BOEren batezbestekoa eraikitako etxebizitzen %11
ingurukoa dela Estatuan, eta %26 ingurukoa Euskadin, ratio horiei jarraiki, Barakaldo, babestutako
etxebizitzen ehunekorik handiena egin duen Estatuko
eta Euskadiko udalerrietako bat da.

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

BOE El Castañal-en.

BOE Ansion

1999-2005 artean hasitako Babes Ofizialeko Etxebizitzen
konparazioa, etxebizitza guztien aldean

40

26 %

30,84 %

30

BOE ehunekorik gehien

20

10 %

egiten duen Espainiako eta
10

Euskadiko udalerrietako
bat da Barakaldo.

0

País Vasco

España

Barakaldo

Berriz ostatatzeko etxebizitzak Harino Panaderan.

Babes Ofizialeko Etxebizitzen, Etxebizitza Libreen
eta Babestutako Etxebizitzen konparazioa

7.500 etxebizitza berri baino
gehiago eraiki dira, eta

Prezio mugatuko etxebizitza

13,49%

38%

horietatik, %38, prezio librekoak
dira, %41 Babes Ofizialekoak,

55,67%

eta %21ek, Administrazioak
mugatutako prezioa dute.
BOE La Siebe-en.

23

Babes Ofizialeko Etxebizitza

Etxebizitza librea
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3.3. Oinezkoentzako gune berriak

Barakaldoko iparraldeko hiri azpizentroaren gehiegizko bizitegi pilaketa arintzeko, udalerriko erdigunean, hainbat kale pixkanaka oinezkoentzat bihurtzeaz gain, beste askoren espaloiak handitu dira, eta
plaza eta espazio libre berriak sortu dira. Horri
esker, udalerriko erdiguneak dimentsio berria lortu
du harremanetan jartzeko eta elkartzeko espazio
sozial gisa.
Barakaldok, birmoldatutako eremu zabala du, Herriko
Plazatik Santa Teresa plazaraino, Los Fueros pasealekutik, Bide Onera kaletik, Askatasunaren etorbidetik, eta ondoko kale askotatik.
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Herriko Plaza
Udalerriko gune nagusia da. Birmoldaketa sakona
izan du, eta horren ondorioz, hiri plaza zabala sortu
da, erdian erlojuaren dorrea eta aurreko kioskoaren
ordez berri bat dagoelarik. Bere itxura berriak lehen
iristeko zeuden eragozpenak kendu zituen; izan ere,
bakarrik iris zitekeen bi lekuetatik. Horren ondorioz,
plaza irisgarria, garbia eta balioanitza bihurtu zen,
eta paseatzeko nahiz hainbat ekitaldi antolatzeko
erabil daiteke. Plazaren azpitik aparkaleku kopuru
handia eraiki zen, eta publikoak nahiz pribatuak dira.

Los Fueros pasealekua
Udalerriko kalerik enblematikoenetakoenean ere
oinezkoen kopurua gehitu da, eta bakarrik igaro
daitezke taxiak eta autobusak.

Herriko Plaza.

Elcano Plaza .

C

Bide Onera Plaza
Lehen zeharkatzen zuen errepidearen hegal batera
eraman dutenez, plaza zabala bihurtu da, eta sarbidea erosoagoa eta arinagoa da Askatasunaren
Etorbidera eta Gernikako Arbola kalera joateko.

Askatasunaren etorbidea
Espaloien zabalera handitu da etorbide zabala osatzeko, eta birmoldatutako Santa Teresa Plazara
heltzen da.

Plazak
Metroa Barakaldoraino heldu denetik, udalerriak
plaza berri eta egoteko gune berri gehiago ditu.

Bide Onera Plaza.

Convivencia Plaza.
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Santa Teresa Plaza .
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Los Hermanos Plaza .

Gurutzetako Plaza .

Eskulturen lorategia.
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3.4. Nerbioi itsasadarraren bazterra bereganatzea

1. Galindoko pasealekua
2. Etxebizitza berriak
3. El Desierto plaza
4. CEDEMI eta Elkartegui
5. Lasesarreko futbol-zelaia
6. Precicast
7. Hiriko ingurabidea
8. Lasesarreko parkea
9. Lasesarreko kiroldegia
10. Zaborren bilketa pneumatikoa egiteko zentroa

Ibaiertzeko Labe Garaietako industria-sarea
desagertzeak aukera ona eman du hiri-egitura ur
bazterrera zabaltzeko, eta kirol-ekipamenduak,
enpresak, etxebizitzak, berdeguneak eta bide berriak
dituen hiri-espazioa sortzeko. Hala, inguru hori,
gainerako hirigunearen eta udalerri mugakideen
barruan sartuta dago.
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Antzinako mea kargaleku zaharberritua.

Galindoko pasealekua

Lasesarreko futbol-zelaia.
El Desierto plaza
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3. 5. Berdegune eta espazio libre berriak
Biztanleko berdegune ratiorik txikiena zuen Espainiako hiria zen Barakaldo duela zenbait urte.
1990ean, bakarrik zituen Gorostizako haraneko eta
El Regatoko espazioak, eta hiru hiri-parke garrantzitsu: Arrontegi, Llano eta Tellaetxe.
Hiri parke handiak garatzea, eta erabilera publikorako
berdeguneak eta espazio libreak lortzea ziren Planaren lehentasunetako bat.
Biztanleko 5,38 m2-ko ratioa handitzea proposatu
zuen, eskasa baitzen nabarmen. Hala, helburua zen
14,60 m2-ra handitzea, eta banaketa orekatuagoa
lortzea udalerriaren iparraldeko eremuaren (eremu
hau ez zegoen hain sakabanatua, eta estandar oso
baxua zuen biztanle kopururik gehien zuen: 2,83
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m2/bizt.) eta hegoaldeko eremuaren artean (11,4
m2 berdegune zeuden biztanleko).
Hartarako, bestelako jardueren artean, San Vicente
Parkea, Lasesarreko parketa eta Arrontegi sortzea
jasotzen zuen. Horrez gain, Ansioko Ibarretatik,
Ibarretatik eta Zulokotik igarotzen den ingurabide
berde handia sortu da, bertan dauden kirol instalazioekin bateragarria dena. Munoa lursaila LutxanaBurtzeña eta Gurutzetako hiri-parke handi gisa
irekitzea da beste apustu handia, Orconerako Parkearen handitzearekin batera.
Proiektu horietako asko dagoeneko gauzatu dira.
23 hektareako berdeguneak eta espazio libreak sortu
dira.
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San Vicente parkea
Justizia Jauregitik San Vicente dorreetaraino zabaltzen da, udalerriaren erdigunean bertan. Oinezkoentzako hiri ardatz handia sortu da, lorategi, pasealeku,
etxebizitza eta kultura-ekipamenduekin 192.000 m2ko azalera duen eremuan. Lehen, etxebizitza gutxi
eta alferrikako industri lursailak zeuden. Jarduera
honi esker Arteagabeitia eta San Vicente auzoen
loturak hobetu dira.
Fase ezberdinetan garatuta, gaur egun, proiektu
handi honen azken fasea gauzatzen ari da, Hayedo
delakoa. Bitartean, barakaldarrek dagoeneko bukatuta dauden Lorategi Botanikoaz eta Eskulturen
Lorategiaz goza dezakete.
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Lasesarreko parkea
Jokoetarako eremuaz gain, 8.000 m2-ko zelaia du,
600 m2-ko loreak eta berrehun zuhaitz.

Galindo ibaiaren Erriberako parkea
Sestaorekin lotzen den bidegurutzetik Murrietako
bulebarreraino heltzen da. 500 zuhaitz eta zuhaixka
baino gehiago landatu dira, Lasesarreko futbol-zelai
berriaren Tribunaren ondoan landatu diren 1.001
makalez gain.
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Ansioko parkea
Ansio-Ibarretako lurzoru urbanizagarriaren sektorearen garapenak ahalbidetu du eremu hori egituratzea,
eta 43.000 m2-ko parke handia sortzea aipatutako
Ibarreta-Zuloko parkearen ondoan.

Llano-Munoa
Eremu hauetan egingo diren jarduerak hauek dira:
etxebizitza berriak eraikitzea, eta 35.000 m2-ko
berdegune eta espazio libre berriak sortzea.

Arrontegi
135 babespeko etxebizitza libre eraikiko dira, eta
horri esker, eremua urbanizatuko da, eta 12.000 m2ko berdegune eta espazio libreak sortuko dira.

Grupo Loizaga
15.000 m2-ko espazio libre eta berdeguneak gaitu
dira, Castaños ibaiaren erriberak berreskuratzeko.

33

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Megapark
Megapark eraiki den Ibarreta-Zuloko eremua urbanizatzeari esker 60.000 m2-ko berdeguneak eta
espazio libreak sortu dira.

34

C

Abian jarritako
urbanizatze proiektuei
esker, Barakaldok
espazio libre eta
Serralta parkea

berdegune berriak eta
zabalak izango ditu.

Paisaiaren aldetik balio handia duen 53.000 m2-ko parkea sortuko da gaur egun
Plásticos Lutxana enpresa dagoen eremuan. Bi plaza angeluzuzen izango ditu: Uraren
plaza eta plaza berdea.
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Lutxanako parkea
Proiektu enblematiko honek Lutxanako fisonomia
aldatuko du. Hala, 2 dorre handi, 2.000 etxebizitza
(700 BOE) eta ekipamenduak eraikiko dira. 80.000
m2-ko berdegune eta espazio libre sortzea jasotzen
du.

Dinamita parkea
Dinamita Mendiaren hirigintza-proiektua 135.600
m2-ko azalera batean garatuko da, eta horietatik,
erdia, berdeguneak eta espazio libreak sortzeko
gordeko da.

Castaños ibaiaren erribera
50.000 m2 inguruko landare-azalera leheneratuko da, eta 380 zuhaitz landatuko dira.
Horren ondorioz, 2 kilometroko pasealeku
handia sortuko da Errekaortu eta San Vicente
artean.

La Siebe
Siebeko auzoaren birmoldaketak, etxebizitza berriak
eraikitzea jasotzen duenak, beste 18.000 m2-ko
espazio libre eta berdegune izango ditu.
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3.6. Ibilgailuen trafikoaren berrantolaket

HAPN-n jasotako ingurabidea funtzionalki hartu da
aintzat; hortaz, hiriko trafikoaren lekualdaketak
berrantolatzea lortu da, eta igarotze kopuru handia
nahitaez hirigunetik egitea saihestu da. Hala, auzoen
arteko komunikazio eta irazkortasun hobea lortu da.
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3.7. Azpiegiturak berritzea

Kaleen urbanizazioa egitean lurpeko saneamendu, ur eta elektrizitate sareak berritu dira
osorik. Zabor-bilketa pneumatikoa egiteko
sistema modernoa ezarri da, eta horri esker,
kale askotatik etxeko hondakinetarako bideratutako edukiontziak kendu ahal izan dira. Hala,
erabiltzaileentzat erosoagoa da, eta estetikoki,
hobea da.
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3.8. Kirol, kultura- eta gizarte-ekipamenduak

Plan Nagusiak kultura, kirol eta gizarte-ekipamenduetan dauden gabeziak arintzeko jasotzen
dituen gomendio nagusiak gaur egun operatibo
daude.
Clara Campoamor Kultura Etxeak biztanleen eta
zentroko kultura elkarteen kultura bizitza dinamizatu
du. Sarritan joaten dira liburutegira, tailer sortzaile
ezberdinetara, eta informatikako ekipamenduak
nahiz bilerak eta jarduerak egiteko mailegatzen
diren aretoak erabiltzen dituzte.

CASA DE CULTURA CLARA CAMPOAMOR

Lutxanako Teknikaren Museoan “diskoteka light”
delakoa antolatzen dute. Alkoholi gabeko musika
eta dantza proposamena da gazteentzat. Halaber,
asteburuetan, hirugarren adinekoek dantza egiteko
lekua da. Bestalde, mota guztietako ekitaldi ezberdinak ere antolatzen dira, hala nola, euskal diseinatzaile berrien modako desfileak, eta Miss Euskadiren
hautaketa.

Kirol ekipamenduak
Kirol ekipamenduei dagokienez, Lasesarreko Kiroldegia eraiki dute; izan ere, Planak gomendatu zuen
udalerriaren iparraldeko azpizentroak eta Lasesarreko
futbol-zelaiak pista estaliei dagokienez zuten defizita
arintzeko. Horren ondorioz, kirol ekitaldi garrantzitsuak antola daitezke. Beste bi frontoi eraikitzen
ari dira El Regaton eta Burtzeñan, eta minibasket-

C

LASESARREKO KIROLDEGIA. Igerilekuak, erabilera anitzeko jokalekua, eta futbol eta teniseko kanpoko zelaiak
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eta bertako jokoen jokaleku kopurua bikoiztu da;
baita ere, skate-board pistak, gomazko lurra duten
haurrentzako jokalekuak, eta haurrak, gazteak eta
helduak entretenitzeko eta jokatzeko dituzten beharrak arintzeko sortu diren espazio libre eta berdeguneak.

Lasesarreko futbol-zelaia.

Haur jokoak La Convivencia plazan.

Skate pista Galindon.

Tuta eta calva zelaiak Lasesarren.
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Gizarte Ongizatea
Halaber, Planaren gomendioak betetzen joan dira,
gizarte-ekipamenduen gabeziak konpontzeko.
Hirugarren adinekoentzako ekipamenduen hornidura
defizitarioa zen laguntza arloan, eta bakarrik zegoen
Miranda Fundazioa. Horren ondorioz, 65 urte baino
gehiagoko pertsona asko beste udalerrietako egoitzetara joan behar ziren, hala nola, alderdi ludikoan
eta gizarteratzean.
Eguzkiaguirre, Beurko eta El Carmen egoitzek eta
Parque de los Hermanos eta la Paz Eguneko Zentroek
ase dute laguntza bereziak behar dituzten pertsonen
helduen eskaera.
Gurutzetan, Askatasunaren Etorbidean eta Gernikako
Arbolan, hirugarren adinekoentzako gizarte-zentro
berriak ireki dira; horren ondorioz, dagoeneko bost
dira mota honetako ekipamenduak.
Halaber, Planak jasotzen zuen tratu txarrak hartutako
Emakumeak eta Adingabeak Hartzeko Zentroa sortzeko gomendioa bete da.

Eguzkiagirre egoitza.

Emakumeen Abegi-etxea.

Gizarteratze zentroa.
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4. GARAPEN IRAUNKORRA

HAPNk lurzoru kutsatuen arazo larriari heltzen dio,
eta konponbide teknikoa eta ekonomikoki bideragarria dena jasotzen du. Halaber, aldagai hori kalifikazio
prozesuari gehitzen dio, eta ingurumeneko agintariek
ezarritako lurzoru kalitateko estandarrak errespetatzen ditu. Bestalde, era egokian bateratzen ditu
hirigintza garapena eta udalerrian dauden baliabide
naturalen zaintzea.

Industri lurzorua berreskuratzea
Barakaldok azken 50 urteetan izandako industri
jarduera handiaren ondorioz, lurzoru kutsatu ugari
zeuden. Udalak, “Kutsatuta egon daitezkeen lurzoruen inbentarioa” egin zuen 1994an Ihoberekin
batera, kokapen hori buruzko informazioa lortzeko
helburuarekin. Inbentario honetan sailkatzen dira
hiru taldetan (I-III) aztertutako lurzoruak, kutsadura
maila handienetik txikienera ordenatuta. I. taldean
113 kokaleku identifikatu dira Barakaldoko udalerrian, eta guztira 1.467.202 m2 dira; II. Taldean, 29
kokaleku, 85.012 m2, eta III. taldean, 22 kokaleku,
40.917 m2.
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Tratamendurako fabrika, eta lindanoko segurtasun gela.
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Sefanitroko fabrika eraisten dutenean udalerriaren hiriguneko kutsadura atmosferikoko
gunea desagertuko da.

Lindanozko hondakin ugari antzeman eta gero,
segurtasun gela bat sortu zuten, udalerrian aurkitutako 300.000 m3-ko lur kutsatuak biltzeko. Halaber,
lindano purua tratatzeko fabrika ere “in situ” egin
zuten, eta gaur egun dagoeneko eraitsi dute.

Ibaiak eta azaleko urak berreskuratzea

Plan Nagusia burutzeko, aurretik inbentarioan sartutako lurzoruen ingurumen konponketa egin da.

Dagoeneko eraikita dagoen Nerbioiko hodibiltzaileak, eta Kadaguakoak, non Burtzeñako kolektorea bukatu baita, uren kalitatea hobetzen lagundu
dute.

Barakaldotik isurtzen diren ia ibai guztiek ertzetan
kokatutako industriek nahiz beste udalerrietan ibaian
gora zeudenek botatako hondakin ugari zuten.

dira, hala nola, Tellitun, El Regaton, Arnabalen, eta
abarretan. Asmoa da jolas eta aisialdiko erabilerekin
bateragarri egitea, hala nola, Gorostizako zingirako
erriberetan, Orconerako antzinako trenbidea, Argalario mendi-hegaletik. Atal honetan ere barne
hartzen da Tellituko harrobia, Argalarioko antzinako
zabortegia eta legez kontrako isurien bestelako
eremuak berreskuratzea.

Hiri trinkoa
HAPNk garatzen duen lurralde eredua hiri trinkoan
oinarritzen da, biztanleentzako kokapen iraunkorretarako egokiak diren ezaugarriak dituen lurzoru
eskasari erantzuteko. Dentsitate baxuko jarduera
gutxi proposatzen dira, eta horietan, ingurune fisikoarekiko errespetua dela eta tipologia horiek
garatzea aholkatzen da, aurretik ase ez den eskaera
sozialari erantzuteko.

Ibaien ibilguetan erriberako landaretza ez desagertzeko, ibilguak babesteko bandak ezarri ziren, eta
baita landaretza hori leheneratzeko neurriak ere.

Landa-lurra berreskuratzea
Plan Nagusiaren asmoa da Barakaldoko baliabide
naturalak babestea, eta hartarako, lurzoru urbanizaezineko kategoria bakoitzerako arautegiak ezarriko
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Airea berreskuratzea
Nahiz eta neurri handi batean industri beherakada
eta teknologi aurrerakadak kutsadura atmosferikoa
gutxitu, Planak industri jatorriko isurpen kutsatzaileak
mugatu eta kontrolatu nahi ditu. Lehentasuna
ematen dio kutsagarriak ez diren produkzio-jarduerak
finkatzeari, eta pixkanaka industri jarduerak bizitegi
hiriguneetatik kentzea.
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LURZORUEN DESKONTAMINAZIOA

KUTSADURA KENDUTAKO LURSAILAK
DESKONTAMINAZIO PROZESUAN DAUDEN LURSAILAK
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5. KALITATE ESPAZIALA ETA ESTETIKOA

Zalantzarik gabe HAPNk jasotzen duen, eta barne
hartzen dituen jarduera guztietan zeharka dagoen
ideia nagusienetako bat da udalerriaren kalitate
espaziala eta estetikoa hobetzea.
Oinezkoentzat egiteko eta espaloiak handitzeko
jarduerak estandar berdinei jarraituz garatu dira,
zolaketarako materialen eta hiri altzarien materialen
kalitateari dagokionez. Horri esker, uniformetasuna
eta koherentzia estetiko nabarmena lortu da inguru
hauetan.
Udalerriaren kalitatea estetikoari laguntzeko azken
urteetan bertako eta Estatuko artisten eskultura
ugari jarri dira udalerriko kale eta plazetan.
46

Nazioartean ezagutzea
Barakaldon eraikitako ekipamenduetako batzuek,
eta proiektuan jasotzen diren beste hainbatek,
nazioartean ezagutzea merezi izan dute. Eduardo
Arroyo arkitektoaren Lasesarreko futbol zelaiak 40
urte baino gutxiagoko Europako arkitektoentzako
Europan V saria jaso du. Halaber, Javier Fresneda,
Javier Peña eta Javier San Juan arkitektoek osatutako taldearen Pormetxetako Plazaren proiektuek
sari bera jaso zuten hurrengo urtean. Bi proiektuak,
2006ko lehen hilabeteetan New Yorkeko Arte Modernoko Museoan (MOMA) antolatutako On SiteNew Architec-ture in Spain erakusketan ere egon
ziren.
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Eduardo Arroyo arkitektoaren obra da, eta 22.300 metro koadroko
partzela betetzen du. 7.900 eserlekuak polikarbonatozko estalki
batek babesten ditu, eta argi naturala harmailetara heltzen da.
Zelaia nabarmentzen da bere arintasun bisualarengatik, eta bere
sarbideen egiturarengatik, bertaratutakoak erraz sartzea
ahalbidetzen dutelako.
Diseinuak hiri itxura ematen dio, Galindo eremu osoko izaerarekin
bat etorriz. Kanpoko zatien burdin sare sistema batek begiinpaktua txikiagotzen du, eta argitasun handia ematen dio.
Zelaiaren kanpoaldeko ipar partean, berdegunea sortu da
eraikinarekin bat datozen 1.001 makalekin.
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DESIERTO PLAZA
Eduardo Arroyok ere diseinatu zuen. Plaza eta parkearen
kontzeptua elkartzen duen plaza berezia, eta bien ezaugarriak
ditu. Lekuaren itxura laua apurtzen duten, eta erabiltzeko beste
hainbat era iradokitzen dituzten zazpi talaia ditu. 4.308 m2-ko
berdegune eta landaretzak, eta paseatzeko 7.700 eremu baino
gehiago ditu.
Argiei esker, obra honen espazio txiki bakoitza seinalatu eta
birsortzen da.
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Pormetxeta dorrea.

PORMETXETA PLAZA
Javier Fresneda, Javier Peña eta Javier San Juanek osatutako
arkitekto-taldea diseinatu du. Plaza honek hirigunea eta itsasadarretik
hurbil sortzen ari den hiri frontea lotzen lagunduko du. Bere helburua
da leku berria gizarte-jarduerako elementua, eta hiritarren
erreferentzia bihurtzea Barakaldoko behealdean.
Plazak ia 26.000 m2 ditu, eta erdian dorre berezia du. Bolumen
zeharrargitsua da, eta hiriaren linterna izan daiteke. Bere kokapenari
eta formari begiratzen badiogu garabi baten itxura du.
Etxebizitzetarako, merkataritzarako eta bulegoetarako bideratuko
da.
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LUTXANA
Barakaldoko zabalgune berria
Eduardo Leirak eta Raimundo Argueso arkitektoek diseinatutako
proiektu izugarria, Barakaldoko proiektu izarretako bat izango
da. Fertiberia eta Befesa enpresen lursailetan burutuko da.
Proiektua 250.000 metro koadroko lursail batean garatuko da.
Hala, itsasadarretik hurbilen dagoen muturrean itsasoratzen den
kanal artifizial bat egingo da barrutik. Urmaelaren erditik elkarrekin
lotutako bi dorre handi aterako dira. Dorrerik altuena 150 metrokoa
izango da, eta Barakaldoko eta Bilbo Metropolitarreko bi erreferente berri bihurtuko dira, bere berezitasun tekniko eta arkitektonikoarengatik. Kanalaren bi aldeetan pasealeku zabalak eta
plazak egongo dira, eta eraikin gehienak banatuko dira.
Aurreikusitako 2.000 etxebizitzetatik, 700, babes ofizialekoak
izango dira; hots, 120.000 euro inguru balioko dute. 80.000
metro koadroko berdegune eta espazio libre egongo dira, eta
beste 90.000 metro koadro ekipamenduetarako eta hirugarren
mailako erabileretarako bideratuko dira. Proiektu hau bertako
ekonomia sustatzeko balioko du, eta aurreikuspenen arabera,
1.000 enplegu berri inguru sortuko dira.

50

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Ilgner eraikina. AHVren antzinako energia-zentralean dago CEDEMIren gaur egungo egoitza.

Iragan industrialeko eraikinak berritu dira eta erabilera berrietarako berreskuratu dira. Dagoeneko eskultura bereziak jarri dira
udalerri osotik eta leku berriei balio estetiko handiagoa eman
diote.
Postariaren eskultura Zaballa kalean.
Eskulturen lorategia.

Meatze frantziar-belgikarraren antzinako kargalekuaren berritzea
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6. BALIABIDE EKONOMIKOEN ZENTZUZKO ERABILERA

Planak ondorengo finantza-ildoei erantzuten die:

Planaren kudeaketa publikoa

Helburu publikoen kostuak hirigintzako
gainbalioen hartzaileengan eragina dute

Kudeaketaren ardura udalarena izan da. Arlo guztiak
desjabetze eta kooperazio sistemen bidez gauzatu
dira.

Sistema orokor berriak eta babestutako etxebizitzaren sustapena kalifikazioaren gainbalioetan zordunduz finantzatzen dira. Sistema orokorrak planeamendu esparru ezberdinetara atxiki dira, nahiz eta
arauekin zailtasunak egon. Etxebizitza babestuaren
planak lurzoruaren kalifikazioan oinarritu dira. Hala,
babestutako etxebizitzaren sustapenak ez du funts
publikorik behar izan lurzoruaren prezioaren eta
babestutako etxebizitzaren ondorio maila maximoaren arteko diferentzia estaltzeko.
Horrek lurzoru jabeentzat oso interesgarria ez den
aprobetxamendu-ratioa sortu du. Adibidez, lurzoru
urbanizagarrian aprobetxamendua 0,326 m2c/m2skoa izan zen, eta erabilera nagusia Babes Ofizialeko
Etxebizitza izan zen; alegia, 400 metro koadroko
lurzoruak Babes Ofizialeko Etxebizitza 1eko eraikigarritasuna du (400 x90% x 0,326 = 117,36 m2c)
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Planaren ekimen publikoa planean aurreikusitako
aprobetxamendu murriztuaren nahitaezko kontrapuntua da. Zentzu honetan, funtsezko eginkizuna
izan du kapital publikoko Bilbao Ría 2000 sozietateak;
izan ere, Urban Galindo eremua garatu du monopolioko erregimenean, eta irabaziak ekipamenduak
eraikitzeko, Eretza udaleko etxebizitza-sozietaterako,
eta desjabetze bidez kudeaketa esleitu dute enpresa
pribatuei emateko erabili dira: BBVA, Arcona Ibérica,Larcovi-ACR...
Ekimen hori dela eta, eta udalak nahiz eta aurka
egon aprobetxamendu-tasak mantentzea erabaki
eta gero, lurzoruaren atxikipen espekulatiboari
sustapena kendu diote. Aipagarria da eraikigarritasuna handitu duen aldaketa bat bakarrik bideratu
izana (aldaketa txikia hiri-lurrean). Horrek, ekimen
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pribatua eragin du, proiektua gauzatzeko nahitaezkoak diren baliabideak eta kudeatzeko gaitasuna
ekarri dituena.. Kapital pribatuaren partaidetza hori
gertatu da prozesuaren udal zuzendaritzari kalterik
egin gabe, orokorki nahiz eremu jakin bakoitzean.

Aurretik daudenen tratamendua
Planaren helburu nagusia, kuantitatiboki nahiz kualitatiboki, zaharkitutako industri erabilerek eta industri
zabortegiek nahiz etxebizitza eskasak narriatutako
hiri espazioak berreskuratzea zen; hortaz, eragozpen
larria zegoen. Horri dagokionez, bi alderdi nabarmendu behar dira:
Hirigintza-jarduerek eragindako egoiliarrei babes
ofizialeko etxebizitza berria ziurtatu zaie. Eraikitako
metro zahar bakoitzeko metro berri bat ematea izan
da erabili den arau orokorra, eta hirigintza-kudeaketak
errentaren banaketa berrian lagundu du. Hala, sektore sozial behartsuak izan dira onuradunak.
Deskontaminazioa lurzoruaren jabeari zordundu zaio,
eragileari kostua eskatzeko aukerari kalterik egin
gabe, eta erantzukizunak ez hartzeak planeamendua
gauzatzea ez eragoztea lortu da. Bestalde, eraginkortasunak ere ez dio kalterik egin ekitateari.
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Udalaren Lurzoru Ondarea Planean ezartzea betetzeko
Kudeaketa onari esker, etxebizitza babestuaren
politikak arrakasta handia lortu du funts publikoen
ekarpenik behar izan gabe. Hortaz, Udalaren Lurzoru
Ondarearen funtsak autonomi legeriaren arabera
ezarri ahal izan da:
• Zalantzazko bideragarritasuna duten arloak bermatzea, lehiaketan aprobetxamenduaren %10 0
euroko eskaintza tasa batekin ezarriz, kudeatzeko.
• Dagoen hiria berriz urbanizatzea.
• Tasatutako prezioa duen etxebizitza sustatzea
(200.000 € ingurukoa).
• Lurzorua sustatzea ekonomi jardueretarako, eta
enpresa haztegien eskaintza zabala.
Beraz, Plana saiatu da, eta kudeaketak lortu du
aurkakoak edo aldekoak ez diren arau baldintza
batzuetan, non bestelako orientazio ekonomikoak
nagusitu diren testuinguru batean, kalifikazioa
justifikatzen duten plangintzaren garapenek behar
sozialak benetan asetzea.
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7. JARDUKETA-EREMUAK
11

Bukatzeko, bere garrantziarengatik, lortutako emaitzengatik edo kudeaketaren eraginkortasunarengatik
enblematikoenak izan diren jardueren aipamena
barne hartzen da.
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IRAILA 2000

URBAN GALINDO
Iparraldeko eta Ekialdeko Galindoko Hiri Lurzoruari dagozkion planteamendu esparruak barne hartzen dira, Plan
Nagusi berrira gehitu diren Udal Planeamenduko antzinako
Arau Subsidiarioen aldaketak izan dituena.
Azalera: 602.493 m2-ko hiri-lurzorua.

Aurreikusitako erabilerak
Bizitegi-lurzorua
(65.603 m 2 -ko lurzorua 315.840 m 2 c-rako;105
m2/etxebizitzako)

AZAROA 2005

publikoetarako erabilitako 46.120 m2-ko lurzorua).
• 34.635 m2 eraikita, %100 gauzatuta.
Komunitate Ekipamendua (Kiroldegia, futbol zelaia,
Aisialdiko Parte metropolitarra).

hirigunearen handitze garrantzitsua ekartzen duelako; izan
ere, Nerbioi Itsasadarraren aurrean zabaltzea eta hirijarduerako ardatz handi berrian sartzea ahalbidetzen baitu
azken honen ibai ezkerraldetik, “Itsasadarraren Etorbidea”
delakotik, hiri metropolitar berrituaren ardatz nagusia
bihurtuko dena.

• 94.563 m2-ko lurzorua, %57 gauzatuta.
Berdeguneak eta Espazio Libreak
• 163.865 m2: % 58 gauzatuta.

• 2.424 Etxebizitza libre (%80); %50, gauzatuta.

Hirigintza-helburuak

• 584 Etxebizitza Babestu (VPO) (%20); %53,60, gauzatuta.

Antzina Bizkaiko Labe Garaietako fabrikak zeuden Nerbioi
itsasadarraren ertzean kokatuta dauden hirigintza-balio
handiko lurzoruak eraldatzea eta berreskuratzea. Jarduera
Bilbo Metropolitarra Suspertzeko proiektuaren funtsezko
zatia da, eta hiriarentzat hirigintza arloko apustua da, bere

Jarduera ekonomikoak (Neurri handi batean, ekipamenduetarako eta enpresak sortzen lagundu duten zerbitzu

URBAN GALINDO

1
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Kudeaketa
Esparruaren kudeaketa desjabetze bidez egingo da, eta
Bilbao Ría 2000 sozietatea arduratuko da urbanizazioaz
eta kudeaketaz, Herri Lan, Garraio eta Ingurumeneko
Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzaren, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Barakaldoko Udalaren erakunde arteko hitzarmenaren arabera. “URBAN-Galindo operazioa” delakoan
barne hartzen da, eta esku-hartzeko helburuetako batzuk
Europar Batasunak finantzatutako “URBAN programa”n
jasotzen dira.
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AZAROA 2006

MARTXOA 1999

ERREKAORTU

Jarduerak barne hartzen du antzinako Arau Subsidiarioetan
mugatuta eta Plan Nagusian jasotako ERREKAORTU 08
PRIri dagokion Bizitegi Lurzoruari dagokion plangintza
esparrua. Jardueraren helburua da oso kutsagarria den
industri kimikoak (gomak eta amiantoak) betetako etxebizitza
eskaseko lurzorua bizitegitarako erabiltzea.
Azalera
56.532 m2-ko bizitegi-lurzorua (Eraispenak: 90 etxebizitza)

• 576 Etxebizitza Babestu (Mugatutako prezioa) (%80);
%100, gauzatuta.
• 144 Etxebizitza Babestu (VPO) (%20); %53,60, gauzatuta.
Berdeguneak eta Espazio Libreak
• 40.000 m2

Hirigintza-helburuak
Aurreikusitako erabilerak
Bizitegi-lurzorua
(9.000 m 2 -ko lurzorua 75.949,00 m 2 c-rako;105,48
m2/etxebizitzako)

ERREKAORTU

2

Jarduera honen helburua da industri esparru astuna bizitegieremuarekin bateragarriagoak diren erabilera bihurtzea,
eta Errekaortutik hurbilago dagoen hiri-bilbean sartzea.
Hala, industria kutsatzailea bizitegi-lurzoruetatik desager-
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tuko da. Jarduera honek ahalbidetu du egoiliarrei behin
betiko ostatu ematea kosturik gabe, deskontaminazioa eta
zaharkitutako industriak betetako lurzorua berrerabiltzea,
eta jardueran zordundutako sistema orokorrak gauzatzea.

Kudeaketa
Onuraduna desjabetuz kudeatu da. Kontratista hautatzeko
lehiaketari esker etxebizitza babestuaren ehunekoa handitu
zen, eta %20ko etxebizitza babestu eskaini zen; gainerakoa,
tasatutako prezioan. Jarduera hau funtsezkoa izan da
Errekaortuko auzoa berreskuratzeko; izan ere, hasi zenean
beherakada sozialeko sintoma nabarmenak zituen.
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MARXOA 1999

IBARRETA ZULOKO

Jarduerak barne hartzen du 05 IBARRETA ZULOKO Lurzoru
Urbanizagarriko Sektoreari (LUS) dagokion plangintzaesparrua. Sektore mistoa da, bizitegi-lurzorurako, eta
nagusiki, ekonomi jardueretarako.
Azalera: 334.612,08 m2-ko lurzoru urbanizagarria.

Aurreikusitako erabilerak
Bizitegi-lurzorua
(12.383,45 m 2 -ko lurzorua 32.450 m 2 c-rako;90,90
m2/etxebizitzako)

AZAROA 2006

3

Jarduera ekonomikoak
(111.779,20 m 2 -ko lurzorua; Megapark Merkataritza
Parkea dago).
• 119.359 m2: % 100 gauzatuta.
Komunitate Ekipamendua
(Barne hartzen ditu Megapark-en dauden S.Vicente sektoreko ekipamendu partzelak).
• 35.503,99 m2-ko lurzorua, %80, gauzatuta.
Berdeguneak eta Espazio Libreak

IBARRETA ZULOKO

batera, A-8 autobiaren iparraldean kokatuta dauden lurzoruak behin betiko aldatzea ekartzen du. Hala, ekonomi
jardueretarako lurzoruen banda bat sortu da, eta han
Megapark Merkataritza Parkea (5.000 enplegu berri) kokatu
da. Bizitegitarako erabilera berriak jadanik dagoen bizitegilurzorura gehituko dira, aurrekoetatik berdegune eta espazio
libreen bitartez bereizten dena.
Halaber, Hiri Ingurabidearen tarte berri eta garrantzitsu
bat jarriko da abian, eta horren ondorioz, udalaren bidesarea handituko da.

• 107.814,75 m2, %100 gauzatuta.
• 112 Etxebizitza libre (%30); %100, gauzatuta.
• 245 Etxebizitza Babestu (VPO) (%70); %100,
gauzatuta.

Kudeaketa
Hirigintza-helburuak
Ansio Ibarreta eta Bilbao Exhibition Centreko jarduerekin
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Kudeaketa desjabetze bidez egingo da, emakidadunarekin,
lehiakide publiko bidez.
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AZAROA 2006

MARTXOA 1999

SAN VICENTE

Jarduerak barne hartzen du SAN VICENTE (33. zk.) Lurzoru
Urbanizagarriko Sektoreari dagokion plangintza-esparrua,
eta baita San Vicenteko Hiri Parkea osatzen duten Berdeguneen Sistema Orokor osoa ere.
Azalera: 183.123,38 m2-ko lurzoru urbanizagarria + Sistema
Orokorreko 84.781,15m2; guztira: 267.904,53 m2.

Aurreikusitako erabilerak
Bizitegi-lurzorua
(22.210,34 m2-ko lurzorua 118.317,85 m2c-rako;96,90
m2/etxebizitzako)
• 381 Etxebizitza libre (%30); %100, gauzatuta.
• 840 Etxebizitza Babestu (BOE) (%70); %100,
gauzatuta.

SAN VICENTE

4

Komunitate Ekipamendua
Megapark-en daude Parkearen aisialdirako partzela
osagarri gisa.
• 23.827,80 m2-ko lurzorua, %100, gauzatuta.
Berdeguneak eta Espazio Libreak
(Barne hartzen du aurreikusitako Sistema Orokorra, eta
Barakaldoko Hiriko Parke Zentrala eratzen du).
• 189.669,32 m2: % 80 gauzatuta.

Hirigintza-helburuak
Udaleko Arau Subsidiarioek San Vicenteko Sektorea mugatzen dute. Xedea da hiriaren eraikuntza azkentzea mendebaldean, eta Cabras Mendiaren hegalean ekipamendu
eta berdeguneez osatutako eremu zabala lortzea. Aurreikus-
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ten du ingurabide etorbide kurbatua sortzea, eta han
eraikuntza finkatzea. Garatzen duen eta Plan Nagusiak
jasotzen duen Plan Partzialak 21 solairuko eta antzeko
ezaugarriko zortzi dorre eraikitzea proposatzen du. Horren
ondorioz, etxebizitza librea eta babestua nahasten dute.
Arku-formarekin jarrita, hiri barrutik kanpoko bistak ikus
daitezke, eta alderantziz, eta espazio libre handiagoak
daude. Bestalde, San Vicente Parkearen hasieraren dagoen
Lorategi Botanikoa mugatzen dute.

Kudeaketa
Esparruaren kudeaketa kooperazio bidez egiten da. Horri
esker San Vicente Parkean dauden berdeguneak lagako
dira, eta gainerakoa Lurzoru Urbanizagarriari dagokion
Banaketa Eremura atxikitako lurzoru gisa doan lortzeko
barne hartzen da, lehen laurtekoan garatzea aurreikusita
dagoena.
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AZAROA 1999

BEURKO

Gerraostean eraikitako Beurko-ko Hiri Lurreko zenbait
eraikinen egiturak zutik mantentzeko gaitasuna galdu zuen
aluminosiarengatik. 750 familiengan izan zuen eragina.
Jardueran barne hartzen da eragindako etxebizitzei dagokien
Hiri Lurzoru esparrua, Plan Bereziaren bidez garatutakoa.

AZAROA 2006

• 490 Etxebizitza libre (%40); %100, gauzatuta.

lagunak beste etxe batera eraman ahal izan dira behin
betiko eta behin-behinean.

• 750 Etxebizitza Babestu (doakoak, berriz ostatatzeko)
(%60); %100, gauzatuta.

Kudeaketa
Berdeguneak eta Espazio Libreak

Azalera: 31.046 m2-ko bizitegi-lurzorua (Eraispenak:
750 etxebizitza).

BEURKO

5

• 22.961 m2, %100 gauzatuta.

Aurreikusitako erabilerak

Hirigintza-helburuak

Bizitegi-lurzorua
(31.046 m 2 -ko lurzorua 121.080 m 2 c-rako; 97,60
m2/etxebizitzako)

Jarduera honen helburua da aluminosiak eragindako auzoko
etxebizitzen egituraren pixkanakako narriadurak ekarritako
arazo soziala konpontzea. Horri esker, eragindako 750
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Kudeaketa desjabetze bidez kudeatu da, onuradunarekin.
Etxebizitza Sailak ez du funts publikorik eman jarduerarako.
Kontratista hautatzeko lehiaketa publikoak ahalbidetu
zuen plangintzak baimendutako gehienezko eraikigarritasuna ez agortzea (4,6tik 3,9 m2c/m2s-ra pasa zena).
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URTARRILA 1999
1999
URTARRILA

ANSIO-IBARRETA

AZAROA 2006

6

Jardueran barne hartzen dira Ansio Ibarreta LUS01 Lurzoru
Urbanizagarriko Sektoreari eta R.M. Azkue PERI09R-ri
(bizitegirako) dagozkion bi plangintza arlo.

Jarduera ekonomikoak (15.884 m2-ko lurzorua).

Azalera 195.455 m2-ko lurzorua (173.232 urbanizagarri
eta 22.223 hiri-lurrak).

Komunitate Ekipamendua

• 15.100 m2 eraikita, %50 gauzatuta.

• 19.607 m2-ko lurzorua, %100, gauzatuta.

Aurreikusitako erabilerak
Bizitegi-lurzorua
(32.007 m 2 -ko lurzorua 65.077 m 2 c-rako;100
m2/etxebizitzako)

ANSIO-IBARRETA

librea eta babes ofizialekoa ere (eraikitakoen %60). Zuloko
eta Ansioko Plan Bereziaren alorreko sektore urbanizagarrian
bezala, xedea da Iparraldeko Azpizentroko finkatutako
hirigunearen eta A-8aren eta Sestaoko loturaren artean
dagoen zerrenda osoa urbanizatzea eta eraikitzea. Bere
kokapen estrategikoa, eta lurzoruen gaitasun eta ontasuna
kontuan hartuz, eremu honi lehentasuna eman behar zaio
Barakaldoren garapenean.

Berdeguneak eta Espazio Libreak
• 73.401 m2, %100 gauzatuta.

• 263 Etxebizitza libre (%40); %87, gauzatuta.

Hirigintza-helburuak

• 380 Etxebizitza Babestu (BOE) (%60); %71,
gauzatuta.

Nagusiki bizitegi-eremua da, non hirugarren mailako eta
bizitegi-erabilerak batera dauden, etab aita etxebizitza
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Kudeaketa
Esparruaren kudeaketa kooperazio bidez egin da, eta
urbanizatutako sistema orokorren 7,8 Ha lagatzea lortu da.
Nabarmendu behar dira ingurabidearen tarte bat eta R.M,.
Azkueren bulebarraren handitzea.
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URTARRILA 1999

BILBAO EXHIBITION CENTRE

Jardueran barne hartzen da ANSIO-EL RETIROko Hiri Lurzoruko Plan Bereziari dagokion plangintza esparrua, Bilbo
Metropolitarreko Erakustazoka berria sortzeko Komunitate
Ekipamenduen Sistema Orokorra finkatzeko (Bilbao Exhibition Centre– BEC).
Azalera: 401.450 m2-ko hiri-lurzorua.

Aurreikusitako erabilerak
AZOKAKO komunitate ekipamendua
(Sarrerak, harrerak, erakusketarako pabilioiak, aparkalekuak
eta bulegoak ditu eraikinak).
• 161.879 m2-ko lurzorua okupatuta 253.015 m2crako (%100 gauzatuta).

AZAROA 2006

BEC

7

AZOKAKO komunitate ekipamendua
(Zerbitzuetarako eta logistikarako eraikin osagarria).
• 5.262 m2-ko lurzorua okupatuta 8.400 m2c-rako
Jarduera ekonomikoak
(Merkataritza eta Hotelekoa, azokaren erabileraren osagarri
gisa).
• 2.750 m2-ko lurzorua okupatuta 19.600 m2c-rako

Hirigintza-helburuak
Helburua da, antzina, industriala zen eta bizitegi-zentroarekin mugakidea zen ingurune baten hirigintza berritzea,
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eta udalerriko hiri-egituran sartzea, Bilbo Metropolitarreko
Erakustazoka berria hartzeko (Bilbao Exhibition Centre –
BEC). Sarbideak bikainak dira, eta Metroa erabiliz ere hel
daiteke, metropolian erdigunean dagoelako. Bizkaiko Labe
Garaietako fabrika arteko antzinako trenbideari zegokion
Barakaldoko Hiri Ingurabidearen tarte garrantzitsu bat
gehitu da.

Kudeaketa
Esparruaren kudeaketa desjabetze bidez egin da, eta horri
esker lurzoruak erosi ahal izan dira, Azoka ezartzeko nahiz
Hiri Ingurabidearen tarte bat, eta A-8 autobiako Gurutzetako
Aldagune gisa ezagutzen dena ere osatzeko.
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UZTAILA
UZTAILA 2002

LA SIEBE – DINAMITA

Jarduerak barne hartzen ditu LA SIEBE SSU02 eta DINAMITA SSU 04 Lurzoru Urbanizagarriko Sektoreei dagozkien
bi plangintza esparruak (Bizitegirako). Etxebizitza eskasa
eta isolatutako nekazaritza-ustiategiak dituen hiri-inguruko
eremu batean, babes ofizialeko etxebizitza eta dentsitate
baxuko tipologiak proposatzen dira.

AZAROA
AZAROA 2006
2006

8

• 260 Etxebizitza Libre (%56,50).
• 200 Etxebizitza Babestu (BOE) (%43,50); %100,
gauzatuta.
Komunitate Ekipamendua
• 19.607 m2-ko hiri-lurzorua.

Azalera
169.689 m2-ko lurzoru urbanizagarria.

Xedea da baserri eskasa eta gutxieneko urbanizazioa duen
inguruan berrantolatzea. Halaber, La Paz ingurua azkentzeko
aukera da, Dinamita mendiaren hegaletan, eta hiriparkeraino helduko da, eremu honek kalitate oneko bizitegi
kokaleku baterako eskaintzen dituen ezaugarri bikainez
baliatzen den dentsitate baxuko bizitegi-jarduera berriaren
bidez.

Berdeguneak eta Espazio Libreak
• 73.401 m2, %100 gauzatuta.

Aurreikusitako erabilerak
Bizitegi-lurzorua
(32.007 m 2 -ko lurzorua 63.560 m 2 c-rako;138,70
m2/etxebizitzako)

LA SIEBE – DINAMITA

Hirigintza-helburuak
Jarduera hauen helburua da osagarritzat hartzea, bizitegietarako, dentsitate baxuko tipologia kolektiboarekin.
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Kudeaketa
Fisikoki lotuta dauden bi esparruen kudeaketa eta hiri
garapena batera hasteko helburuarekin, Udalak lehiaketa
deitu zuen udal aprobetxamenduak esleitzeko aipatu esparruetan. Hala, kudeaketa egiteko La Siebe desjabetu behar
zen, eta Dinamitan konpentsatu.
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AZAROA 1999

PARQUE SERRALTA

Jarduerak barne hartzen du PLASTIFICANTES LUTXANA
21 EU izeneko Hiri Lurzoruaren Egikaritze Unitatearen
esparrua. Industria kutsatzaileak eta bazterreko baratzeek
hartutako lurzoruan hiri-parke handia eta etxebizitza libre
nahiz babestuak proposatzen dira.
Azalera
86.961 m2-ko bizitegi-lurzorua.

Aurreikusitako erabilerak
Bizitegi-lurzorua
(29.654 m 2 -ko lurzorua 63.512 m 2 c-rako;73,85
m2/etxebizitzako)

2009

9

• 688 Etxebizitza Libre (%80).
• 172 Etxebizitza Babestu (BOE) (%20).

Jarduera ekonomikoak

PARQUE SERRALTA

eremuarekin bateragarriagoak diren erabilera bihurtzea,
eta Lutxanatik hurbilago dagoen hiri-bilbean sartzea. Hala,
industria kutsatzailea desagertuko da, eta horren ordez
etxebizitza libre eta babestuak eraikiko dira, eta baita hiriparke handia ere.

6.150 m2 eraikita.

Kudeaketa
Berdeguneak eta Espazio Libreak
• 56.078 m2

Hirigintza-helburuak
Jarduera honen helburua da industri esparru astuna bizitegi63

Bere kudeaketa hitzarmenaren bide zegiten da, eta horri
esker hiri-parke handia sortuk oda Lutxanako auzoan,
garapen prozesu betean dagoena.
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2010

MARTXOA
MARTXOA 1999

SEFANITRO (Jarduera proiektuan dago)

Jarduerak barne hartzen du Plan Nagusian zehaztutako
SEFANITRO PERI 06ari dagokion Bizitegi Lurzoruari dagokion
plangintza esparrua. Sektore mistoa da, bizitegi-lurzorurako
eta zerbitzuak gisa ulertutako ekipamendurako, zabalgune
berrirako eta gaur egungo Lutxanako auzorako. Jarduera
honetan, 60ko hamarkadan kokatutako industria kimikoak
(ongarriak) betetako lurzorua bizitegitarako bihurtuko da.
Azalera
246.681 m2-ko bizitegi-lurzorua.

• 700 Etxebizitza Babestu (BOE) (%35).
Ekipamendua – Jarduera Ekonomikoak
(46.226 m2-ko lurzorua).
• 92.452 m2 eraikita.

Bizitegi-lurzorua
(55.823 m 2 -ko lurzorua 183.310 m 2 c-rako; 91,65
m2/etxebizitzako)
• 1.300 Etxebizitza Libre (%65).

Urban Galindokoaren antzeko garrantzia du, eta hirigunea
Nerbio Itsasadarraren aurrean zabaltzea ahalbidetuko du.
Nagusiki bizitegi-eremua den esparrua lortu da, non
hirugarren mailako eta bizitegi-erabilerak batera dauden,
etab aita etxebizitza librea eta babes ofizialekoa ere
(eraikitakoen %35).

Berdeguneak eta Espazio Libreak

Kudeaketa

• 112.323 m2

Hirigintza-helburuak
Aurreikusitako erabilerak

SEFANITRO

10

Jarduera honen helburua da industri esparru astuna bizitegieremuarekin bateragarriagoak diren erabilera bihurtzea,
eta Lutxanatik hurbilago dagoen hiri-bilbean sartzea. Hala,
industria kutsatzailea bizitegi-lurzoruetatik desagertuko
da. Nerbioiren Ardatz berritik duen hurbiltasuna, eta eskuhartzearen maila aintzat hartzen baditugu, eragiketa honek
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PERIk, gaur egun, behin betiko onarpena jaso behar du,
eta bere kudeaketarako jarduera-sistema gisa kooperazioarena mantentzen du. Bestalde, poligono bakarra zehaztu
du bere esparru osorako. Jarduerak barne hartzen du
lurzoruaren deskontaminazioa eta berrerabilpena, eta BilboSanturtzi-Triano trenbidea burutzea, itsasadarraren hiri
nukleoa banatzen duen hesia gaindituz. Horrekin Lutxanako
Auzoa leheneratzea lortuko da.

C

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

ABENDUA 2004

LUTXANA-BURTZEÑA

Jardueran barne hartzen da Plan Nagusian mugatutako
LUTXANA-BURTZEÑA PERI 05-ari dagozkion Jarduera
Ekonomikoetarako Hiri Lurzoruari dagokion plangintzaesparrua. Bere kokapenarengatik (Nerbioi Itsasadarraren
ertzean, eta Bilboko Metropoli Arearen erdian) aukera
duten lurzoruetatik abiatuz, aurretik zaharkitutako eta
erortzear zeuden industri jarduerak daudelarik, kutsagarriak
ez diren jarduera ekonomikoetarako enpresa-parkea proposatu da.
Azalera
364.876 m2-ko hiri-lurzorua jarduera ekonomikoetarako.

Aurreikusitako erabilerak

2009

11

Jarduera ekonomikoak (130.984 m2-ko lurzorua, hirugarren
mailako produkzio erabilerarako).
•142.605 m2 eraikita.

LUTXANA-BURTZEÑA

ragarria izatea. Horrek, zalantzarik gabe, udalerrian enplegua
sortzen lagunduko du, gaur egun dagoen industria zaharkitua
desagertu ostean.

Komunitate Ekipamendua

Kudeaketa

•23.068 m2-ko lurzorua.

Bere kudeaketa kooperazio bidez garatuko da, onartutako
birpartzelazioarekin. Hala, enpresa-parke handia sortuko
da, eta hirigunea Itsasadarrera hurbiltzea sustatuko da.
Oraindik deskontaminazio eta urbanizazio obrak hasi behar
dira.

Berdeguneak eta Espazio Libreak
•59.093 m2

Hirigintza-helburuak
Helburua da eremu zabala sortzea jarduera ekonomikoetarako hirugarren mailako ekoizpen arloan, aldameneko
bizitegi-egiturekin eta inguruaren balio handiarekin bate-
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