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ESKER ONAK 

Dokumentu hau egiteko informazioa emanda eta lan eginda lagundu diguten erakunde, 
irakasle eta adituei eskerrak eman nahi dizkiegu.  

Orobat, era guztietako erakunde eta elkarteei (sindikatu, auzo-elkarte, ekologista-talde, 
profesionalei…) eskerrak eman beharrean gaude, gizartearen iritzia txosten honetan 
txertatzeko egindako tailerretan parte hartzeagatik. Horien artean, azpimarratzekoak dira 
Emilio Guzmán, Mª Eugenia Arreola eta Stépner Kluser, NBIP-NBEk gonbidatutako 
behatzaile gisa parte hartu dutenak. 

Halaber, Arabako Foru Aldundiko Hirigintza eta Ingurumen Sailaren zeregina azpimarratu 
nahi dugu, lan hau finantzatzen laguntzeagatik. 



NBIPren hitzaurrea 
Ingurumenaren kudeaketak berebiziko garrantzia hartu du azken urteotan hirien 
etorkizuneko garapenari eta plangintzari begira. Udalek, estatu-agentziek, herritarrek eta 
gobernuz kanpoko erakunde zibilek parte hartzea beharrezkoa da ingurumen-proiektuen 
ezarpena bermatzeko. 

Nazio Batuen Ingurumen Programa (NBIP) 2001ean hasi zen hiri-garapenetan GEO 
metodologia aplikatzen. Ordutik aurrera, asko izan dira Latinoamerikako hirietan 
ingurumenaren egoerari buruz egindako txostenak. Vitoria-Gasteizko GEO txostena, berriz, 
Europako hiri batean egindako horrelako lehenengoa da. 

Txosten honek historia luzea duen hiri baten hazkundearen eta garapenaren berri ematen 
digu. Vitoria-Gasteizen, Erdi Aroko hiria eta garapen teknologikoan murgildutakoa elkarrekin 
bizi eta, aldi berean, bereizi egiten dira. Nola egoki eta osa daitezke XXI. mendeko hiri 
moderno baten jarduerak historiaren babesarekin eta ingurumenaren zaintzarekin? Hiri 
osoarentzako erronka da hori. Vitoria-Gasteizek duela bi hamarkada baino gehiago ekin zion 
prozesuari eta, helburu horrekin, Agenda 21 programa ezarri zuen. 

Vitoria-Gasteiz aitzindaria izan da ingurumen-politikak ezartzen eta iraunkortasunarekin 
konpromisoa hartzen. Ingurunearen kalitateari eusteko xedez hiriak finkatu dituen 
helburuetako batzuk honako hauek dira: energia-kontsumoa minimizatu eta energia 
berriztagarrien erabilera areagotzea; garraio kolektiboa sustatu eta errekuntza-ibilgailuen 
erabilera gutxitzea; baso-guneak eta soroak hiriaren neurriz gaineko hedapenetik babestea; 
Alde Zaharra suspertzea; hiri-hondakinen tratamendua hobetzea eta ingurumenaren 
kutsadura gutxitzea.  

Erronka horiek hor, ingurumen-politikek kontuan izan behar dute hiriak biztanleriaren 
zahartzeari eta kanpotik datorren hazkunde demografikoari ere aurre egin behar diela. 
Horrez gain, kontuan izan behar du ere bokazio industrialak eta nekazaritza-sustrai sakonak 
hazkunde ekonomikoan eragina dutela, eta sektore horiek ingurumenaren aldeko kontrol 
zorrotza eskatzen dutela. 

Vitoria-Gasteizko GEO txostena NBIPren eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren (CEA) 
arteko lankidetza teknikoaren emaitza da, eta Arabako Foru Aldundiko Hirigintza eta 
Ingurumen Sailak finantzatu du. Tokiko gobernuak hiriari dagokion ingurumen-politika 
finkatzeko eta horren araberako erabakiak hartzeko hartutako konpromisoaren erakusgarria 
da hori. Txostena irakurtzean, hiri-garapenak gaur egungo arazoei aurre egiteko izan duen 
eboluzioa ulertzeko tresna dela ulertu behar da. Helburu horrekin, sustraiak ezagutarazi eta, 
garapen ekonomiko eta soziala ez ezik, iraunkortasuna ere bermatuko duten irtenbideak 
proposatzen ditu.  

Txosten honi esker, ingurumenaren gainean utzitako oinatz ekologikoa gutxitzeko, 
biodibertsitatea babesteko, natura-zikloak suspertzeko eta hiriko bizi-kalitateari eusteko 
irtenbideak ezartzea espero dugu. Txostenak agerian utzi du Vitoria-Gasteiz Europako eta 
munduko hiri berdeen artean punta-puntako lekuan dagoela eta iraunkorrak izan nahi duten 
hiri guztientzat eredugarria izango dela. 
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1. AURKEZPENA: VITORIA-GASTEIZKO GEO TXOSTENAREN 
EGOKITASUNA 

 
Nazio Batuen Ingurumen Programako (NBIP) GEO proiektuak, 1995az geroztik, ingurumen-
ebaluazioa egiteko metodologien diseinuan jarri du arretagunea. Horretarako zenbait maila 
aintzat hartzen ditu: orokorra, herrialdea, eskualdea eta baita, 2001etik aurrera, hiria ere. 
GEO metodologia esperientzia handiko talde teknikoek landua da eta Latinoamerikako 
hainbat herrialdek eta nazioarteko agentziek parte hartu duten tailerren bermea du. Erabili 
izan da aztergai gisa eta hiri, eskualde eta nazioarteko ebaluazioak egiteko.  

Vitoria-Gasteizko GEO Diagnostiko Txostena esparru orokor horren barruan kokatu behar 
dugu eta, nolabait ere, hasiera batean Latinoamerikako hiriak aztertzeko sortutako “GEO 
Hiriak” metodologia hiri-eremu desberdinean, Europakoan hain zuzen, aplikatzeko azterketa 
pilotutzat hartu behar dugu. 

Kanpoko ikuspegitik begiratuta, badirudi horrelako ebaluazio-ariketa bat egiteko Vitoria-
Gasteiz aukeratzeko erabakia zuzena izan dela, gaztelaniaz mintzo den esparru handi-
handiaren barruan eta baita Europako esparruaren barruan ere ingurumen-politikak 
aplikatzeagatik bereizten den hiria baita. Izan ere, iraunkortasunarekiko konpromiso hori 
1980ko hamarkadatik dator eta 1995ean finkatu zen ofizialki, euskal hiriburuak Aalborg 
Gutuna sinatu eta Agenda 21 prozesua abian jarri zuenetik. Ordutik hona, hiriaren ibilbideak 
konpromiso publiko horrekiko koherentziari eustea izan du xede.  

Bestalde, barruko ikuspegitik begiratuta ere egokia da Vitoria-Gasteizen ingurumen-
ebaluazio xehatua egitea. Izan ere, gaur egun presio handiak egiten dira edozein aukera-
eremuren gainean, alde batetik, hirien arteko era lurraldeen arteko lehia handia delako, eta 
bestetik, gero eta eskasagoak diren baliabideetan, besteak beste lurzoruan, gehiegizko 
ustiapena egiten delako. Ingurumenaren gainean egindako presio horiek neurri bereko 
ekimen eta politikak abian jartzera behartzen dute. Eta neurri eta politika horiek 
eraginkortasunez egituratzeko, derrigorrezkoa da errealitatearen ezagutza zehatza izatea, 
presio nagusiak eta horiek eragindako inpaktuak argi eta garbi identifikatzeko eta presio 
horiei aurre egiteko aukerak antzemateko. Vitoria-Gasteizko GEO txosten hau eginkizun 
horretarako tresna egokia delakoan gaude. 

Diagnostiko-txostenak ingurumen-gaietan jarri du arretagunea, baina gai horien analisia 
ikuspegi zabalagotik egin du, hots, Udalaren eskumeneko gai gehienen iraunkortasuna ere 
aintzat hartuta. Hala, analisiak honako bi gai hauek barne hartzen ditu: batetik, politika 
publikoek, merkatuko jarduera ekonomikoak eta Gasteizko gizartearen jarduerak eragindako 
presioak, joerak eta aukerak, eta bestetik, globalizazio-prozesuarekin zerikusi zuzena duten 
joera unibertsalak. Diagnostikoaren ondorioak abiapuntu egokia izango dira Udalak hiri 
eredua, lurraldearen etorkizuna eta tokiko arazoak (egungo egoera ekonomiko eta sozialak 
larriagotuak) aztergai hartuta egindako dokumentuei eransteko. 

Txostenaren helburu nagusia da herritarrei udalerriaren egoera, eboluzioa eta joera 
prospektiboak argi eta garbi azaltzea, iraunkortasunarekiko konpromisoaren ikuspegitik 
begiratuta eta, ahal den neurrian, Vitoria-Gasteizko lurraldearen konplexutasun eta 
aberastasun osoa barne hartuta. 

Analisiak errealitatearen konplexutasuna kontuan har dezan, eztabaidarako eta 
partaidetzarako espazioak zabaldu ditugu prozesuan zehar, hiru momentu jakinetan, eta 
herritarrak parte hartzera gonbidatu ditugu, gizartea osatzen duten sektore guztien 
ikuspegiak eta ikuspuntuak jasotzeko xedez: politikariak eta erabakiak hartzeko 
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arduradunak, era guztietako erakundeak eta elkarteak, adituak eta profesionalak, eragile 
ekonomikoak eta iraunkortasun-ikerketan jasotako gaiekiko konpromisoa hartua duten 
pertsonak. Horrela, datu eta errealitateen funtsezko analisia eta oso gizarte zibil 
egituratuaren pertzepzioa bateratuko zituen diagnostiko partekatua egitea lortu nahi genuen. 

Behin diagnostikoa amaituta, gogoetarako lehen ahalegin horren emaitzaz ateratako argazki 
finkoa dugu ikusgai. Hala ere, krisi ekonomikoak eragindako egoera sozio-ekonomikoak 
nolabaiteko nahasmendua ekar lezake, analisia egiteko erabilitako datuak ziklo 
ekonomikoaren aurreko faseari dagozkiolako. Diagnostikoaren berri ematen duten lerroek, 
ezinbestean, aldaketa sakona egin beharra dagoela aurreikusten dute, eta krisi-garaian, 
aldaketa horren beharra are argiago aurreikus daiteke. Iraunkortasunaren bidetik ibiltzea ez 
da erraza. Etorkizunari begiratu nahi badiogu iraunkortasun eredu berriaren sorrerak 
dakarren ilusioarekin, lehen baldintza informazioa ezagutaraztea eta aldatzeko erabaki irmoa 
hartzea da. Zalantzarik gabe, txosten hau lagungarri izango da zeregin horretan. 
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2. VITORIA-GASTEIZ, EREDU IRAUNKORRAGOAREN BIDEAN  
 
Gaur egun, iraunkortasunik ezaren eragile nagusia, oro har, gure hirien funtzionamendua da. 
Hirietan ageri dira inon baino argiago ekonomiaren eta ekologiaren arteko bereizketak, 
kontraesanik handienak eta gatazkak. Hiriak egungo giza jarduera barne hartzen duten 
espazioak dira, bai mundu zabalean eta baita, batez ere, Europan. 

Hiriak kontsumo-guneak dira, baita, kasu batzuetan, hala nola Vitoria-Gasteizen, produkzio-
gune garrantzitsuak ere. Hortaz, energia degradatzeko eta natura-baliabide gehien 
kontsumitzeko lekuak dira. Herritar gehienak bizi diren eta lan egiten duten lekuak ere izanik, 
esperientziaren, enpleguaren eta ezagutzaren eremuak ere badira hiriak. 

Industriaurreko ereduetan, hirien inpaktua hirigunearen inguruko eremuetara mugatzen zen. 
Eremu horietatik etortzen ziren baliabide gehienak, hiriek funtzionatzeko behar zituzten 
produktu gehienak hirietan bertan edo aldirietan sortzen baitzituzten.  

Teknologiaren eta energiaren iraultzaren osteko industria-hiriek, berriz, beren ekonomiaren 
oinarrizko eremuak izugarri hedatu zituzten, eta beste hiri batzuekin lehian hasi ziren. Garai 
kolonialean, eskala handiko hornidura-sareak nazioaren eta kontinentearen mugak gainditu 
zituen. Gaur egun, hiriek ia eremu globala erabiltzen dute hornitzeko. 

Industria osteko ereduak beste urrats bat eman zuen eta, tokiko ekonomia garatzeko 
esportazio eta inportazioen sistemaren mende egoteaz gain, etxebizitza eta pertsonen 
merkataritza, zerbitzuak eta prestakuntza munduko edozein puntutan koka daitezke orain, 
Internetek eta Informazio eta Komunikazio Teknologiek (IKT) eskainitako irisgarritasun 
unibertsalari esker. 

Eskala globaleko hiriek lur-azaleraren zati txiki-txikia hartzen dute, baina beren jarduerak 
ibaien izaera baldintzatu eta dibertsitate biologikoa aldarazten dute, eta inpaktu horiek 
ozeanoetara eta eguratseraino iristen dira. Ekologiaren ikuspegitik, inpaktu horiek neurtzeko 
erabilitako tresna oinatz ekologikoa da, hau da, hiriaren egiturari, funtzionamenduari eta 
metabolismoari lotutako eraikuntza, produkzioa, kontsumoa, garraioa eta gainerako 
jarduerak jasateko behar den lurraldearen azalera. 

Iraunkortasunaren aldeko aldaketa emateko honako erronka honi aurre egin behar diogu: 
bizitzeko, kontsumitzeko eta ekoizteko egungo ereduak zuzendu behar ditugu, munduko eta 
eskualdeko ekosistemaren osotasun ekologikoaren iraupenarekin bateragarri bihurtzeko eta 
gizarte orekatu eta egonkorra sorraraziko duen ekitate soziala lortzeko xedez. Erronka horri 
aurre egin nahi dio Vitoria-Gasteizek, hain zuzen, eta duela hamar urte baino gehiago ekin 
zion. 
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2.1. Txostenaren helburuak, ikuspegia eta metodolog ia 
 
Erronka horri aurre egiteko, lehenik eta behin, abiapuntuko errealitatearen irudi ahalik eta 
zehatzena islatu behar dugu. Horixe da, hain zuzen, lan honekin bete nahi dugun helburu 
nagusia. Helburu nagusi hori bat dator GEO Hiriak proiektuaren helburu zehatzekin. 
Proiektuak bere hurbilketa metodologikoan dioenez, honako hauek dira helburuok: 

• Proiektuaren xede-hirian ingurumenaren egoera aztertzea. 
• Hiriek eta hiri-garapenek ekosistemetan duten inpaktua neurtzea. 
• Proiektuaren xede-eremuan hiri- eta ingurumen-kudeaketari buruzko erabakiak 

hartzeko aukera emango duten tresnak eskaintzea. 
 

Helburu zehatz horien laburpen gisa, GEO Hiriak proiektuak bere lanari buruzko definizio 
hau eman du: ebaluazioa eta ingurumen-txosten integrala egitea. 

Planteamendu horri jarraiki, alde batetik, erreferentziazko proiektu orokorraren galdera 
berberak egin ditu Vitoria-Gasteizko GEO txostenak, abiapuntu gisa:  

1. Zer gertatzen ari zaio Vitoria-Gasteizko ingurumenari? 
2. Zergatik gertatzen ari da hori?  
3. Nolako inpaktua du? 
4. Zer egin dezakegu eta zer egiten ari gara gaur egun? 
5. Zer gertatuko da orain ezer egin ezean?  

 
Beste aldetik, Europako esparrura egokitzeko nahiaren ondorioz, zenbait aldaketa 
metodologiko egin ditugu. Aldaketa horiek ez dute eraginik proiektuaren helburu nagusian, 
baina garrantzizkotzat jo ditugu emaitzen eraginkortasuna hobetzearren. Aldaketa 
metodologiko horiek gauzatu dira, batez ere, analisi-fasean landutako txosten sektorialak eta 
zirriborroak egitean, baina azken dokumentuaren egituran ere nolabait ageri dira. 

Lehenik eta behin, txosten hau GEO Hiriak proiektuaren barruan Europan egindako 
lehenengoa dela kontuan hartuta, iraunkortasun kontzeptuari definizioa ematea 
lehentasunezko zeregina dela iruditu zaigu. Horretarako, irizpide eta helburu jakin batzuk 
erabili ditugu txosten osoan erreferentzia izan dezaten. Izan ere, badakigu Europaren 
eremuan hiri-iraunkortasunaren ideiaren inguruan ez dagoela erabateko adostasunik, 
formulazioaren aldetik. Aitzitik, eztabaida irekia dago horren izaerari eta horren osagaien 
garrantzi erlatiboari buruz. Latinoamerikako testuinguruan ez da hori gertatzen. Han, 
oinarrizko hiri-zerbitzu askotan dauden gabeziak agerikoak dira. Hori dela eta, hutsune 
horiek konpontzea da lehentasunezko helburua eta horretan nahikoa adostasuna dago. 
Europako eremuan, berriz, bizi-kalitatea da eztabaidagai nagusia, gurea bezalako kontsumo-
gizartearen etapa aurreratuetan gertatu ohi den bezala. Halaxe gertatzen da Vitoria-
Gasteizen. Hiri horretan, diagnostikoak berretsi duenez, bereziki nabarmenak dira herritarren 
bizi-kalitatearen inguruko aurrerapenak. Hori dela-eta, lan honen erronka kontzeptuala 
korapilatsuagoa da eta, beraz, diagnostikoa egiteko irizpideak garbiago finkatu beharra 
dago. Irizpide horiek txostenaren hirugarren kapituluan, “Esparru kontzeptuala” izenekoan 
aurkeztuko ditugu, eta atal horrekin emango diogu hasiera benetako diagnostikoari . 

Hurrengo kapituluek, laugarrenetik zortzigarrenera bitartekoek, diagnostiko-txostenaren 
muina osatzen dute, GEO Hiriak proiektuaren metodologiaren arabera. Hala, laugarren 
kapituluak, “Testuinguru orokorra” izenekoak, hiriaren geografiari, historiari, hirigintzari eta 
metabolismoari buruzko oinarrizko datuak eskainiko ditu; bosgarrenak, “Oinarrizko presioak”, 
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deritzonak, Vitoria-Gasteizko ingurumenak jasaten dituen presioak ditu aipagai; seigarren eta 
zazpigarren kapituluek udalerriaren egungo ingurumen-egoeraren eta iraunkortasun-
baldintzen irudia marraztuko dute, eta zortzigarrenean, “Erantzunak” deiturikoan, udalerriak 
ingurumen-erronkei aurre egiteko indarrean jarri dituen plan eta programa nagusiak 
deskribatuko ditugu labur-labur.  

Presioak eta iraunkortasunaren egoera hizpide dituzten bosgarren, seigarren eta zazpigarren 
kapituluetan, batez ere, txosten honek GEO Hiriak proiektuarekiko dituen gainerako aldaketa 
metodologiko nabariak izango ditugu hizpide. Aldaketa horiek, funtsean, IM-PEIE ereduari 
dagozkio (IM: indar motorrak; P: presioak; E: egoera; I: inpaktua; E: erantzunak) eta 
iraunkortasunaren kontzeptuaz ari ginela azaldutako arrazoi berdinek eragindakoak dira. 

Analisiak egiteko oso tresna erabilgarria izan arren, IM-PEIE ereduak, askotan, ez du argi 
eta garbi egokitzen eragile jakin bat presioen, inpaktuen edo egoeraren kategorian. Horren 
zergatia, paradigma ekologikoek errealitatearen gainean duten ikuspegi zikliko, sistemiko eta 
polifazetikoa da, horren arabera eragile eta efektuen kateak bere baitan itxi eta norabide 
guztietan zeharkatzen baitira.  

Egia esan, Latinoamerikako errealitateari dagokion abiapuntuak tresna horren alderdirik 
anbiguoenak gainditzeko aukera ematen du. Izan ere, han, hiri-garapenari eta hazkunde 
demografikoari zor zaizkien presioen eta ingurumenean duten inpaktuaren arteko 
kausaltasun-harremana zuzen eta lineala da. 

Europako hirietan, ostera, apriorizko ikuspegi horrek azterketa bat eskatzen du. Europako 
hirietan, hirigintza eta hazkundea oraindik gertatzen ari diren dinamikak direla argi egon 
arren, dinamika horiek ez dute zerikusirik Latinoamerikako landa-eremuetatik hirietarako 
migrazio handiekin eta hiri haietako hazkunde esponentzialarekin. Beste faktore batzuek, 
ordea, nabaritasuna hartzen dute Europan, hala nola kontsumoak, mugikortasunak edo 
finantza- edo komunikazio-merkatuek, baita hirietako biztanleen bizimoduak ere. Faktore 
horiek, hazi beharrean, hedatu egiten dira edo ezohiko hirigintza ereduei erantzuten diete. 
Eredu horiek konplexuagoak dira eta, tamalez, gero eta inpaktu handiagoa dute 
ingurumenean. 

Hitz gutxitan esanda, PEIE ereduak presioari buruz duen kontzeptua Europaren kasuan 
aplikatzen dugunean, ez da zuzena esatea hiri-hazkundea eta hazkunde demografikoa 
ingurumena andeatzearen eragile nagusiak direnik. Aitzitik, ingurumenaren gaineko 
askotariko presio multzo heterogeneoa hartu behar dugu eragiletzat eta, horien artean, 
presio orokorrak eta tokiko presioak bereizi behar ditugu.  

Horretan dihardu txostenaren bosgarren kapituluak. Analisia egiteko garaian, presio orokor 
eta zehatzen identifikazioa eta hierarkizazioa egiteko kontrako bidea jarraitu dugu, hau da, 
oro har eta sektoreka ikus daitezkeen inpaktu eta arazoetatik abiatuta, kausaltasun-kateak 
arakatu ditugu. 

Kapitulu horretako lehen zatian, “Europako oinarrizko presio-faktoreak” izenekoan, 
antzemandako presio orokorrak azaldu ditugu. Horietan eragiteko aukera txikia dute tokiko 
erakundeek, baina haien eginkizuna ondo ulertu gabe, jarduteko aukera errealei buruzko 
pertzepzioa okerra izan liteke.  

Bosgarren kapituluko bigarren zatian, “Tokiko oinarrizko presio-faktoreak” deiturikoan, tokian 
tokiko faktoreak azaldu ditugu, hau da, Udalak zuzenean esku hartuta bidera ditzakeen 
faktoreak.  
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Beste aldaketa metodologikoa txostenaren seigarren eta zazpigarren kapituluetan ageri da 
eta, funtsean, Egoeraren eta Inpaktuaren kontzeptuek PEIE ereduan bat egitean datza. 
Horren arabera, ingurumenaren egoeraren alderdietako bat txostena egiterakoan presioek 
eragindako inpaktuei dagokiena da, eta beste alderdia, udalerriaren egoera aztertzean 
identifikatutako aukera ugariei dagokiena da. Bi zati horietatik lehena seigarren kapituluan 
garatuko dugu, “Ingurumenaren egoera eta iraunkortasuna: inpaktu nagusiak” izenekoan. 
Zazpigarren kapituluak, “Ingurumenaren egoera eta iraunkortasuna: iraunkortasunerako 
abiapuntuko indarrak eta aukerak” deiturikoak, berriz, bigarren zatian jorratuko dugu. 
Egoeraren kontzeptuaren bereizketa hori, inpaktuaren kontzeptua subsidiariotzat hartuta eta 
aukerei buruz hitz egiteko kapitulu osoa eskainita, oso egokia dela uste dugu, kontuan 
hartzen badugu Vitoria-Gasteizko ingurumenaren egungo egoerak ezaugarri duen 
alderdietako bat ingurumen- eta hiri-kalitatea dela eta hori aukera-faktore ugarietan islatuta 
dagoela. 

Hemen, “indar” eta “aukera” kontzeptuak AMIA analisi-metodotik hartu ditugu, hizpide dugun 
kasuan egokia delakoan. Bestalde, presioen analisian egindako aldaketa metodologikoari 
jarraiki eta iraunkortasuna esparrutzat hartzen duen kontzeptuarekin bat, inpaktu eta aukera 
multzo hori ez da alderdi metabolikoetara mugatzen. Aitzitik, iraunkortasun soziokulturalari 
eta ekonomikoari dagozkien alderdiak ere barne hartzen ditu. 

Zortzigarren kapitulua, “Erakundeen erantzunak iraunkortasunaren eremuan” izenekoa, PEIE 
ereduko Erantzunaren kontzeptuari dagokio eta, horren arabera, udalerrian gaur egun abian 
dauden planak, politikak eta programak aztertzen ditu, antzemandako inpaktu eta aukerekin 
duten erlazioa azpimarratuta. 

Gainerako kapituluetan diagnostikotik ateratako ondorioak azalduko ditugu. Hala, 
bederatzigarren kapituluak, “Etorkizunerako aurreikuspenak” izenburupean, txosten 
honetarako prestakuntza-lanen artean egindako iraunkortasun-adierazleen zerrenda 
aurkeztuko du lehenik eta, jarraian, lana abian jartzean herritarrek eztabaidatzeko 
antolatutako tailerraren konklusioak. Azkenik, udalerriko erreserbako lurzoruaren okupazioari 
buruzko prospektiba-lana egingo dugu. Izan ere, etorkizunari begira aurreikus daitezkeen 
hipotesi eta agertokien arabera, presio nagusietako bat izango da hori. 

Hamargarren kapitulua “Proposamen eta gomendioak” izenekoa da. Kapitulu horrek 
sektorekako gomendio eta jarraibide orokorrak eskaintzen ditu, luzatu gabe. Ildo horretan, 
esan beharra dago proposamen horiek subsidiarioak direla diagnostikoaren muinarekiko, ez 
baitira diagnostikoaren azken xedea. Hurrengo puntuan azalduko dugun legez, txostenaren 
esparrua finkatzen duen ikuspegi kontzeptualaren arabera, Gasteizko gizarte osoari dagokio 
gerora begira ingurumenarekiko erronkei erantzunak emateko zeregina. Ildo horretan, 
guztion artean gogoeta egiteko, lan egiteko eta eztabaidatzeko lan-hipotesia eskaini nahi 
izan dugu txosten honekin.  

Bestalde, GEO Hiriak proiektuaren proposamenak ezaugarri duen sektorekako eta diziplina 
anitzeko ikuspegiak oreka-borondate berdinari erantzuten dio txosten hau egiteko erabilitako 
ikuspegi metodologikoak. Aukeratutako sektoreak (natura-eremua, landa-eremua, hiri-
eremua, gizartea eta gobernantza, jarduera ekonomikoak eta finantzarioak, eta hiri-
metabolismoa) banatzeko erabilitako irizpide analitiko konbentzionalen erabilgarritasuna aski 
egiaztatuta dago. Gure ustez, irizpide hori eraginkorrena da, sektoreen arteko elkarreraginak 
argi identifikatuta konplexutasun sistemikoa berreskuratzeko aukera emango duen 
esparruaren barruan kokatuz gero behintzat, iraunkortasunaren paradigmak ezaugarri duen 
ikuspegi holistikoaren arabera. Horixe lortu nahi izan dugu lan honekin. 
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2.2. Herritarren parte-hartzearekin hartutako konpr omisoa 
 
Vitoria-Gasteizek etorkizunean iraunkortasunaren bidean aurrera egitea lortzeko nahitaezko 
baldintza honako hau da: hiri-politikaren derrigorrezko aldaketa eta hobekuntza bultzatu eta 
bermatzeko, herritarrek parte hartzea eta tokiko gobernuak lankidetzaren bidez kudeatzea, 
hau da, “gobernantza” edo gobernu onaren kontzeptu berriaren bidez,  

Aldaketaren eragilea hirian bizi diren herritarrek antzemandako ingurumen-krisia da. 
Aldaketaren xedea, berriz, beste garai ez hain kritiko batzuetan nagusi zen zarrastelkeria 
zentzugabetik urrundutako mugak jartzea eta benetako premiak zehaztea. Mugak eta premia 
horiek zehazteko, beharrezkoa da ezagutzaren, ikerkuntzaren, teknikaren eta gizarte-taldeen 
partaidetza edo adostasunaren arteko konbinazioa.  

Herritarrek hiriaren etorkizuneko proiektua zehazteko zereginetan parte hartzen badute, 
herritarrengan konfiantzazko harremanak eta herritarrek parte hartzeko baldintzak sortuko 
dira, eta halako harreman eta baldintzak ez dira oso ohikoak izan orain arteko hiri-politikaren 
kudeaketan. Hori lortzeko, Udalaren plan, proiektu eta politika guztietan gardentasuna eta 
informazioaren kalitatea derrigorrezkoak dira, herritarrek erabakiak hartzeko prozesuan 
zentzuz eta ganoraz parte har dezaten. Guztiok erabiltzeko eskaintzen dugun tresna hau 
norabide horretan emandako urratsa izan dadila espero dugu. 
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3. ESPARRU KONTZEPTUALA: IRAUNKORTASUNA HELBURU 
 

GEO Hiriak proiektuaren baitan Europan egindako lehen diagnostikoa da hau. Ahalik eta 
zorroztasunik handiena ematearren, egokitzat jo dugu identifikatutako sektore 
bakoitzarentzat iraunkortasun-helburu orokor eta xehatuen azalpen zehatza egitea. Izan ere, 
uste dugu “iraunkortasun” terminoak, gero eta hedatuago dagoenez, ez duela adostasunik 
sortzen bere interpretazioari dagokionez eta, hortaz, kontzeptua zuzen aplikatzeko 
erabilitako esparru kontzeptuala adierazi beharrean gaude.  

Gure iritzian, azalpen horren bidez soilik geratuko dira argi diagnostikoaren emaitzak 
elkarrekin eta txostenaren konklusio gisa aurreratutako proposamen eta iradokizunekin 
lotzeko estekak. Helburuen adierazpen horren bidez, ez ditugu iraunkortasunaren eremuan 
egunez egun sortzen diren eztabaidagai akademiko eta politiko ugariak alde batera utzi nahi. 
Aitzitik, argi utzi nahi dugu zein diren txosten honen egileek eztabaida horietan lehenetsitako 
aukerak, gardentasunari eta koherentziari eusteko ahaleginak, neurri handi batean, honelako 
tresnak eraginkorragoak izateko lagungarri izan daitezkeelakoan. Hori argi utzita, jarraian 
azalduko dugun helburu eta irizpideen multzoa, baita txostena bera ere, guztion artean 
gogoeta egiteko erreferentziazko tresna gisa eskaintzen ditugu. 

3.1. Iraunkortasun-irizpide eta -helburu orokorrak 
Diagnostiko orokorra egiteko oso baliagarria da iraunkortasunaren kontzeptuaren formulazio 
hedatua, hiru alderdi aintzat hartzen dituena: ingurumen-alderdia, alderdi soziokulturala eta 
ekonomikoa. Izan ere, diagnostikoa egiteko gida eta erreferentzia izan daitezkeen irizpide 
orokorrak eta sektore-irizpideak errazten ditu formulazio horrek. Analisi-esparruaren 
formulazio horrek, gainera, emaitzen ebaluazio zehatzagoa ahalbidetzen du, 
iraunkortasunaren ikuspegi estu-estu batetik begiratuta, alderdi sozio-ekonomikoen eta 
soziokulturalen kaltean energia-fluxuari eta ingurumen-inpaktuari soilik lotutako gaiei eman 
ohi zaien gehiegizko garrantzia zuzentzeko balio baitu. Ildo horretan, berez, 
iraunkortasunaren ikuspegi integratu edo holistikoaren aldeko aukera da. 

Gauzak horrela, komenigarria izan liteke iraunkortasun-helburu orokorra finkatzea, abiapuntu 
gisa. Labur-labur, honela formula genezake helburu hori:  

“Vitoria-Gasteizko oinatz ekologikoa murriztu eta hirian eta aldirietan bizi-kalitatea handitzea.” 
 

Hala, formulazioaren berezko subjektutzat hiria eta aldiriak hartzen dira. Oinatz 
ekologikoaren eta bizi-kalitatearen kontzeptuen barruan, berriz, ingurumen-
iraunkortasunarekin zerikusi zuzena duten alderdiak sartzen dira, lehenengoan, eta alderdi 
soziokulturalak eta ekonomikoak, bigarrenean, iraunkortasunaren egungo kontzeptuaren 
muina osatzen duen bi terminoen arteko lotura dialektikoa agerian utzita. 

Lotura horren barruan, aldaketa helburu duen edozein estrategiarentzat funtsezkoak diren 
etorkizuneko erronka eta funtsezko hipotesia dautza: Oinatz ekologikoa kalkulatzeko oinarria 
osatzen duten aldagaiak (guztiak baliabide- eta material-kontsumoari eta biodibertsitatearen 
egoerari lotuak) murrizteaz batera, eragindako herritarren bizi-kalitateari buruzko adierazleak 
handitu behar dira. Hau da, gizaki guztien ongizatea nabarmen hobetzeko aukera dago, 
baliabide gutxiago kontsumituta eta natura-ingurunearen baldintzak oneratuta. Bai jarraian 
era sintetikoan azalduko ditugun helburu xehatuetan, bai horien arabera egindako 
diagnostikoan, esparru-formulazio horren erronkarekin koherentziari eusten saiatu gara.  
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3.1.1. Ingurumen-iraunkortasuna  

Alderdi soziokulturalak eta ekonomikoak aintzat hartzen ez dituen ikuspegitik begiratuta, 
ingurumen-iraunkortasunaren kontzeptua erredundantea dela esan genezake. Hori dela eta, 
esparru kontzeptualaren barruan, komenigarria da ingurumenaren kontzeptua zedarritzea: 
giza jarduerak barne hartzen dituen baina jarduera horietatik independentea den inguru 
biofisikoa osatzen duten elementu guztien multzoa. Ikuspegi horretatik, honako helburu hau 
planteatzen dugu:  

“Oinatz ekologikoa lurraldearen karga-ahalmenaren edo bioahalmenaren azpitik mantentzea, 
ingurumenaren eta paisaiaren gaineko inpaktua txikiagotuz eta ziklo naturalak leheneratzen 

lagunduz.” 
 

Oinatz ekologikoaren kontzeptua nahikoa berria da, eta oso analisi- eta komunikazio-tresna 
baliagarria izatera iritsi da, hiriko material-fluxuari, energiari eta lurzoru-kontsumoari buruzko 
dinamika guztien elkarreragina oso era sintetikoan eta adierazle orokor bakar baten bidez 
adierazten duelako: gure premiak asetzeko naturatik zenbat erabiltzen dugun, azaleraren 
aldetik neurtuta (hektarea guztiak). Bioahalmenaren kontzeptuari (hau da, lurralde batek 
bere osotasuna galdu gabe jasan dezakeen gehienezko ustiapen mailari) lotuta erabiltzen 
da. Hala ere, oinatz ekologikoaren kontzeptua erabiltzean, garrantzizko alderdi batzuk 
kontuan izan behar ditugu: 

Lehenik eta behin, lurraldearen eskalan behera egin ahala, kalkulatzeko zailtasuna handitu 
egiten da, behar ditugun datuen nolakotasuna dela eta, datu horiek batzuetan ez baitaude 
eskura edo, tamaina ertaineko hirietan, tokikoak bereizten zailak baitira. Espainian, kalkulua 
duela gutxi egin dute Nafarroan, Andaluzian eta Katalunian, metodo estandarra erabiliz, eta 
Espainiari eta bere autonomia-erkidegoei dagozkien emaitzak argitaratu berri dira (1. irudia). 
Estatistikak egiteko zailtasunak direla-eta, oraindik oso hiri gutxik daukate adierazle hori. 
Gasteizen kasuan ere kalkulua ez da egiten hasi. Ondorioz, txosten honetan ezin da helburu 
hori zenbakitan adierazi. Beraz, adierazle orokor gisa baino ezin da erabili.  

 
1. irudia. Espainiako defizit ekologikoa, biztanleko hektarea orokorretan emanda 

Espainiako egungo kontsumo-erritmoari eusteko. Lurra bezalako 3,6 planeta beharko lirateke. Espainiak bere 
bioahalmena halako 2,6 erabiltzen du. (Iturria: Espainiako Oinatz Ekologikoa, Biodiversidad Fundazioa, 

Ingurumen Ministerioa, 2007). 
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Bigarren alderdia lurraldeko energia-kontsumoaren kalkulua da, CO2 finkapena oinarri 
hartuta, oinatza kalkulatzeko erabilitako metodoaren arabera. Egia esan, ordezko sistema 
batzuk erabiltzeko saioak egin dira, adibidez bioerregaietan oinarrituta eta behar den energia 
sortzeko erabili beharreko lurzoruaren azalera neurtuta, eta dirudienez, emaitzak antzekoak 
izan dira1. Nolanahi ere, Estatu osorako egindako kalkuluek agerian utzi dute azken 
hamarkadan oinatz ekologikoak izan duen gorakadaren eragile nagusia energia-kontsumoa 
dela. Hala, oro har, energia-kontsumoa murriztea oinarrizko faktoreetako bat da. 

Hirugarren arretagunea oinatz ekologikoaren kontzeptuaren barruan zuzenean sartzen ez 
diren gaiei dagokiena da. Horien artean paisaian egindako inpaktua aipa dezakegu. Gai 
horietarako berezko adierazleak erabili behar ditugu. Adierazle kuantitatibo orokorren bat 
erabiltzea baztertu behar ez badugu ere, paisaiaren gai horretan balorazio kualitatiboko 
mekanismoak lehenetsi behar ditugu. Nolanahi ere, helburuaren formulazioan gai hori 
aipatzea garrantzizkoa da. 

3.1.2. Iraunkortasun soziokulturala  

Garapen iraunkorraren kontzeptuak iraunkortasunaren gaineko esanahi ugari eragin ditu, eta 
ingurumenarekiko errespetua eta giza ongizatea elkarri guztiz lotuta dauden ideia ekarri du 
berekin hasiera-hasieratik. Konstatazio horretatik abiatuta, ideia hori nagusitu eta paradigma 
berria sorrarazi du. Iraunkortasun soziokulturalaren ideiak ongizateari dagozkion alderdi 
zehatzak azaleratu nahi ditu, alderdi horiek ingurumen-alderdiekin dituzten elkarreraginen 
analisia errazteko helburuz. Ikuspegi horretatik, honako helburu hau planteatzen dugu:  

“Bizi-kalitatea (osasun-terminoetan adierazia), erosotasuna, ongizatea eta gizarte-kohesioa 
handitzea.” 

 

Bizi-kalitatearen kontzeptuak ez du definizio errazik, elementu subjektibo batekin zerikusi 
handia duelako: pertsonek beren inguru fisiko eta sozialarekin duten gogobetetasunarekin, 
hain zuzen. Orobat, zerikusia du nahikoa diru-sarrera ekonomikoekin, ekipamenduak eta 
zerbitzuak erabiltzeko aukerarekin eta baita norberaren egoera onarekin ere, osasunaren eta 
oreka emozionalaren ikuspegitik. Halaber, garrantzitsuak dira erosotasunak ahalbidetutako 
ongizate biofisikoari lotutako faktoreak. Nolanahi ere, osasunaren, erosotasunaren eta 
gizarte-ongizatearen artean bereiztea komeni da, hiru kontzeptu horiek lotura desberdinak 
dituztelako ingurumenarekin. 

Ez dago adostasunik oraindik bizi-kalitatearen jarraipena edo trazabilitatea egiteko zer 
adierazle sintetiko erabili behar den esateko, elementu soziokulturalak direla-eta zaila baita 
zenbakizko adierazle hutsera mugatzea. Garatutako kontzeptuen artean, Giza Garapenaren 
Indizeak eskaintzen du tresnarik erabilgarri eta oparoena, aldagai sozio-ekonomikoak 
(normalean BPGaren objektu direnak) osasunarekin, kulturarekin eta hezkuntzarekin 
txertatzen baititu. 

3.1.3. Iraunkortasun ekonomikoa 

Ikuspegi ekologikotik begiratuta, iraunkortasun ekonomikoaren kontzeptuaren aplikazio 
zorrotzak topo egiten du beti moneta-fluxuaren (funtsean abstraktua) kontzeptuaren 
zailtasun teorikoekin. Gai materialen eta monetarioen arteko desoreka hori are larriagoa da 
finantza-fluxu ez-materialen nagusitasun globalaren ondorioz, eta ekonomia ekologiko 

                                                
1 “La huella Ecológica en España” ikerlanaren aurkezpena, Ingurumen Ministerioa, 2007ko urriaren 22a eta 23a, Madril. 
Txostenak: www.fundacion-biodiversidad.info/huellaecologica/app/pdf/ponencias/ 
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deritzonaren korronte guztiek kontzeptu ekonomiko nagusien aurka egindako kritikaren 
oinarri nagusietako bat da.2  

Egia esan, iraunkortasun ekonomikoaren ideiak, batzuetan, benetan den baino argiagoa 
ematen du eta, hala, ez da erraza termino kuantitatiboetan zehaztea zer den ekonomikoki 
iraunkorra, egoera jakinei buruz ari garela. Zailtasun horren erakusgarririk nabariena honako 
hau da: giza balioak eta balio ekologikoak, beren iraupena eta babesa bideratzeko, kanpo-
eraginen etiketapean dirutan ematea egokia den ala ez erabakitzeko eztabaida sakonak 
zabalik daude gaur egun ere.  

Bestalde, iraunkortasun ekonomikoaren helburuaz ari garenean, iraunkortasunaren 
kontzeptua bera dela eta, gainerako helburuetatik bereizten duen izaera instrumentala duela 
azpimarratzea komeni da. Nolanahi ere, helburua termino tautologikotan formula liteke: 
Prozesu bat ekonomikoki iraunkorra izateko, alderdi ekonomikoa ezin da berez helburua 
izan. Aitzitik, alderdi horrek gainerako helburuak betetzen lagundu behar du, era subsidiario 
edo instrumentalean. 

Hala ere, ingurumen-alderdien eta alderdi ekonomikoen artean abiapuntuko lotura ukaezina 
dago. Lotura horren oinarria honako hau da: tokiko baliabideak albait gehien aprobetxatu eta 
baliabide eta pertsonak alferrik garraiatzeak dakarren kontsumoa saihesteko irizpidea. 
Lotura horrek, hain zuzen, tokiko garapenaren ikuspegitik helburu garbia formulatzeko 
aukera ematen du:  

“Tokiko giza baliabide, baliabide energetiko eta materialei lotutako garapen ekonomikoa sustatzea.” 
 

Udal-inguruneari buruzko txosten honen esparruan, fluxu ekonomikoak fluxu sozialekin eta 
materialekin lotzea eskatzen du helburu horrek, udalerriaren autosufizientzia-gaitasunari 
loturiko alderdiei garrantzi berezia emanda. 

3.2. Ingurumen-iraunkortasuna, iraunkortasun soziok ulturala eta 
ekonomikoa: sektorekako irizpide eta helburuak 

Behin iraunkortasunerako eta bere hiru ikuspegietarako helburu orokorrak finkatuta, txostena 
egiteko analisiaren egitura osatu duten sektoreetarako helburu espezifikoak zehazteko 
zereginari heldu behar diogu. Zeregin horren berri emango dugu sintetikoki atal honetan. 
Hasieran esan dugun bezala, diagnostikoaren atalen eta diagnostikoaren ondoriozko 
proposamen eta gomendioen arteko lotura kontzeptuala erraztea da xedea. 

Ildo horretan, esan beharra dago hemen eskematikoki azaldutako helburuen zerrenda oso 
orokorra dela, ia programatikoa, eta helburu horiek lortzeko abian jarri beharreko neurri eta 
tresna zehatzak ez aipatzen saiatu gara, hain zuzen ondoren garatuko dugun 
diagnostikoaren eginkizuna baita hori. Helburu horietatik asko egiturazkoak eta epe luzekoak 
dira eta, ondorioz, zaila da tokiko ikuspegitik soilik horiei arrakastaz heltzea. Horregatik, hain 
zuzen, agerian utzi behar ditugu helburu horiek, tokiko politikak eta estrategiak noraino iritsi 
daitezkeen zehaztuko duten mugak argi eta garbi finkatzeko xedez. 

                                                
2 Naredo, José Manuel. La economía en evolución, Historia y perspectivas de las categorías básicas del pensamiento 
económico, Siglo XXI Argitaletxea, bigarren argitaraldia, 1996ko otsaila; Carpintero, Oscar, El Metabolismo de la economía 
española. Recursos naturales y huella ecológica (1995-2000) César Manrique Fundazioa, Economía y Naturaleza bilduma, 
Madril, 2005. 
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3.2.1. Natura-ingurunea 

Sektore horri dagokionez, dauden ekosistemen kalitatea eta biodibertsitatea zaindu eta 
handitzea da helburu orokorra. 

Ingurumen-iraunkortasunaren aldetik, helburu nagusi horrek helburu espezifiko batzuk 
dakartza berekin. Horietako bat azpiegiturek eta hiri-erabilerek natura-ingurunean duten 
inpaktua arintzea da, batez ere landare eta animalien dibertsitatearen kontserbazioari, ur-
zikloaren eta ur-sistemen babesari eta konektibitate ekologikoa mantentzeari begira. Orobat, 
paisaia naturalaren ezaugarrien kontserbazioa garrantzi handiko helburu espezifikoa da. 
Alderantzizko zentzuan, natura hiri-ehunean bertan sartu eta haren naturalizazioa sustatzeko 
baldintzak sortzea ere beste helburu bat da.  

Iraunkortasun sozialaren ikuspegitik, berriz, herritarren eta naturaren arteko harremanak 
sustatu eta ekosistemak ezagutarazteko baldintzak sortzea da helburu nagusia. Horretarako, 
biztanleriak biodibertsitatearen eta bizi-kalitatearen harremanari buruz duen hezkuntza eta 
kontzientzia areagotu beharra dago. Halaber, kontzientzia horri lotutako kontsumo-kultura 
berria eraikitzea oinarrizko helburua da eragile sozial guztientzat. 

Azkenik, iraunkortasun ekonomikoaren ikuspuntutik, natura-ingurunearen kalitatea baliabide 
ekonomiko gisa ustiatzea da helburu nagusia. Hori egiteko, kalitate hori zaindu eta 
areagotzeko ere balio duten jarduerak erabili behar dira. 

3.2.2. Landa-ingurunea 

Sektore horretarako helburu orokorra tokiko produkzio-ahalmena zaindu eta optimizatzea da.  

Ingurumenaren ikuspegitik, honako hauek dira helburu nagusiak: azpiegiturek eta hiri-
hazkundeak lurzorua okupatzeko prozesuaren aurrean, nekazaritzako, abeltzaintzako eta 
basozaintzako produkzio-lurrak babestea, batetik, eta erabilera-sistema iraunkorrak 
sustatzea, bestetik.  

Gizartearen aldetik, berriz, honako hauek dira helburuak: landa-inguruneko lanbideen 
onespen soziala handitzea eta tokiko produktu ekologikoak kontsumitzeko ohitura sustatzea, 
udalerriko herritarren artean tokiko nekazaritzako elikagai-sistema bultzatuta. 

Termino ekonomikoetan, aurreko horiek eragindako helburua da nekazaritza, abeltzaintza 
eta baso-jarduera ekologikoak sustatzea. Horrez gain, tokiko lehen sektoreko jarduera 
balioztatzeko helburu horretan laguntzeko, elikagaiak banatu eta merkaturatzeko prozesuak 
ere berriz planteatu beharra dago. Azkenik, jarduera horiei lotutako lanpostuak sortzea da 
bete beharreko beste helburuetako bat. 

3.2.3. Hiri-ingurunea 

Helburu orokorrak bi dira: Hiri-inguruneak ingurumenaren gainean duen inpaktua arintzea 
eta hiri-inguruneko bizigarritasun-baldintzak hobetzea. 

Lurzoruari dagokionez, ingurumenaren alorreko helburu nagusia da erabili gabeko 
lurzoruaren erabilera zentzugabea saihestu eta lurzoruaren eta hiri-ehunaren berrerabilera 
sustatzea. Horretarako, erabili gabeko lurzoru industrialen edo bestelakoen 
deskontaminazioa bultzatu eta jarduerak nahastu eta hibridatu behar dira. Helburu sozial 
gisa, berriz, hiri-garapenaren ardura duten gizarte-eragile nagusien artean (administratzaile, 
sustatzaile, eraikitzaile eta profesionalak) lurzorua ordezkatu ezinezko baliabidetzat hartzea 
proposatzen da. 
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Eraikuntzari dagokionez, dagoen eraikin-ehuna egokitu eta berritzea da oinarrizko 
helburuetako bat. Beste bat honako hau da: eraikin berri eta berrituen bizigarritasuna, 
egokitasun bioklimatikoa eta inpaktu txikia sustatzea, diseinu pasiboko tekniken bidez eta 
energia berriztagarriak eta material ekologikoak erabiliz, eraikinen barruko osasun- eta 
erosotasun-baldintzak hobetzeko. Ikuspegi sozialetik begiratuta, eraikinetako gailu 
bioklimatikoen erabilera egokiari buruzko informazioa sustatzea da helburua. Arlo horretako 
helburu ekonomiko nagusia, berriz, berokuntzaren, hozte-sistemaren eta mantentzearen 
kostuak minimizatzea da. Baliabideen optimizazioari lotutako beste helburu batzuk honako 
hauek dira: eskaintza eta eskaria egokitzea, errealitate soziologiko berrietara egokitutako 
etxebizitza-irtenbide tipologikoak sortuta; malgutasuna eta moldakortasun tipologikoa 
sustatzea; eta etxebizitzaren jabetza-erregimenaren aurrean, alokairu-erregimena 
bultzatzea.  

Espazio publikoaren kasuan, helburu nagusia bizikidetasuna sustatzea da, egote-
erabilerarako eta interkomunikaziorako baldintzak sortuta. Horretarako, beharrezkoa da 
zenbait faktore zuzentzea, hala nola honako hauek: dentsitatea, erabilera-nahastea, kaleko 
merkataritza, mugikortasun iraunkorra, zarata gutxitzea eta giza jardueren inpaktua arintzea. 
Espazio publikoaren naturalizazioa eta harmonizazioa lortzeko berdegune-sistemekiko 
elkarreragina sustatu beharra dago. Horrekin batera, sistema horren mantentze-kostuak 
jaistea komeni da, eta horretarako espezie autoktono eta xerofitoak (ureztatze txikiagoa 
behar dutenak) eta ur birziklatua erabil daitezke.  

Behar espezifikoak edo mugikortasunean arazoak dituzten herritarrentzat irisgarritasun- eta 
bizigarritasun-baldintzak sortzea bete beharreko beste helburu orokor bat da eta, derrigorrez, 
hiri-kalitatearen hobekuntzan izango du isla. 

3.2.4. Mugikortasuna 

Arlo horretako oinarrizko helburua ordezko garraiobideak suspertzea da, batik bat oinezko 
mugikortasuna eta bizikletaren erabilera, motor-ibilgailuen bidezko mugikortasunak dituen 
kostu energetikoak eta lurraldearen eta hiri-ingurunearen gaineko inpaktuak gutxitzeko 
helburuz. Inpaktu horien artean, azpimarratzekoak dira espazio publikoaren bizikidetasun-
baldintzen eta herritarren osasunaren gainekoak. 

Helburu horiez gain, honako beste hauek ditugu arlo horretan: istripuak gutxitu eta joan-
etorrietarako denbora laburtzea, garraiobide publikoaren erabiltzaile bakoitzeko kostu 
energetikoaren optimizazioa eta garraio-sistemarako gastuak murriztea. Helburu horiek 
guztiak elkarrekin erlazionatuta daude hiri-ingurunearen eta lurraldearen kalitateari lotutako 
mugikortasunaren kontzepzio integralarekin. 

3.2.5. Gizartea eta gobernantza 

Bizi-kalitatearen kontzeptuaren barruan hainbat alderdi barne hartzen dituen arlo horretako 
helburu orokorra ondorengo hau da: herritar guztiek osasuna, erosotasuna eta gizarte-
ongizatea izateko baldintza egokiak bermatzea, giza jarduerek ingurumenean duten inpaktua 
minimizatuta. 

Helburu orokor hori ikuspegi sozialetik garatzeko helburu nagusiak, berriz, ondorengo hauek 
dira: osasun-zerbitzuak hedatzea, gizarte-bazterketaren eragileak desagertu eta herritar 
guztiek etxebizitza, zerbitzu eta ekipamenduak eskuratzeko erraztasunak izatea, generoen 
arteko berdintasuna eta ekitatea bultzatzea, etorkinen integrazioa eta, azkenik, herritarrek 
habitataren konfigurazioan parte hartzeko baldintzak sortzea. Ingurumenaren ikuspegitik, 
berriz, helburu orokorrari lotuta honako helburu nagusi hauek ditugu: kontsumo-ohitura 
arduratsuak sustatzea, baliabideak zarrasteltzen ez dutenak eta ingurumenean eragin txikia 
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dutenak; bizi-aztura osasungarriak bultzatzea; eta tokiko produktuak eta barazki-proteinak 
oinarri nagusi dituen elikadura hedatzea. 

Laneko jarraibideei gagozkiela, nahitaezkoa da emakumeak laneratzea eta etxeko lanen 
banaketa ekitatiboa sustatzea, lantokien ingurumen-kalitatea eta telelangilearen autonomia 
eta bere lanaren gaineko kontrola. Lana gizartean hobeto banatzea, lanaldia laburtzea eta 
etengabeko prestakuntza sustatzea giza baliabideen eraginkortasunari eta optimizazioari 
lotutako helburuak dira.  

Hezkuntzaren eta kulturaren arloan, tokiko mailatik prozesu globalak ulertzea errazteko 
baldintzak sortzea da helburua. Horretarako, gizartearen dibertsitate eta heterogeneotasuna, 
kosmopolitismoa eta tokiko ondarearen eta identitatearen ezagutza aldi berean bultzatu 
behar dira, nork berearekin duen loturatik abiatuta besteekiko errespetua sendotzeko. Arlo 
horretako oinarrizko beste helburu bat hau da: lurraldearen funtzionamendua ahalbidetzen 
duten energiaren eta materialen fluxuen ulermena oinarri duen ingurumen-hezkuntza, lurreko 
ingurugiroaren egoerarekiko erantzukizun globala ere aintzat hartuko duena.  

Biztanleriaren dinamikari dagokionez, herritarrak lurraldean zehar egoki banatzea da helburu 
nagusia. Horretarako, derrigorrezkoa da biztanleriaren egitura orekatua errazten duen 
faktoreak elikatzea eta erabilerak lurraldean sakabanatzeko baldintzak sortzea. Helburu 
horrekin, lurralde-makrozefalia eta herritar gazteak herrietatik joatea eragiten dituzten 
fenomenoei aurre egin behar zaie, landa-eremuen eta hiri-eremuen arteko oreka 
ekonomikoa sustatuz.  

Gobernantza dela-eta, herritar guztiek lurraldea aldatzeko prozesuetan esku har dezaten 
sustatzea da helburua, kontsulta hutsetik urrunago joanda, interesen arteko gatazkak modu 
eraikitzailean bideratuta. Plangintzaren eta kudeaketaren ikuspegietatik, horrek esan nahi du 
erabiltzaileek plangintza-faseetan parte hartzeko agertokiak eta tresnak sortu behar direla, 
baita gizarte-eragile guztiak barne hartuko dituzten monitorizazio- eta jarraipen-foroak ere. 

3.2.6. Jarduera ekonomiko eta finantzarioak 

Arlo horretan, eskura dauden baliabide material eta energetikoen (tokikoak zein globalak) 
erabilera produktiboa optimizatuta eta jarduera ekonomiko eta finantzarioek ingurumenean 
duten inpaktua gutxituta giza beharrak asetzea da helburu orokorra. 

Sektore ekonomiko guztiei aplika lekizkiekeen helburuak honako hauek dira: lurzoru gutxi 
kontsumitzen duten, ingurumenarekiko arduratsuak diren eta tokiko baliabideetan oinarrituta 
dauden jarduerak bultzatzea; produkzio-prozesuen (produkzioa, biltegiratzea eta banaketa) 
eta zerbitzuen fase guztietan energia aurreztea, berrerabiltzea eta birziklatzea; tokiko 
lanpostuen sorrera sustatzea; eta lan-ingurunearen kalitatea hobetzea, langileen lan-
dibertsitatea, autonomia, integrazioa eta beren lanaren gaineko kontrola errazten dituzten 
enpresa ereduak bultzatuta. 

Turismo-sektoreari buruz, lurraldearen karga-ahalmenarekiko eta ingurumenaren kalitatea 
oinarri duten turismo-jardueren mugekiko kontzientzia sorrarazi behar da.  

Finantza-sistemari dagokionez, ingurumen-helburu gisa proposatzen dugu, alde batetik, 
finantza-ekonomiaren eta natura-baliabideen ekonomiaren arteko konexioa berreskuratzea, 
eta bestetik, ingurumen-helburuei lotutako (baina gain-kontsumoa eta baliabideak ibilgetzea 
eragiten dituzten sektoreetatik, adibidez higiezinen sektoretik, bereizitako) finantza-jarduerak 
eta etxeko aurrezkia sustatzea. 
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3.2.7. Hiri-metabolismoa: ura, energia, materialak,  hondakinak eta isuriak 

Azpimarratu beharra dago arlo honetako oinarrizko helburuek zeharkako lotura sendoa 
dutela orain arte aipatutako sektoreetako helburuekin. Izan ere, aurreko sektore guztiek 
badute baliabide energetiko eta materialen aurrezpenari, hau da, fluxu orokorren, isurien eta 
energia-, material- eta osagai-garraioaren minimizazioari lotutako alderdi bat, eta alderdi hori 
da, hain zuzen hiri-metabolismoaren alorreko oinarrizko helburua.  

Uraren sektore espezifikora eramanda, helburu horrek esan nahi du ur-kontsumoa 
minimizatu eta erabilera bakoitzean kalitate egokia bermatzea. Ingurumen-helburu nagusia, 
berriz, honako hau da: kontsumoa ur-zikloari eta tokiko ur-sistema eta sistema globalen 
kontserbazioari egokitzea, bai sistema horien lurralde-egiturari eta ekologian eta paisaian 
duten eginkizunari dagokienez, bai hornidura-iturrien kalitateari dagokionez ere. Helburu 
soziala, berriz, uraren kultura berria sustatzea da. Kultura berri horrek aurreztea eta 
eraginkortasuna izan behar ditu oinarri eta kontsumoari lotutako gastuak minimizatu behar 
ditu, eskariaren kudeaketa egokiaren bidez.  

Ildo berean, energia-sektorean, helburu orokorra energia-kontsumoa minimizatu eta energia 
berriztagarriak erabiltzea da, eskariaren kudeaketaren bidez aurrezpenaren kultura eta 
eraginkortasuna sustatuz. Energiak oinatz ekologikoaren kalkuluan duen pisu handia ikusita, 
kapituluaren hasieran aipatutako iraunkortasun-helburu nagusia betetzeko orduan eraginik 
handiena izan dezake sektore horretan esku hartzeak. Gauzak horrela, gizarte-eragileek eta, 
oro har, herritarrek energia aurreztu beharrarekiko kontzientzia hartzea da oinarrizko helburu 
soziala arlo horretan, batik bat industriaren eta mugikortasunaren eremuetan. 

Hondakin, baliabide eta isurien alderditik, oinarrizko ingurumen-helburuak ondoren 
aipatutakoak dira: materialen kontsumoa optimizatu eta beren balio-bizitzan inpaktu txikia 
duten materialen erabilera sustatzea; hondakinen sorrera minimizatzea; birziklatzearen 
kostuak minimizatzea, murrizpenaren eta berrerabileraren bidez; isuri kutsagarriak eta 
berotegi-gasak minimizatzea; eta hiri-inguruneko zarata gutxitzea. Azkenik, arlo horretako 
oinarrizko helburu sozialak hauek dira: murriztearen, berrerabiltzearen eta birziklatzearen 
kultura sustatu eta hondakinak baliabidetzat hartzea; garraiobide eta teknologia ez-
kutsagarriak erabiltzea; zenbait materialek eragindako ingurumen-inpaktuarekiko 
kontzientzia barneratzea; eta hondakinak baliabidetzat hartzea oinarri duten jarduera 
ekonomikoak bultzatzea.  
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4. VITORIA-GASTEIZKO TESTUINGURU OROKORRA 
 
Azalpen metodologikoan esan dugun bezala, kapitulu honen helburua gaur egungo 
egoeraren diagnostikoa ulergarriago izateko lagungarri izan daitezkeen erreferentziazko 
elementuak eskaintzea da, baina luzatzeko inolako asmorik gabe. Egungo egoera 
baldintzatu duten edo denboran zehar izandako eboluzioaren aldetik ulertaraz dezaketen 
datu nagusiak aipatuko ditugu bereziki, ingurune fisikoari eta historikoari dagozkienak. Arreta 
berezia jarri dugu gaur egun indarrean dagoen Antolamendu Plan Nagusira iritsi arteko 
hirigintza-plangintzaren eboluzioan, alde batetik Vitoria-Gasteizko hirigintzaren elementu 
nagusietako bat delako eta, bestetik, ingurumenak azken hamarkada honetan jasan duen 
presiorik handienetako bat hiri-hazkundeak eragindakoa izan delako, hurrengo kapituluan 
ikusiko dugun bezala. 

4.1. Lurraldea eta natura-ingurunea 
 

Vitoria-Gasteiz Espainiako iparraldeko herenaren barruan dago, koordenada hauetan: 42º 
51’ I, 2º 41’ M. Itsas mailatik 525 metrora dago (IMGM) eta 276,81 kilometro koadroko lur-
azalera du. 2007ko erroldako datuen arabera, gaur egun 231.685 biztanle ditu, eta 
dentsitatea 837 biz/km2 da. Biztanleen % 7,8k atzerriko nazionalitatea du, % 16,7k 65 urte 
baino gehiago ditu eta % 12,27k 15 urte baino gutxiago.  

Gasteizen kokapen geografikoa guztiz estrategikoa izan da beti, penintsulako bi ardatzen 
gurutzean baitago: bata Gaztela eta Frantzia lotzen dituen bidea da eta bestea Iparraldetik 
Mediterraneorako irteera, Ebroren Haranean zehar. Kokapen horrek berebiziko garrantzia 
izan du historian zehar alde askotatik begiratuta. Izan ere, faktore estrategiko militarra, 
kulturala, ekonomikoa eta komertziala izan da, baita, gaur egun, turistikoa eta aisialdikoa 
ere. Vitoria-Gasteizek beti jakin du igaroleku izateari probetxua ateratzen, bai antzina 
Astorga eta Bordele lotzen zituen erromatar galtzadarekin, eta baita gaur egun ere, portuen 
eta gune logistiko garrantzitsuen artean kokatuta baitago: ordubetez beherako distantzian 
hiru aireportu eta portu handi bat ditu. 

4.1.1. Kokapen geografikoa 

Ikuspegi orografikotik begiratuta, Euskal Autonomia Erkidegoaren barnealdeko erliebe 
lauaren adibide garbia da Gasteiz: lurraldearen zatirik handiena gutxi gorabehera 500-560 
IMGMra dagoen sakonunean dago, Arabako Lautadaren barruan. Horretan daude kokatuta 
hirigunea eta aldiriak, tradizionalki nekazaritzan jardun izan dutenak. Altuerarik txikiena 
Zadorra ibaiaren ibilguak du, Tresponde herritik irtetean (495 IMGM). Lautada hori mendiz 
inguratuta dago: hegoaldean, Gasteizko Mendiak ditu, eta ipar-mendebaldean, Badaia eta 
Arrato mendiak. Bi mendilerroetako gailurrek mugatzen dute udalerria. Mendiz osatutako 
koroa horretan dago udalerriko goreneko lekua: Palogan mendia da, 1.029 IMGMkoa, 
Gasteizko Mendietako hego-ekialdeko mugan kokatua. Oinarrizko materialek udal-erliebea 
itxuratu dute. Hala, haitzik gogorrenek (kareharriak, hareharriak edo dolomiak) mendiak 
itxuratu dituzte, eta higaduraren eragina jasan duten materialetan (tuparriak edo tuparri-
kareharriak), berriz, lautada hondeatu da. Udalerrian, oro har, hiru unitate fisiografiko bereiz 
daitezke: Lautada, Gasteizko Mendiak eta Badaia eta Arrato mendiak.  
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2. irudia. Vitoria-Gasteizko lurraldearen eredu digitala 

(Guk egina) 

4.1.2. Klima 

Klimaren aldetik, Vitoria-Gasteiz klima atlantikoaren eta mediterraneoaren eraginen arteko 
erdibidean dago. Azpimarratzekoak dira hodeitza maila handia eta egun garbien kopuru 
txikia, baita airearen hezetasun erlatiboa ere, banalerroko mendate txikiak direla-eta itsas 
eragina bertaraino iritsi eta Kantauriko haizeak nagusi direlako. 

Udalerriko prezipitazioak 700 eta 1.300 mm bitartekoak izaten dira eta irregulartasuna dute 
ezaugarri. Plubiositatearen arabera, hiru gune bereiz daitezke argi eta garbi. Lehenik, 
Lautada dugu, non prezipitazioak 700 eta 900 mm bitartekoak diren. Gune horrek, 
lurraldearen baldintza orografikoari lotutako gradienteen bidez, prezipitazio handiagoak 
dituzten bi gune menditsuak banatzen ditu. Bigarrenik, udalerriko hegoaldea, hau da, 
Gasteizko Mendiak, prezipitaziorik handieneko gunea da (1.200-1.200 mm). Hirugarrenik, 
Badaia mendietan plubiositatea 1.100 mm ingurukoa da. Mendi horiek hegoaldera begira 
egonda eta altitude txikiagoa izanda, ez dute Gasteizko Mendietan adinako prezipitaziorik 
izaten. Sasoi lehorra uztailean izaten da eta urteko gainerako saioak hezeak dira. Nolanahi 
ere, prezipitazioak 100 mm baino gutxiagokoak dira hil guztietan.  

Estrapolazio bidez kalkulatutako batez besteko tenperaturari dagokionez, Lautada udalerriko 
gainerako guneetatik argi eta garbi bereizten du 11 graduko isotermiak. Batez besteko 
tenperaturarik hotzenak gune menditsuetan izaten dira: 9-10 ºC. Gasteizko Mendietako 
gailurretan batez besteko tenperatura 9 ºC da, Badaian eta Arraton baino hotzagoa. Izozteak 
izan daitezkeen sasoia (batez besteko tenperatura minimoa 0 gradutik gorakoa eta, aldi 
berean, minimo absolutuen batez bestekoa 0 gradutik beherakoa den hilabeteak) irailetik 
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ekainera bitartekoa da, biak barne. Landare-jarduerako garaia martxotik azarora bitarteko 
aldia da, biak barne. 

Udako tenperatura maximoak abuztuan izaten dira. Udako hiletako batez besteko 
tenperatura 17,9 ºC da, baina, gauez, 0 ºC ingurura jaits daiteke. 

4.1.3. Geologia 

Vitoria-Gasteizko lurraldea Goi Kretazeoko azaleramenduen eremuan dago. Itsas giroan 
jalkitako material karbonatatuz osatutako multzo handiak dira (hortaz, oinarrizkoak dira 
osaera kimikoaren aldetik): kareharriak, tuparri-kareharriak eta tuparriak (azken bi horiek 
karbonatuekin nahasitako buztin gutxiago edo gehiago izatea dute ezaugarri), sarri askotan 
txandaka kokatuta.  

Litologiaren aldetik aztertuta (3. irudia), nagusi diren hiru materialak (kareharriak, tuparri-
kareharriak eta tuparriak) nagusi dira udalerriko ipar-mendebaldeko herenean, eta 
kareharriak Gasteizko Mendietako isurialdeetan (horietan, gainera, material 
heterogeneoagoz osatutako multzoak ere azaleratzen dira goialdean: karedun hareharriak, 
tuparriak edo dolomiak eta tupadun kareharriak). Bi herenen artean ziri bat dago, Lautadaren 
erdigunea eratzen duena, eta han tuparri-kareharriak dira nagusi. Kuaternarioko metaketak 
azken gune horren eta lehenengoaren gainean gainjarrita ageri dira eta, batez ere, 
ibarretako behealdea betetzen dute. Horregatik era irregularragoan estaltzen dute lurraldea. 
Leku askotan, metaketa horiek legarra ateratzeko ustiatu dituzte. Oro har, Kuaternarioko 
metaketak oso iragazkorrak dira. Hori dela eta, horietan eratutako akuiferoek lurzoru fresko 
eta sakonak eragin ohi dituzte, nekazaritzarako oso egokiak.  

 
3. irudia. Vitoria-Gasteizko litologia 
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4.1.4. Hidrografia 

Udalerria Zadorra ibaiaren arro hidrografikoan sartuta dago bete-betean. Ibai horrek Gasteiz 
zeharkatzen du ipar-ekialdetik mendebaldera eta, ondoren, Ebro ibaian isurtzen da 
ezkerraldetik. Iturburutik bokalera egiten dituen 77 kilometroetatik, 22 kilometro Vitoria-
Gasteizko lurretan barrena egiten ditu Zadorrak. Tarte hori ibaiaren erdi-beheko ibilguan 
dago. Ibai hori, gainera, Arabako garrantzitsuena da eta hirian zein nekazaritzan erabiltzeko 
ur gehienaz hornitzen duena.  

Uribarri-Ganboako urtegia ibaian gora dago udalerritik eta haren erregulazioak eragin handia 
du Zadorraren ibai-erregimenean udalerrian zehar igarotzean. Horrez gain, beste urtegi eta 
urmael txikiak daude udalerrian, batez ere Gasteizko Mendietako isurialdeetan. 

Zadorraren iparraldeko ibaiadarrak hegoaldekoak baino emaritsuagoak dira eta, gehienetan, 
urte osoan izaten dute ura. Salbuespena Oka ibaia da, udan, karezko zorupeko iragazketak 
direla eta, lehortu egiten baita. Bestalde, hegoaldeko ibaiadarrek Gasteizko Mendietan edo 
ingurukoetan dute iturburua. Hori dela eta, laburragoak dira eta, udan, gehienak, lehortu 
egiten dira. Haietako batzuk, Batan, Zapardiel, Errekatxiki edo Santo Tomas kasu, estalita 
daude hiriko erdigunean eta haien urak saneamendu-sistemara isurtzen dira. Hori dela eta, 
neguan uholdeak eta antzeko arazoak izaten dira hiriko hegoaldean. Zadorra ibaiaren 
hegoaldeko ibaiadarretan emaritsuena Alegria izenekoa da. Gasteizko Mendietako ekialdean 
du sorburua, udalerrian ekialdetik sartzen da, Vitoria-Gasteiz eta Arratzua-Ubarrundia 
udalerriak mugatzen ditu tarte batez eta Zadorran isurtzen da, Eskalmendin. Tarte batzuk 
bideratuta dauzka. 

Azpimarratzekoa da ibaiertzen garrantzia, ekologiaren eta paisaiaren aldetik eta ur-fluxua 
kontrolatzeko (uholdeak…) balio handiko zerrenda linealak sorrarazten baitituzte. 
Nekazaritza-guneetan, ibaiertzen eginkizuna funtsezkoa da paisaiaren eta ekologiaren 
ikuspegietatik, eremu lau eta homogeneoan itxura eta koloreen haustura bisuala eragiten 
baitute. Horrez gain, hiriaren inguruko eremuetan egonik, garrantzi handikoak dira animaliak 
babesteko eta haien joan-etorrietarako.  

Lautadako jalkin kuaternarioek, beren iragazkortasunari esker, akuifero handi-handia dute 
gordeta: Vitoria-Gasteizko akuiferoa. Haren azalera 90 km2 da eta batez beste 5 metroko 
potentzia du. Egungo drainatze-sarearekin konektatutako ur-gordailuak dira, beraz. 
Lautadako maila freatikoaren gorakadak hainbat hezegune sorrarazi ditu ibaien ondoan (ibai 
asko akuifero kuaternarioak elikatuak dira, eta ez alderantziz).  

Hezegune guztietan garrantzitsuena Salburukoa da. Vitoria-Gasteiz inguruko (erdigunetik 5 
kilometrora besterik ez dago) eremu heze zabala da. Leku horretan landatzeko xedez, 
lehortzeko kanalak ireki eta zeharo aldatu zen eremua XIX. mendeaz geroztik. Hala ere, 
geroago, Udalak hezegunea leheneratzea lortu zuen, ingurumena eraberritzeko 1994an 
hasitako jarduera batzuen bidez. Salburuko aintzira multzoak bi hezegune nagusi barne 
hartzen ditu: Betoñoko urmaela, 21 hektareako ur-lamina duena, eta Arkautekoa, 39,5 
hektareakoa. Akuiferoak deskargatzeko sistemarik zabalena eta ongien kontserbatua da 
Ebroren arroko sektore honetan, eta funtsezko eginkizuna betetzen du unitate hidrologiko 
handi baten (Vitoria-Gasteizko akuifero kuaternarioaren) funtzionamenduan. Arkauteko 
urmaelak, gainera, funtsezko zeregin ekologikoa betetzen du Vitoria-Gasteizko hirigunean 
uholderik ez izateko, 100 urteko birgertatze-aldiko uholdeak bereganatzeko urtegi bihurtzen 
baita. Azkenik, uraren kalitatea hobetzeko egindako ekarpena ere aipagarria da. Salburua 
Ramsar nazioarteko garrantziko hezegune izendatuta dago 2002az geroztik, eta Komunitate 
Intereseko Lekua da Europako Natura 2000 Sarearen barruan. 
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Lautadak udalerrian hartzen duen eremu ia osoa okupatzen du akuiferoak. Hori dela eta, lur 
horiek hirigintzan erabili aurretik zorrotz aztertu behar da. Akuifero hori Salburuko balio 
ekologikoen kontserbazioa bermatzeko tresna nagusia den bezala, hiriko beheko guneetan 
uholdeak izateko arriskuaren eragile nagusia ere bada. Horrez gain, akuiferoaren materialak 
oso iragazkorrak direnez, hiriko eta industriako isuriek eta nekazaritzako sargaiek 
eragindako kutsaduraren aurrean oso sentikorrak dira. Arabako Lautadan oso ohikoak dira 
hiru alterazio mota horiek.  

4.1.5. Landaredia  

Vitoria-Gasteizek, eskualde biogeografiko euro-siberiarraren eta mediterraneoaren arteko 
elkargunean kokatuta egonda, oso landaredi aberats eta askotarikoa du. Zirkulazio 
atmosferiko nagusiaren arabera, haizeak ipar-mendebaldetik datoz. Ondorioz, Gasteizko 
Mendietako iparraldeko isurialdeko landarediak eragin atlantiko-siberiar nabarmena du, 
batez ere 800 metrotik gora (lainoen kondentsazio maila), eta pagadia da nagusi. Aitzitik, 
hegoaldera begira dauden isurialdeetara iristen den haizea lehorra da, Föhn efektuaren 
eraginez. Ondorioz, bertako landarediak izaera mediterraneoagoa du (hala nola Arrato eta 
Badaia mendietan, nahiz eta azken hori batez ere ekialdera begira egon).  

Vitoria-Gasteizko egungo landarediaren eta lurzoruen erabileraren mapa berrituak (IKT, 
2003) 44 landaredi-unitate zehaztu ditu udalerrian. Horietatik 29 interes naturalekoen artean 
jasota daude 92/43/CEE Habitats zuzentarauan eta beste bi lehentasunezko habitaten 
artean. Azken horiek ibaiertzeko haltzadi eta lizardiei dagozkienak dira. Horiekin batera, 
urkidiak, lertxundiak eta lizardi orokorrak ere barne hartzea proposatzen dugu ikerlan 
honetan, europar zuzentarauak lehentasunezkotzat jotzen ez baditu ere (Europako 
iparraldean ugariak direnez gero). Eremu honetan, interes eta singulartasun handiko izaera 
dute zuhaitz horiek. Eta haiekin batera, orkideak daudenean sastrakadi eta basoetan izaten 
den aldaketaren ondorioz kare-substratu gainean eratu ohi diren zelai natural edo erdi-
natural bizikorrak ere lehentasunezko landareen artean sartu ditugu. 

 
Landarediaren 

mapako 
kodea 

LANDAREDI MOTA 

HABITATS 
ZUZENTARAUAREN 

I. ERANSKINEKO 
KODEAK 

(interpretatua) 3 

5 Barnealdeko artadia 9340 

8 Erkamezti subkantauriarra 9240 

11 Ameztia (Quercus pyrenaica) 9230 

12 Harizti eutrofikoa (Quercus robur) 9160 

13 Harizti azidofiloa (Quercus robur) 9160 

16 Hariztia (Quercus petraea) 9160 

17 Urkidia (Betula pendula) 91EO* 

17a Lertxundia (Populus tremula)  91EO* 

19 Pagadi kaltzikola 9150 

20 Pagadi silizikola 9120 

21 Lizardia (Fraxinus excelsior eta/edo F. angustifolia) 91EO* 

22 Haltzadia (Alnus glutinosa) 91EO* 

27 Ipurudia – larrea beira zumitzarekin eta pre-txilardi tuparrizalearekin 4090 

28 Pre-txilardi subkantauriar kaltzikola 4090 
28a Pre-txilardi subkantauriar kaltzikola.  4090 

                                                
3 Landare mota bakoitzari bere kodea egozteko, zuzentarauak emandako habitaten definizioa interpretatu dugu, Gasteizko 
landarediaren mapa berrikusiak jasotako definizioekin antz handiena duten ezaugarri botanikokin parekatuz. Aurretik esan 
dugun bezala, definizio horiek batzuetan berrinterpretatu ere egin ditugu, landare mota bakoitzari onartutako interesaren 
arabera.. 
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Landarediaren 

mapako 
kodea 

LANDAREDI MOTA 

HABITATS 
ZUZENTARAUAREN 

I. ERANSKINEKO 
KODEAK 

(interpretatua) 3 

Spiraea hypericifolia Subs. hispanica duen aldaera 
30 Txilardi subkantauriarra 4030 

31 Txilardi/otadi/iratzedi atlantikoa 4030 

34 Txilardi garai menditarra (Erica arborea) 4030 

35 Elordi/lahardia eta baso-orlako sasitza garaiak  0 

36 Sahastia 92A0 

39 Paramo-larreen konplexuak 4090 

39a Paramo-larreen konplexuak. Stipa duten aldaerak 4090 

40 Balbitz-belardia (Brachypodium pinnatum) eta bestelako larre 
mesofiloak 6210* 

40a Balbitz-belardia edo bestelako larre mesofiloak sortzeko joera duten 
lugorriak 

0 

42 Belardi menditarrak  

44 Abereak larratu diren belardi iraunkorrak 6510 

44a Bazkatarako aldi baterako sega-belardiak  6510 

45 Belardiak, ihidiak eta zingirak 6420 

45a Gune eraldatuetako belartza hezezaleak 6410 

48 Larre harritsu kaltzikola 6210* 

49 Kareharrizko harkaiztegietako landaredi-konplexuak 8210 

56 Lezkadiak (Phragmites, Typha) 0 

56a Karize handien formazioak (Carex riparia) eta/edo ostargi-belar 
horienak (Iris pseudacorus) 3140 

58 Landare erruderal-nitrofiloa landare-estalki garaiarekin (herriak, 
barazkiak, hiri-orubeak, hondakindegiak) 

0 

58a Landare erruderal-nitrofiloa, landare-estalki baxuarekin (eraikin-
blokeak, espaloiak, zoladura duten guneak) 

0 

58b Landare erruderal-nitrofiloak, kasu bereziak (erremolatxa zamatzeko 
tokiak, lasto-fardoak) 

0 

59 Tuparri-buztinezko higadurak (higadura naturalak substratua 
azalerarazten du) 

0 

59a Higadura antropogenoak (hondeaketek, harrobiek eta 
komunikabideetarako ezpondek substratua azalerarazten dute) 

0 

60 Landarerik gabeko guneak (ibai eta urmaeletako ur-laminak) 0 

61 Baso-landaketak 0 

62 Parkeak eta lorategiak 0 

62a Ezponda birlandatuak (autobiak, gaineko igarobideak) 0 

66 Soro landuak 0 

67 Fruta-arbolak dituzten lursailak 0 

1. taula. Landare mota bakoitzaren kontserbazio-balioa 
(Iturria: Guk egina, SIAMek eta Habitats zuzentarauak emandako datuetan oinarrituta). Lehentasunezko habitata 

* batez adierazita daude. 

4.1.6. Biotopoak 

Oro har (4. irudia), esan daiteke udalerrian hiru fauna-gune nagusi daudela, argi eta garbi 
bereiziak4: Lehena udalerriko ipar-ekialdeko mendi-ertza da (Badaia eta Arrato mendiak), 
egutera aldera begira dagoena eta eragin mediterraneoa duten baso-ekosistemak dituena, 
batez ere egitura irekiko artadiak.  

                                                
4 Inventario faunístico del municipio de Vitoria-Gasteiz: atlas ornitológico lanaren arabera (Lobo Urrutia, 1994). 
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4. irudia. Biotopoak 

(Iturria: Guk egina, Vitoria-Gasteizko Ingurumen Informazioko Sistemaren datuetan oinarrituta).  

 

Bigarrena udalerriko hegoaldearen muturreko zerrenda da, Gasteizko Mendietako landa 
itzaltsuek okupatua. Gune horretan agerikoa da eragin euro-siberiarra. Horrek sorrarazitako 
landaredian nagusi dira zuhaitz-masa handiak, batik bat pagadiak eremu garaietan eta 
erkameztiak eremu ertainean eta oinarrian.  

Hirugarrena udalerriko erdialdeko eta iparraldeko (ipar-mendebaldea izan ezik) lautada da. 
Giza okupazioaren oinarri historikoa da alde hori eta bertan nekazaritza- eta hiri-erabilerak 
eta azpiegiturak nagusi dira (Vitoria-Gasteizko hirigune handia barne hartuta). Udalerriko zati 
horretan, beraz, nekazaritza-inguru irekiek berezko dituzten espezieak ageri dira. Eremu 
horretan gaur egun arte iraun duten baso-guneak (ilarako basoak, erkameztiak, irla-
hariztiak…) babesleku eta korridore ekologikoak dira bizitzeko zuhaitz-masak behar dituzten 
espezieentzat. 

Oro har, giza eraginez sortutako inguruak dira nagusi (soroak, hiriguneak, hesiak eta 
sasitzak). Lurraldeko basorik ugarienak eta ongien banatuta daudenak erkameztiak eta ibai-
ertzetakoak dira, eta horien atzean, alde handiz, artadiak, pagadiak eta konifero-basoak.  

Gune hezeei lotutako biotopoak aski arraroak badira ere, Salburuak garrantzi handia du 
hegazti-faunaren aldetik. Izan ere, Vitoria-Gasteizko Atlas Ornitologiko berritu eta 
eguneratuaren (2005) arabera, hezegune horietan, gutxienez, 125 bikotek hazten dituzte 
euren kumeak. Horrenbestez, Uribarri Ganboako urtegiarekin batera, horrelako hegaztiak 
hazteko gune nagusia da Arabako Lurralde Historikoan. Salburuan 1999ko espezie berdinak 
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aurkitu ziren 2005ean, apo pintatua salbuespena dela. Bertan dauden espezieak honako 
hauek dira: uhandre palmatua eta marmolairea, igel arrunta eta baso-igel jauzkaria, zuhaitz-
igel arrunta, apo arrunta eta txantxikua5. Orobat, azken urte hauetan ur-ipurtatsen ale batzuk 
azaldu dira hezegune hauetan. Espezie hori “galzoriko espezietzat” izendatu zen Espezie 
Mehatxatuen Katalogo Nazional berrituan6.  

4.1.7. Lurzoruaren erabilerak, lurraldea eta konekt ibitate ekologikoa 

 
Lurzoruaren erabileraren ikuspegitik (5. irudia), udalerriko lurraldea zirkulu zentrokidetan 
egituratuta dago. Erdiguneko zirkuluak hiria bera barne hartzen du, eta inguruan Eraztun 
Berdea du, hots, inguru asimetrikoa duen berdegune estu erdi-naturala. Lehen zirkulu 
horretatik Arabako Lautadari dagokion bigarrenerako trantsizioa berehalakoa da. Lautadan, 
lurzoruaren erabilera ugari eta askotarikoak daude, eta erabilera horietako bakoitzak bere 
eragina du naturaren ikuspegitik: industria-gunea eta aireportua, komunikabideak, landa-
guneak (gehienetan mendixken gainean edo bestelako leku estrategikoetan kokatuta, hala 
nola bidegurutzeetan), landaredi naturalez estalitako mendixkak, ur-ibilguak eta ibaiertzak 
eta, azkenik, nagusi den nekazaritza-erabilera.  

 

 
5. irudia. Lurzoruaren erabilerak 

(Iturria: Vitoria-Gasteizko egungo landarediaren eta lurzoruaren erabileraren mapa berritua, 2003ko iraila. IKT eta 
guk egina) 

 

                                                
5 CEAren aldizkari digitala, 22 zenbakia. 2006ko martxoa. 
6 MAM/2231/2005 agindua, ekainaren 27koa (2005eko uztailaren 12ko BOEn argitaratua). 
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Laborerik hedatuenak zerealak, patata eta erremolatxa dira, eta haien arteko errotazioak 
eragina du labore horiei lotutako landare-espezie (soro-landareak) eta animalien banaketan. 
Hala, zerealen laborantzari lotutako landareak lurzoru lehorreko maldetan zein Lautadako 
hondoan hazten dira eta ez dute ureztatzerik behar. Materia organiko gehiago eta 
lurzoruaren hezetasuna behar dituzten landareak, berriz, ureztatze-sistemak dituzten 
lurzatietan hazten dira, hau da, patatak eta erremolatxa landatzen direnetan (Agorreta eta 
beste batzuk, 2001). 

Zenbait nekazaritza-gune bereiz daitezke. Lehenik, gune horiek biodibertsitaterako duten 
garrantzia, horietan bizi diren espezieek egindako erabilera eta faunaren konektibitatea eta 
mugikortasuna errazten duten elementu lineal naturalen garrantzia erlatiboa kontuan hartuta, 
eta bigarrenik, gune horiek paisaiaren ikuspegitik duten inplikazioen arabera. Ildo horretan, 
bereizi behar ditugu baratze-gunea, nekazaritza-kontzentrazioko gunea eta mendietarako 
trantsizio-guneak. Hala ere, nekazaritza-paisaia bere balio ekologikoaren arabera bereizteko 
informaziorik ez dugu oraindik Vitoria-Gasteizko lurraldeari buruz. 

Natura-ingurunearen eta biodibertsitatearen ikuspegitik, interesgarriena erabileren 
mosaikoaren eraketa orokorra da, horrek kartografietan (IKT, 2003) agertzen ez diren 
elementu lineal ugari barne hartzen dituelako, hala nola hesiak, ibaiertzak eta erretenak. 
Elementu horiek mikro eta meso habitatak dibertsifikatzen dituzte eta fauna eta flora basatiei 
aterpea eskaintzen diete, nekazaritza- eta hiri-jarduerak eraldatutako ingurune batean. 
Horrela, nekazaritza-paisaiari kalitatea ematen diote.  

Ez dugu ahaztu behar, halaber, eragin antropikoa duten ingurune irekiei lotutako espezieek 
biodibertsitate globalari egindako ekarpena (batez ere gizaki asko bizi diren lurraldean, 
Europan esaterako). Nekazaritza tradizionalak ere, gero eta urriagoa bada ere, zeregin 
interesgarria du. Izan ere, sistema ekologiko irekiak eratu arren, prozesu ekologikoak eta 
elikagai eta baliabideen zikloak osatzeko joera du, izaera industrializatuko nekazaritza 
intentsiboak baino hein handiagoan. Nekazaritza-inguruneak biodibertsitate globalaren 
kontserbaziorako duen garrantziaren adierazgarri, aipatu beharra dago nekazaritza-
inguruneetako hegazti-espezieen eboluzioa Europako egiturazko adierazleetako bat dela 
eta, 2005az geroztik, Europako Batzordearen Estatistika Bulegoaren (Eurostat) datu-basean 
sartuta dagoela7. Horrez gain, Ingurumenaren Europar Agentziak biodibertsitatearen egoera 
eta joerak aztertzeko erabilitako adierazle batek (espezieen dibertsitatea, CSI 009) 47 
hegazti-espezie eta 295 tximeleta-espezie aintzat hartzen ditu zenbait habitatetan (baso eta 
parkeetan, nekazaritza-inguruneetan, sastrakadietan eta hezeguneetan). 1980 eta 2002 
bitartean egindako neurketek agerian utzi zuten bi taldeetan (hegazti zein tximeletetan) 
biodibertsitatea nabarmen galdu zela Europako Batasun osoan eta ingurune mota guztietan. 

Hirugarren zirkuluak, osatu gabeak, ipar-mendebaldetik (Badaia eta Arrato mendiak) eta 
hegoaldetik (Gasteizko Mendiak) ixten ditu Lautada eta horren erabilera ugariak. Zirkulu hori 
mendi-erliebeek osatua da eta basogintza eta abeltzaintza dira erabilera nagusiak (nahiz eta, 
gaur egun, batean zein bestean aprobetxamendua mugatua izan), eta erabilera horiei 
dagozkien paisaiak ageri dira. Lurraldearen ikuspegitik, azpimarratzekoak dira Badaia eta 
Arrato mendi garaien homogeneotasuna eta hedapena (non artadia nagusi den) eta, 
bestalde, Gasteizko Mendietako paisaiaren mosaiko handiagoa. Azken gune horretan, 
nekazaritza-guneak baso-masaren barruan sartzen dira eta, gainera, laborantza-guneetan 
pagadiak, erkameztiak, hariztiak, konifero-basoak eta larreak aurki daitezke. Gasteizko 
Mendien balio ekologikoa onartuta dagoenez, Natura 2000 Sarean sartu dira eta, gaur egun, 
eskualde horri tokiko edo autonomia-erkidegoko babes-figuraren bat ematea aztertzen ari 
dira. 

                                                
7 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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Badaia eta Arrato mendiek ere garrantzia handia dute naturaren eta biodibertsitatearen 
aldetik. Garrantzi hori ematen diete, alde batetik, udalerrian eta erkidegoan nahikoa urriak 
diren elementuek, hala nola ingurune mediterraneoetan soilik aurki daitezkeen landarediak 
eta faunak, eta bestetik, mendi garaiak hartutako espazioaren jarraitutasunak. Landaredia 
nahikoa zabala da, lurzoruak ez daudelako oso garatuta eta haitz ugari daudelako. Hor 
daude nahasian artadia, sastrakadia eta baita inguru hezeagoei dagozkien espezie 
hostogalkorrak ere, batez ere geruza freatikoa azaleratzen den lekuetan, hala nola aska eta 
sakanetan.  

Haietako batzuk, Okako Sakana kasu, azpimarratzekoak dira balio naturalen presentzia 
garrantzitsuagatik. 

4.2. Eboluzio historikoa: biztanleria, ekonomia eta  kultura 
Vitoria-Gasteiz hiria errege-fundazio bidez sortu zen, 1181ean, Gasteiz zeritzon antzinako 
herrixka hesitua zegoen leku berean. Behe Erdi Arorako trantsizio-garaian jaio zen hiria, hau 
da, feudalismoak boterea galdu eta burgu berrien egitura indarra hartzen hasten zen 
garaian. Ordena burges berriaren eta nazio-estatuen sorreraren ernamuina izan zen garai 
hura. Egungo hiriko Erdi Aroko guneak arrazoi militarrez sortutako hiri ereduari jarraitu zion: 
Lautada osoaren gaineko ikuspegia zuen muino baten gainean eta inguruko mendien 
oinaldean. Nafarroako Antso Jakitunak fundatutako hiri hesitua Gaztelako erresumako 
iparraldeko gotorleku bilakatuko zen laster, hiria sortu eta hamazazpi urtera Alfontso VIII.ak 
konkistatu baitzuen.  

Bere kokapen geoestrategikoari eta, ondorioz, jasotako pribilegio eta frankiziei esker, XIII. 
mendetik aurrerako garaian bizitasun demografiko eta ekonomikoa ezagutu zituen Vitoria-
Gasteizek. XIII. eta XVII. mendeen arteko aldian, gainera, gorabehera sozialak eta 
ekonomikoak izan ziren nagusi. Hala, alde batetik, mende horietan hiritartasuna sendotu 
egin zen landa-estamentu feudalen kaltean. Ondorioz, 1332an inguruko berrogeita hamar 
herrixka inguru hartu zituen Vitoria-Gasteizek bere administraziopean. Orobat, Erdi Aroko 
ohiko gizarte-sistema eratu zen, espazioan hierarkizatua, zeinetan aitoren seme-alabak eta 
elizjendeak goialdean bizi ziren (Villa Suso), merkatariak eta artisauak bitarteko gunean eta 
judutarrak behealdean. Gaztela eta Europa arteko igarolekua izanik, Vitoria-Gasteizen 
taberna, benta eta ostatu ugari zeuden garai hartan. 1399tik aurrera, hiriaren ondoko 
zelaietan azokak egiten ziren ekainean eta irailean. Horietan, landako eta hiriko produktuak 
trukatu ohi zizkion jendeak elkarri. Hala, inguruko biztanleentzako erakargune bihurtu zen 
hiria.  

Vitoria-Gasteizko lurralde-konexioari dagokionez, esan beharra dago hiria inguratzen duen 
bide-sarea XVI. mendean zehar eraiki eta hiru ardatz nagusiren inguruan egituratu zela. 
Honako hauek dira bideok: Frantziako bidea, Europan merkaturatzeko artile-garraioa egiteko 
helburu nagusi zuena; Itsasorako bidea, Debako haranarekin lotzen zuena; eta Errege 
Bidea, Gaztelara zihoana8. 

Vitoria-Gasteizek oparoaldi laburra lortu zuen XVI. mendean, eta estamentu burges sortu 
berria sendotzeko balio izan zion. Aldi hori kenduta, hiria sortasun sozial eta ekonomikoan 
bizi izan zen XVII. mendearen bukaerara arte, batetik 1507 eta 1600 bitartean hiria suntsitu 
zuen izurriteagatik eta, bestetik, 1621-1665 bitarteko gatazka belikoen ondorioz.  

Hala ere, XVII. mendearen bukaeratik eta XVIII. mendean zehar, euskal industrialismoak 
indarra hartu zuen, zenbait zirkunstantziak bultzatuta. Horien artean honako hauek aipa 

                                                
8 BUENO, Juan Adrián: El crecimiento urbano de Vitoria-Gasteiz y el desarrollo de la ciudad: Vitoria-Gasteiz, Guía de 
Arquitectura, EHAEO, 1995, 19. or. 
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ditzakegu: Borbonen dinastiaren garaipena Ondorengotza Gerratean (1701-1714); Arabako, 
Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako autonomia fiskala; eta Espainiako portuetatik itsasoz 
bestaldeko kolonietako salerosketen monopolioa eskuratu zuten konpainia batzuk sortzea, 
hala nola Compañía Guipuzcoana de Caracas izenekoa. Vitoria-Gasteizek, penintsularen eta 
Europaren arteko harreman komertzialetarako kokapen estrategikoa zuenez, eginkizun 
garrantzitsua ere izan zuen abiatze horretan. 

Erdi Aroko ekonomia, gremioen artisautzan oinarritua, aldatzen joan zen eta, industriari eta 
merkataritzari lotutako sektore berriak (altzarigintza, errementaritza, ehungintza) garatzen 
ziren bitartean, hiria handitu egiten zen pixkanaka. Hala, Arandaren erroldan, 1768an, hiriak 
5.441 biztanle zituen, eta 20 urte eskas geroago, 1786an, Floridablancaren erroldak 6.500 
gasteiztar inguru jaso zituen.  

Ehungintza eta altzarigintza indarra hartzen ari ziren arren, XVIII. mendearen bukaeran hiriko 
jarduera ekonomiko nagusiak bi hauek ziren: alde batetik, tokiko eta inguruko eskaria 
hornitzeko manufakturak, eta bestetik, merkataritza, batez ere artilearena, burdinarena eta 
ardoarena. Izan ere, ibilbide luzeko merkantzia-garraioak derrigorrez igaro behar zuen 
Gasteiztik, bai gainerako euskal probintzietara bideratzeko, baita probintziaren barruan 
banatzeko ere. 1799tik aurrera merkatuak sortu ziren Gasteizen eta Agurainen. Osteguneko 
merkatua frankoa zen, hau da, ez zuen ate-zergarik eta alkabala zergarik ordaindu behar. 
Salgaiak Gipuzkoatik, Bizkaitik eta Errioxatik iristen ziren batez ere. Hiriko plazan ere 
merkatua egiten zen astearte eta larunbatetan. Nolanahi ere, Rivera y Ortizek9 diotenez, 
Vitoria-Gasteiz “hiri-uhartea zen nekazaritza-ingurune batean”, nahiz eta bi eremuen arteko 
elkarreragin sozialak handiak izan. Hala, hainbat gasteiztarrek landa-eremuan zein hirian 
jardun ohi zuten lanean, eta lur-jabe asko hiriko harresitik barruan bizi ziren.  

Independentzia Gerrak iraun zuen sei urteetan (1807-1813), Gasteizek, bere komunikazio-
lotuneari esker, aurreko letargiatik irten eta eginkizun geoestrategiko garrantzitsua 
berreskuratu zuen. Behin Independentzia Gerra bukatuta eta Lehen Karlistadara bitartean, 
hau da, Fernando VII.aren erregetza absolutistaren garaian (1814-1833), hiriak ez zuen 
aldaketa handirik jasan, herrialdea berriz ere krisialdi ekonomikoan murgilduta baitzegoen. 
1828ko erroldaren arabera, 10.703 biztanle bizi ziren hirigunean eta beste 4.330 inguruko 
herri txikietan banatuta. 

Lehen Karlistadak (1833-39) krisialdia larriagotu baino ez zuen ekarri eta, horrez gain, hiriko 
biztanleen kopuruak nabarmen egin zuen behera: 7.117 bizilagun soilik geratu ziren. Biztanle 
kopuruaren jaitsiera horren eragileak izan ziren, alde batetik, krisialdia eta gatazka belikoa 
bera, eta bestetik, hiriak 1833 eta 1836 bitartean jasandako Asiako kolera morboaren 
izurritea. 

Liberalen garaipenarekin, 1839an ezarritako erregimen berriaren ondorioetako bat izan zen 
foru-erregimenak berezko zituen barne-aduanak kendu eta kostaldera eramatea. Hura kolpe 
latza izan zen Gasteizko ekonomiarentzat. Hala, handizkako merkataritza desagertu eta 
garraio-gurdiak gelditu gabe igarotzen hasi ziren. Familia dirudun asko Madrilera joan ziren, 
aukera hobeagoen bila. Hiriak, bitartean, egoera berrira egokitu behar izan zuen. Hala, 
nahasmendua iragandakoan, tokiko burgesiak honako erabaki hauek hartu zituen: Estatuko 
egitura berrian Vitoria-Gasteizek probintziako hiriburu gisa zuen administrazio-pisua 
sendotzea, hiriaren kokapen estrategikoari eta komunikazio-sareari atarramentua ateratzea 
eta tertziarizazio-prozesu azkarrari ekitea, mendearen bigarren erdialdean sartzean.  

                                                
9 RIVERA BLANCO, Antonio eta ORTIZ DE ORRUÑO LEGARDA, José Mª, Un siglo de cambios espectaculares: Vitoria y el 
siglo XIX, Montehermoso Kultura Gunea, 2002, 39. or. 
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Vitoria-Gasteizek 18.728 biztanle zituen jada 1860an, eta ordutik aurrera biztanleria handitu 
baino ez zen egin. Hainbat eragilek bultzatu zuten hiriaren hazkunde hori XIX. mendearen 
bigarren erdialdean, besteak beste hiriburu gisa hartutako eginkizun berriak. Horri esker, 
manufaktura- eta merkataritza-gune berriro izatea lortu zuen, Euskal Herriko industriaren 
garapenaren testuinguruan. Igurikimen ekonomiko horiekin zerikusi zuzena izan zuen, 
zalantzarik gabe, Gasteizko Aurrezki Kutxa eta Bahitetxeak, Udalak 1850ean sortuak. 
Erakunde hori, Arabako Aurrezki Kutxarekin (1918an sortua) batera, hurrengo mendearen 
antolamendu publikorako funtsezko tresna izan zen. Hala ere, hirigintzaren aldetik, 
berrikuntzarik garrantzitsuena Madril-Irun trenbidea izan zen, 1861ean Gasteizera iritsi zena.  

Hiriaren hazkundea geldiezina zen XIX. mendeko 1860ko hamarkadan eta 1870ekoaren 
hasieran eta, 1877an, 25.268 biztanle zeuden jada erroldan, hau da, garai hartan Arabako 
biztanleria osoaren % 27. Makrozefalia hori handitu baino ez zen egingo denborak aurrera 
egin ahala eta agerian uzten du hiria hartzen ari zen garrantzia, kultura-oparotasun bereziko 
garai hartan. Garrantzi horri esker “Iparraldeko Atenas” izena ere eman zioten Gasteizi. 
Hiriaren hazkundea bultzatu zuen beste eragileetako bat Bigarren Karlistadan (1872-1875) 
landa-ingurunetik hirira hainbat herritar joan izana da, gatazka belikoan zehar nagusi zen 
segurtasunik ezaren ondorioz. 

Gasteizen hazkundeaz batera, hilkortasun handia endemikoa izan zen hirian XIX. mendean 
zehar, honako arrazoi hauek zirela medio: ondoz-ondoko gerrateak, izurriteak eta hirigintza 
azkarrari lotutako gaixotasunak. Ildo horretan, azpimarratzekoa da hiri-zabalgunea eraiki 
zenean, 1865ean, hilkortasun-tasa ia sei puntu txikiagoa izan zela zabalgune burges berrian 
Erdi Aroko hirigunean baino.  

Hiriak, etengabe hazi arren, ez zuen garrantzizko industria-gune bilakatzea lortu. Hala, 
Riverak eta Ortizek diotenez, “berrogeita hamar bat fabrikak mila bostehun langile baino 
gutxiago enplegatzen zituzten”. Jarduera ekonomiko nagusia administrazio-eginkizunek 
eragindakoa zen oraindik. Kontuan izan behar dugu, gainera, trenbideak ez ziola industriari 
bultzada zuzena eman. Izan ere, hiriko produktu manufakturatuak erraz esportatzeko aukera 
eman bazuen ere, kanpokoen inportazioa ere erraztu zuen, eta horiek, oro har, 
lehiakorragoak ziren. Trenbideak azkar-azkar garraiatzen zuen bihia, gelditu gabe. Hala, 
tokiko zerealen merkatu tradizionala berehala desagertu zen. Gasteiz barne-merkatutik 
biziko zen, bereziki. Mendearen bukaeran, hiriko burgesia errentaduna zen batik bat, eta 
biztanle gehienek zerbitzuetan ziharduten. 

XX. mendearen hasieran, Gasteizek 30.701 biztanle zituen, hau da, Arabako biztanleria 
osoaren % 31,8. Eskualde-makrozefaliaren adierazle horrek gora eta gora egin zuen 
etengabe XX. mendean zehar. Mende horren aurreneko hamarkadan, aurrekoaren 
bukaerako hazkunde txiki baina etengabeari eutsi zion hiriak. Hala ere, aurreko urteetan 
finkatu ez zen industrializazio-prozesua abian jarriko zen zantzuak zeuden azkenik. Hala, 
bost urte eskasetan hainbat enpresa finkatu edo sortu ziren hirian, aurreko mendearen 
bukaeran sortuei erantsi zitzaizkienak. Gasteizko fabrika gehienak metalgintzaren alorrekoak 
izan arren, nolabaiteko dibertsifikazioa zegoen: XX. mendearen hasieran, altzari- eta 
lehergailu-fabrikak ere agertu ziren, baita kimikaren alorrekoren bat ere. Nolanahi ere, 
industrializazioaren abiatze hori Euskal Herriaren modernizazio sozio-ekonomikoaren 
prozesuaren esparruan gauzatu zen. Prozesu horren ezaugarri nagusia probintzien arteko 
bereizketa nabaria izan zen: kostaldeko probintziak berehala industrializatu ziren bitartean, 
barnealdeko probintzietan nekazaritza izan zen nagusi ia-ia frankismoa iritsi arte.  

1910 eta 1917 bitartean, Gasteiz modernitatearekin bat egiten ari zela erakusten duten 
gertakariak jasota daude. Horietako bat Lakuako abiazio-zelaiaren inaugurazioa izan zen, 
1913an. Esparru historikoari dagokionez, Lehen Mundu Gerran Espainiaren neutraltasuna 
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izan zen garai hartako gertaerarik aipagarriena. Neutraltasun hark oso eragin onuragarria 
izan zuen Espainiako ekonomian eta baita euskal altzairugintzan ere, gerran ziren 
herrialdeetako lehiakiderik ezean, jasotako eskaria nabarmen handitu baitzuen. Kontzertu 
ekonomikoen sistema 1878an sortu eta 1896an, 1904a eta 1925ean berritu zen. Sistema 
horrek berekin ekarritako protekzionismo ekonomikoa ere mesedegarria izan zen euskal 
ekonomiarentzat, batez ere banku-sistemarentzat. Hala ere, egoera ekonomiko naroaren 
emaitzarik ez zuen jaso langileriak. Aitzitik, prezioak igotzen ari ziren bitartean, soldatak bide 
beretik ez zihoazela ikusi zuen. Nolanahi ere, egoera hark eragindako 1917ko greba 
orokorrak ez zuen oihartzunik izan Araban, non lehen sektorea eta administrazioa nagusi 
ziren oraindik.  

Lehen Mundu Gerraren bukaerak krisia eta gizarte-gatazka areagotu zituen, Espainiako 
barne-merkatuak ezin izan baitzuen esportazio-merkatuaren jaitsiera konpentsatu. Lehen 
hamarkada haietako hazkundea ez zen azkarra izan, baina bai etengabea. Hala, 1920ko 
hamarkadaren bukaeran ia 40.000 biztanle zeuden hirian eta hazkundeari eusteko 
aurreikuspen handiak zeuden. Izan ere, Lehen Mundu Gerrak eragindako krisialdia gainditu 
bezain laster, 1924an hasitako garaian euforia ekonomikoa hedatu zen, industrializazio-
prozesuari lotuta.  

Hala ere, 1929. urtean mundu osoan eragina izan zuen finantza-krisiak gogor astindu zuen 
mendebaldeko ekonomia eta Espainian urte batzuetan izandako oparotasun ekonomikoari 
amaiera eman zion. Oparotasun horrek Estatua zorpean utzia zuen eta, ondorioz, Espainia 
gainerako herrialdeak baino baldintza okerragoetan zegoen 1929ko krisiari aurre egiteko. 
Euskal Herriak ere, bere altzairugintza indartsuari esker abantaila erlatiboa lortua bazuen 
ere, ez zion krisiaren atzaparretatik ihes egiterik izan. Hori dela eta, Gasteizko industriaren 
abiada beti hasiberriak atzera egin zuen berriro.  

Gasteizen erroldatutako biztanleak 40.641 ziren 1930ean, Arabako biztanleriaren % 39. 
Biztanle aktiboen erdiak lehen sektorean ziharduen. Urte hartan hasitako hamarkadak 
Bigarren Errepublika izan zuen ezaugarri, 1931n. Kultur bizitzak eta hezkuntzak goraldi 
nabarmena ezagutu zuten eta, besteak beste, Euskal Unibertsitatearen aldeko mugimendua 
sortu zen berriro 1931n, Primo de Riveraren diktadurak aurreko urteetan itoarazi eta gero. 
Gerra hasi eta berehala Nafarroa eta Araba erori ziren kolpe militarraren aurrean. 1936-1939 
bitarteko Gerra Zibilak euskal lurraldean izan zuen garapena 1937an bukatu zen, Bilbo erori 
zenean10. Gerra bukatu eta hurrengo urtean, 1940an, hiriak 51.191 biztanle zituen. 
Mendearen hasieran hasitako industrializazio-prozesuak, Gerra Zibilean etenda, aurrera egin 
zuen berriro 1940ko hamarkadan.  

Hurrengo hamarkadak, 1950ekoak, industrializazio-prozesua azkartzea izan zuen ezaugarri. 
Prozesu hori etengabeko sortasun-egoeran ibilia zen ordura arte. Baina, 1952an, 
automobilgintzaren industria laguntzaileko enpresa garrantzitsu bat finkatu zen, Imosa, eta 
hurrengo urtean Daimler-Chrysler (Mercedes Benz) iritsi zen. Bi enpresa horiek aitzindari 
izan ziren prozesu hori 1956an indar handiz abian jartzeko eta, neurri handi batean, 
Gipuzkoako eta Bizkaiko industria-guneak saturaturik egoteak erraztu zuen. Udalerri barruko 
industriaren kokapenaren ikuspegitik, erdialdeko industriak aldirietara eramateko fenomenoa 
gertatu zen (adibidez, 1946an, Fournier San Kristobal auzora aldatu zen), hiria trenbiderantz 
hedatzen ari zen bitartean. 1950ean, guztira 52.206 herritar bizi ziren Gasteizen. Biztanle 
horietatik erdia soilik zen Gasteizen jaioa. Horrek esan nahi du hirian 1950eko eta 1960ko 
hamarkadetan izandako hazkunde demografiko handia, neurri handi batean, industrializazio-
prozesuak erakarritako emigrazioari zor zaiola11.  

                                                
10 Euskal Herriko Unibertsitatearen aitzindari historikoak: http://www.ehu.es/ 
11 ARRIOLA AGUIRRE. Pedro Mª: Vitoria-Gasteiz 1950-1980: política urbana, espacio industrial e industrialización.  
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Esan bezala, 1956an, biztanleak 76.142 zirenean, Vitoria-Gasteizko industriaren behin 
betiko abiatzea iritsi zen. Industria erakartzeko prozesua eragin zuten faktoreak, Gipuzkoako 
eta Bizkaiko industriaren saturazioaz gain, espazioari lotutako beste batzuk ere izan zirela 
dio Pedro Mª Arriolak12, hala nola hiri-esparru sendotua eta ondo ekipatua izatea eta esparru 
hori “Arabako Lautadaren erdian egotea, irisgarritasun erraza duen eskualdean eta Kantauri 
itsasertzaren eta Mesetaren arteko erdigunean, industria zabaltzeko egokiak diren eremu 
lauetan”.  

Plangintza eta kudeaketa publikoko neurrien bidez bideraturik, industria abiatzeko 
prozesuaren ondorioz hainbat industrialde sortu ziren, eta horiek hiriaren irudia itxuratu zuten 
mendeko hondarreko urteetan. Lehen gerrikokoak, Olarizu (1950-1960) eta Gamarra-Betoñu 
(1956), azkar garatu ziren 1956ko Plan Nagusiari erantsitako Hirigintza Plan Berezi baten 
bidez (1957). Bigarren gerrikokoa Gamarra-Arriaga (1958) izan zen eta hori bideratzeko Plan 
Partziala egin zuten. Vitoria-Gasteizko hazkunde demografikoa urteko % 8,57koa zen 
1960ko hamarkadan. Urte horietan, Gasteiz biztanle-hazkunde erlatiborik handieneko hiria 
izan zen Estatu osoan, % 40tik gorako portzentajeak zituela. Hala, hamarkadaren bukaeran, 
Gasteizko biztanleak 137.000tik gertu zeuden, 1970eko erroldaren arabera. 

Garai hark ezaugarri zuen garapen-baikortasunari lotuta, Erdi Aroko hirigunea pixkanaka 
andeatzen ari zen: hango biztanleria zaharkituta zegoen (% 22,5ek 65 urte baino gehiago 
zituen, Gasteizko batez bestekoa % 7,8koa zen bitartean), errenta maila apala zuen, 
hirigunean jarduera gutxi zegoen, zentraltasuna galdua zuen eta atzerakada demografikoa 
jasaten ari zen, biztanleak auzo berrietara bizitzera zihoazen eta. Hala, Erdi Aroko 
hirigunean 1965. urtean 17.690 biztanle bazeuden, kopurua gutxitzen joan zen eta, 1990ean, 
9.700 besterik ez zeuden, auzo historikoa fisikoki eta demografikoki gero eta andeatuago 
zegoen eta. Bestalde, jarduera gogaikarri eta prekarioen kontzentrazioak marjinalitate 
soziala areagotu zuen han. 

1963ko Plan Nagusiak jasotako industria-guneak13 nahiko azkar garatu ziren 1960ko 
hamarkadan zehar. Ondorioz, 1970ekoaren hasieran, aurreikusitako gune guztiak eraiki 
berriak ziren: Oreitiasolokoa, hego-ekialdean kokatua, 1971ko otsailean onartu zen. 
Ansoletakoa, lerrokaduren ordenazio hutsa, 1972an. Bien artean Olarizuko industrialdea 
osatu zuten. Aldi berean, beste industrialde batzuk jarri ziren abian Araba osoan, hala nola 
Amurrion, Aiaran edo Legution, 1963ko Plangintzarekin zerikusirik ez zutenak. Horrez gain, 
Anglo-Vasco-Navarro zeritzon trenbide estuko trena 1967an desagertu zenez, hiria ekialdera 
ere hedatu zen.  

1970eko hamarkadaren bukaerako egoera ekonomikoari begiratuta, ikus zitekeen 
hazkundeak ez ziela sortutako igurikimenei erantzungo. Hala, 1973 eta 1979 bitarteko 
petrolio-krisiak mundu zabaleko ekonomia astindu zuenean, agerian geratu zen itxaropen 
horiek zeharo suntsikorrak zirela. Industrializazio-prozesu azkarra bukaerara iristen ari zen: 
1975ean, industrian ziharduten langileak biztanle aktibo guztien erdia baino gehiago ziren, % 
59,51 hain zuzen, eta hirugarren sektorean zihardutenak % 38,9 baino ez ziren. Hala ere, 
une hartantxe hasi zen tertziarizazioaren bidea. Urte gorabeheratsu haietan oro har nagusi 
zen egoera ekonomiko okerra ez zen oztopo izan abian edo programatuta zeuden ekimen 
publikoek aurrera egiteko. Jarraitutasun horren erakusgarri, 1976an aireportu berriko lanak 
hasi ziren Forondako kokaleku berrian.  

Ekimen horietan guztietan garrantzitsuena eta, aipatutako joerak kontuan hartuta, 
kontraesankorrena, Jundizko Industrialdearen Plan Partziala onartu eta garatzekoa izan zen, 
                                                                                                                                                   
Euskal Herriko Unibertsitateko Geografia Saila. Lurr@lde n 8 (1985). 
12 ARRIOLA, Pedro Mª, op. cit., 1985 
 
13 ARRIOLA, Pedro Mª, op. cit., 1985. 
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1975ean. Industrialde hori hiriko ingurabidetik hego-ekialdera zegoen, 2,5 kilometrora, eta 
industria-erreserbako, biltegiratzeko eta zerbitzu handietako gune izateko xedez sortu zen. 
Precedo Ledok14 dioenez, 1956an industrializazioa hasi zenetik 1974an Jundiz abian jarri eta 
geldialdia etorri arte, Gasteizko industria-eremuaren azalera 1.402.196 metro koadrotik 
7.063.231 metro koadrora handitu zen, hau da, Gasteizko hiri-espazioaren % 28,08tik % 
46,08ra iritsi zen. Lurzoruaren erabilera nagusia industria zen, beraz. Gasteizko izaera 
industrialaren sinboloa orduko gertaera latzak izan ziren, hots, itxialdi sindikalaren aurkako 
errepresio hilgarria. Espainiako trantsizioaren une gogoangarrietako bat bilakatu ziren 
gertaera haiek. 

1977an, lehen hauteskunde orokor demokratikoak egin ziren, eta 1979an, Autonomia 
Estatutua indarrean jarri eta demokraziako aurreneko udal-hauteskundeak egin ziren. 
Gasteizen demokratikoki aukeratutako lehen alkatea José Angel Cuerda (EAJ) izan zen. 
Cuerdak bost legealdi egin zituen Udalaren buruzagitzan eta funtsezko figura izan zen 
hiriarentzat. Espainian, 1980ko hamarkadan, hazkunde industriala moteldu eta produkzio-
sistemak berregituratu egin ziren, ekonomia globalaren baldintza berrietara egokitzeko.  

Vitoria-Gasteizentzat oso gertaera garrantzitsua izan zen, 1980an, Euskadiko hiriburu eta 
Eusko Jaurlaritzaren egoitza aukeratu izana. Erabakia hartzeko eragileak, arrazoi politikoez 
gain, bi izan ziren: batetik, hiriaren ohiko kokapen estrategikoa komunikazioari begira, eta 
bestetik, zeregin instituzionaletarako egokiak izan zitezkeen eraikinak eskura izatea. Urte 
hartako beste gertaera garrantzitsu bat Euskal Herriko Unibertsitatearen sorrera izan zen, 
hiru euskal hiriburuetan egoitzak ezarri baitzituen.  

Gasteizek 192.775 biztanle zituen 1980an, hau da, 30 urtetan laukoiztu egin zuen 
biztanleria. Aldi berean, Gasteizen jaioak ez ziren biztanleen portzentajea jaitsi egin zen eta, 
1982an, % 42,24koa zen, etorkinen ondorengo belaunaldi berriak dagoeneko udalerrian 
jaioak baitziren. Hala, 1980an, Euskal Autonomia Erkidegoak 30.000 biztanle gutxiago 
zituen, krisiaren eraginez, baina saldo negatiborik izan ez zuen lurralde bakarra Araba izan 
zen.  

Atzerapenaren eraginez, industrian lanean ziharduen biztanle kopuruak behera egin zuen 
1975eko goreneko garaiarekin alderatuta, nahiz eta oraindik kopuru nabarmena izan: 
1982an, biztanle aktiboen % 57,11k ziharduen industrian eta % 41,63k zerbitzuetan. Egitura 
ekonomikoaren ezaugarri nagusietako bi honako hauek ziren: alde batetik, hamabi milioi 
metro koadroko baino gehiagoko industria-lurzoru kalifikatua hutsik egotea (Foru 
Aldundiaren industria-guneen aldeko politikak larriagotutako egoera), horietatik bi milioi 
metro koadro baino gehiago Gasteizko udalerrian; eta bestetik, hirugarren sektorearen 
garapena oraindik nahiko motela izatea. 

1990eko hamarkadaren hasieran bi joera nagusitu ziren, biak aldi berean eta elkarri oso 
lotuta: alde batetik, herrialde garatuetako ekonomia suspertu zen, finantza-kapitalaren eta 
globalizazio-prozesuen eskutik; bestetik, paradigma ekologikoa mundu zabaleko 
herrialdeetako agenda instituzionaletan indarrez sartu zen.  

Vitoria-Gasteizen, Arabako Teknologia Parkea sortu zen Miñaon, 1992an, Arabako Foru 
Aldundiaren, Vitoria-Gasteizko Udalaren eta Eusko Jaurlaritzaren mendeko SPRI 
sozietatearen ekimenez. Aipatutako agertoki ekonomiko globala lagungarri izan daiteke 
Teknologia Parkearen sorrera ulertzeko.  

                                                
14 PRECEDO LEDO, A: "Vitoria. Medida del Cambio Funcional a través del Uso del Suelo". Ingurune Fisikoa, Eskualde 
Garapena eta Geografia. Geografiari buruzko V. Mahai-ingurua. Granadako Unibertsitatea. Granada, 1979. 447. or. 
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Erakundeek ingurumen-paradigma bereganatzeko joerari dagokionez, erreferentziazko 
gertaera Rioko Gailurra izan zen, 1992an. Goi-bilera haren emaitza nagusia herrialde parte-
hartzaile guztiek Programa 21/Agenda 21 deritzona sinatzea izan zen. Hurrengo urtean “Hiri 
Iraunkorrei buruzko Europar Konferentzia” egin zuten Aalborgen (Danimarka), ICLEIk 
(Internacional Council for Local Environmental Initiatives) antolatuta. Aalborgeko Gutun 
izeneko konklusio-dokumentuan, Europako hiri, herri eta lurralde-unitate sinatzaileek 
Programa 21eko tokiko ekimenetan parte hartzeko konpromisoa hartu zuten eta, ondorioz, 
1996. urtearen aurretik, bakoitzak bere tokiko Agenda 21 garatu zuen. Vitoria-Gasteiz 
aitzindaria izan zen Espainiako hirien artean tokiko hiri-ingurumenaren hobekuntzaren bidez 
ingurumen-kalitate globala hobetzeko helburua zuten ekimen horiei atxikitzen. Hala, 
1995ean, Mallorcako Calviá herriarekin batera, euskal hiriburuak Aalborgeko Gutuna sinatu 
eta Espainiako lehenengo Agenda 21 prozesua abian jarri zuen.  

 

 
1.grafikoa. Biztanleriaren eboluzioa. 1900-2007 

 

Gasteizek 214.145 biztanle zituen jada 1990eko hamarkadaren erdian, eta biztanleen batez 
besteko adina 37 urtekoa zen. Biztanleen % 50,5 ez zen Gasteizen jaioa eta % 20ek 
euskaraz ulertzen zuen eta komunikatzeko gai zen, baina % 7,5ek soilik menderatzen zuen 
hizkuntza. Sektoreen araberako enpleguaren banaketan zerbitzu-sektorea nagusitu zen, 
enpleguaren % 52,1ekin. Industriak, berriz, enpleguaren % 39,7 besterik ez zuen garai 
hartan. 

1990eko hamarkadaren bukaeran hasitako sasoi berriak euforia ekonomikoa izan zuen 
ezaugarri eta hazkunde-itxaropenak gorenean jarri zituen berriro. Horrekin bat, higiezinen 
booma (gaur egun amaitzen ari dela dirudiena) eragingo zuten baldintzak sortu ziren. 
Ondorioz, orain arteko aldiak ezaugarri izan dituen hainbat hirigintza-plangintza eta plan 
estrategiko plazaratu ziren. Urte horietan zehar, hazkunde demografikoa egonkorra izan da 
% 1en inguruan. 2001ean, mende berria hasi eta berehala, hiriak 220.254 biztanle zituen 
eta, hamarkadaren erdian, 2005ean, 227.194 biztanle. 

4.3. Egungo demografia 
4.3.1. Dinamika demografikoak  

 
2009ko urtarrilaren 1eko udal-erroldako datuen arabera (2. taula eta 3. taula), Vitoria-
Gasteizek 236.525 biztanle ditu gaur egun. Horietatik % 50,6 emakumezkoa da eta % 49,4 
gizonezkoa. % 98 hirian bizi da eta gainerako % 2 landa-guneetan. Arabako lurralde 
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historikoko biztanle guztien bi heren baino gehiago Gasteizen bizi dira. Batez besteko adina 
41,59 urtekoa da, gaztetasun-indizea % 13,02 eta zahartasun-indizea % 16,73. Jaiotza-tasa 
mila biztanleko 10,4 da eta heriotza-tasa mila biztanleko 7,3. 

HAZKUNDEAREN OSAGAIEN EBOLUZIOA (2000-2008) 
 2000 2002 2004 2006 2007 2008 
JAIOTZAK 1.930 1.951 2.116 2.179 2.285 2.455 

HERIOTZAK 1.660 1.623 1.705 1.656 1.694 1.728 

SALDO BEGETATIBOA 270 328 411 523 591 727 
ALTAK 4.937 6.900 7.481 7.994 9.269 9.714 

BAJAK 3.903 4.971 5.663 7.013 7.046 7.315 

MIGRAZIO SALDOA 1.034 1.929 1.818 981 2.223 2.399 

HAZKUNDEA 1.304 2.257 2.229 1.504 2.814 3.126 
2. taula. Hazkundearen osagaien eboluzioa (2000-2008) 

(Iturria: Biztanleen Udal Errolda) 

Aurreko atalean ikusi dugunez, biztanleriak azken mendean izan duen eboluzioak 
dinamismo demografiko handia erakusten du (1. grafikoa). Mendearen hasierako biztanleak 
halako zazpi zeuden bukaeran, eta hazkunde hori ziklo demografiko jakinetan gauzatu zen: 
1950eko hamarkadan, Arabako industria garatzen hasi zenean, udalerriko eta beste 
probintzia batzuetako biztanleak bereganatu zituen. Ondoren, 1960ko hamarkadan, Vitoria-
Gasteizko biztanleria ia bikoiztu zen. Migrazioak aurrera jarraitu zuen, baina neurri 
txikiagoan, euskal industria eredua krisian sartu arte, eta Euskadik biztanleak galdu zituen 
bitartean, Arabako hazkundea eten egin zen. 1991-1996 urteen artean, historiako 
hazkunderik apalena izan zuen udalerriak. 1975etik aurrera Europako etorkinak iristen hasi 
ziren, eta hasieran gutxi baziren ere, Europako Batasuna handitu zenean, haien kopuruak 
ere gora egin zuen. Europako Batasunetik kanpoko herrialdeetako (Magreb, Latinoamerika, 
Afrika...) etorkinen fluxuak 1996tik aurrera iristen hasi ziren eta, 2000tik aurrera, areagotu 
egin ziren. 

XX. mendean ere etengabea da 
biztanle kopuruaren hazkundea, 
baina hazkunde hori lehen baino 
motelagoa da. Biztanleriaren 
hazkundearen osagai nagusiak 
saldo begetatiboak edo 
mugimendu naturalak eta 
migrazio-saldoak dira. Vitoria-
Gasteizen, osagai horiek saldo 
positiboak izan dituzte azken 
bost urteetan15, eta biek batera 
urteko batez besteko 2.312 
laguneko hazkundea eragin 
dute, hau da, urteko % 1 
inguruko hazkundea. Jaiotza- 

eta heriotza-tasek hazkunde apala izan dute, baina hazkundea eragin duen faktore nagusia 
migrazio-saldoaren ekarpena izan da. Izan ere, azken urteotan, hazkunde osoaren % 80 
inguru migrazioari zor zaio, eta horren tasak saldo begetatiboarenak halako lau dira. 
Jaioterriaren araberako biztanleriaren eboluzioak agerian utzi duenez, talde guztiek galdu 
dituzte biztanleak, udalerrian eta atzerrian jaiotakoenek izan ezik (2. grafikoa, 4. taula).  

                                                
15 Aintzat hartutako aldia 2005etik 2009ra bitartekoa izan da. 

BIZTANLERIAREN EBOLUZIOA (2001-2009) 
URTEAK BIZTANLEAK HAZKUNDEA % 
2001 220.254 1.304 0,6 
2002 222.329 2.075 0,9 
2003 224.586 2.257 1,0 
2004 224.965 379 0,2 
2005 227.194 2.229 1,0 
2006 229.080 1.886 0,8 
2007 230.585 1.505 0,7 
2008 233.399 2.814 1,2 
2009 236.525 3.126 1,3 

3. taula. Biztanleriaren eboluzioa (2001-2009) 
(Iturria: Biztanleen Udal Errolda) 
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2. grafikoa. Biztanleria jaioterriaren arabera 

 

BIZTANLERIAREN EBOLUZIOA JAIOTERRIAREN ARABERA (200 0-2009) 
 2000 2002 2004 2006 2007 2008 2009 

Vitoria-Gasteiz 110.005 111.304 
112.19

3 113.678 114.369 115.164 116.394 
Araba 15.468 14.914 14.364 13.867 13.637 13.411 13.149 
Bizkaia 9.300 9.327 9.342 9.401 9.385 9.374 9.401 
Gipuzkoa 8.569 8.496 8.588 8.554 8.541 8.516 8.554 
Beste probintzia 
batzuk 70.289 69.039 67.432 66.003 65.241 64.396 63.834 
Atzerria 5.319 9.249 13.046 17.577 19.412 22.538 25.193 

Guztira 218.950 222.329 
224.96

5 229.080 230.585 233.399 236.525 
4. taula. Biztanleriaren eboluzioa jaioterriaren arabera (2000-2009)  

(Iturria: Biztanleen Udal Errolda) 
 

Atzerritik heldutako etorkinen portzentajea, 1998an biztanle guztien % 1,8 izatetik, 2009an % 
10,6 izatera iritsi da. Kopuru hori EAEko batez bestekoa (% 5,1 2008an beste bi 
herrialdeetan) baino handiagoa da, baina Estatuko inmigrazioaren azpitik dago. Nolanahi 
ere, biztanleriaren hazkundearen eragile nagusiak etorkin horiek dira. Horietatik, % 40 inguru 
Latinoamerikan eta % 27 Afrikan jaioak dira. 

Hazkunde eredu horien ondorioz, gaur egun hirian bizi direnen erdia udalerritik kanpo jaioa 
da, nahiz eta gehienek 40 urte baino gehiago eraman Vitoria-Gasteizen bizitzen. Hala, 65 
urtetik gorako biztanleen erdiak ezaugarri horiek ditu. 

4.3.2. Etxeak  

 
Etxe kopurua ere handitu da, biztanleria baino neurri handiagoan, gainera. Horrek esan nahi 
du familien batez besteko tamaina nabarmen murriztu dela eta, 2002an etxeko batez beste 
2,84 biztanle bazeuden, 2008an 2,61 zeuden (5. taula), azken 35 urteetako beherako joerari 
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eutsita (1970ean etxeko 3,90 lagun zeuden). Pertsona bakarreko etxeak eta emakume bat 
buru dutenak ere erruz gehitu dira azken urteotan. Ziklo demografiko berrian izandako 
aldaketek gizartearen eta familiaren egituran izan dute eragina eta horren emaitza etxeen 
kopurua, tamaina eta nolakotasuna dira (azken kontzeptu hori aski zabala da eta mota 
batzuetako familia- eta elkarbizitza-unitateak barne hartzen ditu, dela ahaidetasunezko lotura 
dutenak dela halakorik ez dutenak, baina elkarbizitza-estrategia izanda). Etxean hainbat 
kontu bideratu ohi dira: seme-alaben haziera, mendekoen zaintza, gaixotasun kronikoak, 
kontsumo-unitateak, afektu-unitateak eta larrialdiak konpontzea. Asistentzia, zerbitzuak eta 
ongizatea eskaintzea xede duten politika publikoen erreferentzia dira. Vitoria-Gasteizen, 
2008an, biztanleria 89.570 etxetan bizi zen. 

Pertsona bakarreko etxeak gero eta gehiago dira eta, horrela, Gasteizko lau etxetik batean 
lagun bat bakarrik bizi da. Horietatik gehienak bakarrik geratu diren adineko emakumeak 
izaten dira, edo baita familiatik emantzipatutako gazteak ere. 64 urtetik gorako biztanle 
guztien % 19 bakarrik bizi da. 

ALDAGAI DEMOGRAFIKO NAGUSIEN EBOLUZIOA (2002-2008) 
 2002 2004 2006 2007 2008 
Biztanleak 222.329 224.965 229.080 230.585 233.399 
Hazkundea  2.257 2.229 1.504 2.814 3.126 
Urteko batez besteko hazkundea 0,9 0,2 0,8 0,7 1,2 
Jaiotza-tasa gordina 8,7 9,3 9,4 9,8 10,4 
Heriotza-tasa gordina 7,2 7,5 7,2 7,3 7,3 
Saldo begetatiboa 328 411 523 591 727 
Migrazio-saldoa 1.929 1.818 981 2.223 2.399 
16 urtetik beherako biztanleria % 13,2 13,1 13,2 12,6 13,2 
16 eta 64 urte bitarteko biztanleria % 71,6 71,3 70,8 70,3 71,2 
65 urtetik gorako biztanleria % 15,3 15,6 16,0 16,2 16,4 
Etxeak 78.189 81.033 84.913 86.840 89.570 
Etxeen batez besteko tamaina 2,84 2,78 2,70 2,66 2,61 
Pertsona bakarreko etxeen %  21,1 22,2 24,6 23,4 24,9 

5. taula. Aldagai demografiko nagusien eboluzioa (2002-2008) 
(Iturria: Guk egina Biztanleen Udal Erroldako datuetan oinarrituta) 

 

Etxeen % 25 pertsona helduez eta adin txikikoez osatua da, hau da, familiaren ohiko irudia 
erakusten du, nahiz eta, gaur egun, familia hori jatorrizkoa edo berrosatutako elkarbizitza 
izan daitekeen; beste % 13 pertsona helduez eta adinekoez osatua da, eta azkenik, % 5,6 
pertsona heldu batez eta bere ardurapeko seme-alaba edo adin txikikoez osatua da. Bost 
etxetik batean bi pertsona bizi dira, lotura dutela edo ez. Bi lagun bizi diren etxeen % 7,4 
adineko bi lagunez osatua da. Aniztasun handia dago elkarbizitza antolatzeko moduan. Etxe 
guztiak proportzionalki banatuta daude: pertsona bakarrekoak (% 23,5), bi pertsonakoak (% 
26,9), hiru pertsonakoak (% 23,5) eta lau pertsonakoak edo gehiagokoak (% 26,1) (2005eko 
datuetan). 

Ezkontza kopuruak behera egi du eta, gaur egun, aldi baterako edo behin betiko elkarbizitza 
hobesten duten bikoteak ere asko dira. Vitoria-Gasteizko ezkontza kopurua egonkorra izan 
zen 1986tik 2004ra: 1.000 bat ezkontza urtean, nahiz eta biztanle kopuruak gora egin. Urte 
hartatik aurrera, ordea, % 26 behera egin zuen. Bikotea aukeratzean hurbiltasunak garrantzi 
handia du oraindik, eta beste udalerri batzuetako pertsonen artean osatutako bikoteak % 10 
besterik ez dira. Euskal senar-emazteen erdia baino gehiago zibilez ezkontzen dira. 
Ezkontzeko batez besteko adinak gora egin du, eta emaztegaien erdiak baino gehiagok 30 
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urte baino gehiago ditu. Seme-alabak ekartzeko adina ere gora egin du, eta amaren 30 eta 
35 urteen artean dago gaur egun. Azken hamarkada hauetan dibortzio kopuruak ere gora jo 
du eta horiei zenbatuta ez dauden banaketa libreak erantsi behar zaizkie. Vitoria-Gasteizko 
etxeen % 35,35en erreferentea emakumeak dira. Datu horiek guztiek duela hamarkada 
batzuetako inertziazko egoera baino askoz agertoki anitz eta askotarikoagoa uzten dute 
agerian. 

Etxe txikiagoak eta atomizatuak izateko joera Europa osoan dago hedatuta. VItoria-
Gasteizko pertsona bakarreko etxeen ratioa eta heldu bakarra buru dutenena handiagoak 
dira Espainiakoak eta Mediterraneoko hegoaldeko herrialdeetakoak baino, baina Europako 
batez bestekoen oso azpitik daude. Bi pertsonako etxeen ratioa, berriz, Europako 
Batasuneko 15en ingurukoa da, eta hiru kide edo gehiago eta seme-alabak dituzten etxeak 
askoz gehiago dira Europako herrialde ez-mediterraneoetako kopuruekin alderatuta. 

Belaunaldien arteko harremanak sendoak dira gizarte garaikidean eta, aldaketa sozio-
ekonomikoak gertatzen ari diren garai honetan, kohesio sozialeko faktore nagusietako bat 
da. Belaunaldien arteko harremanak honako hauek dira: zerbitzuak (mendekoak zaintzea, 
etxeko lanak..), ostatua (neska-mutilen 25 urtetik gorako adinera arte) eta dohaintzak diruz 
edo gauzaz. Harreman horiek osatutako elkartasun-sareak hiru belaunaldietan zehar 
funtzionatzen du kasu gehienetan. 

4.4. Gasteizko hirigintzaren inbariante historikoak  
4.4.1. Hasieratik XIX. mendearen bukaerara arte: tr inkotasun kontrolatua, 

geldialdia eta hedapena  

Nafarroa eta Gaztela erresuma kristauen arteko liskar-gunean kokatutako herrixka zen 
Gasteiz. Leku estrategikoan zegoen: Ibaitik gertu eta Lautada osoa menderatzen zuen 
muino txiki baten gailur lauaren gainean. Nafarroako Antso VI. Jakitunak Nova Victoria 
izeneko hiria fundatu zuen han. Bost hektarea baino pixka bat gutxiago hartzen zituen hiri 
berriak. 

       
6. irudia. Gasteizen eboluzioa 1256ra arte (1181. urtean, 1202. urtean eta 1256. urtean) 

 
Hiriaren konfigurazioa itxuratzeko bi eredu mota ditugu: batetik, bertoko eredua, organikoa 
eta topografiari egokitua; bestetik, Europako Erdi Aroko kolonizazio ereduak, bastida 
motakoak, luzetarako kaleez osatutako geometria eta inguru hesitua ekarri zituztenak, 
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gotorleku-hirien antzo. Muino luzangaren orientazio nagusia iparraldetik hegoaldera doa, eta 
etxeak orientazio horretara egokitzeko moduan kontraesana antzeman daiteke, hasiera-
hasieratik, Gasteizko hirigintzan nagusi izango zen hazkunde erradiozentrikoaren eta 
Arabako Lautadaren ekialdetik mendebalderako luzetarako konfigurazioaren artean. 

Hiriaren ondorengo hedapenek ildo berari jarraitu zioten (6. irudia), iparraldetik hegoalderako 
luzetarako bideak eta zeharkako bide txiki aldapatsuak (kantoi deritzenak) eraikita. 
Lehenengo hedapena 1202an egin zuten, Gaztelak Gasteiz bereganatu ondoren, eta 
mendebalderantz egin zuten, Zapardiel ibaiaren muga naturaleraino. Bigarrena 1256an egin 
zuten, ekialderantz, eta Alfontso X.a Jakitunak agindu zuen, hiriak mende hartan izandako 
bizitasun demografiko eta ekonomikoa bideratzeko. Hedapen horren ostean, hiriak 22,70 
hektareako lur-azalera zuen, 1181eko azalera halako bost. Hastapeneko hiri-egitura hark ia 
XVIII. mendera arte iraun zuen, eta XIII. eta XVII. mendeen arteko denboraldi luzean 
izandako iskanbila sozio-ekonomiko guztiak barne hartu zituen.  

 
7. irudia. Vitoria-Gasteizko planoa, Maillart kapitainak 1812an egina. Hegoaldean Olagibelen zabalgunea du 

 
Hiriaren hazkunde demografikoak eta XVII. mendearen bukaeratik aurrera merkataritza-gune 
gisa hartu zuen eginkizun berriak eraldaketa eskatzen zuten, eta hori era kontrolatuan egin 
zuten, Gasteizko apainduraren eta higienearen filosofiaren arabera eta hiriak hasiera-
hasieratik izandako trinkotasuna kontuan hartuta. 1781ean hazkundea hegoaldera hedatzea 
deliberatu zuten eta, helburu horrekin, hirigune berriaren egitura funtzionala eta sinbolikoa 
izango zen plaza handia eraiki zuten. Operazio hura hiria Lautadara jaisteko eta, aldi berean, 
defentsa-paradigma bertan behera uzteko prozesuaren hasiera izan zen. Orobat, Vitoria-
Gasteizen hiri-garapena bultzatzeko ekimena Udalak hartzeko garaiaren hasiera izan zen. 
Zabalkuntza hura gauzatzeko hainbat eraikin eta espazio publiko egin zituzten: Plaza Berria, 
Arkupeko ibilbidea, Aihotz plaza, San Bizente aldapa. Gune horiek bikain egokitu ziren 
muinoaren hegoaldeko maldaren 20 metroko desnibelera (7. irudia).  
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Hirigintzaren aldetik ez zen aldaketa handirik izan hirurteko liberala heldu arte (1820-2823). 
Tarte horretan Florida saloia sortu zen, hiriaren hegoaldean kokatutako lorategi-espazio 
berria, publikoari irekia. Espazio horrek hasiera eman zion inguruarekin lotura izateko 
bokazioari, hiriaren etorkizuneko garapenean agerian geratuko zen bezala.  

 

 
8. irudia. Zabalgunearen planoa (1860-1865) Francisco de Paula Hueto udal-arkitektoak egina 

(Gasteizko Udal Artxibategia) 

 

Lehenengo Karlistadan (1833-39) hiria garatzeko operazio zehatzak burutu zituzten, 1833ko 
eta 1837ko desamortizazio-legeek hutsik utzitako lurzorua aprobetxatuz. Lege horien bidez, 
hiriaren hegoaldean komentuek okupatutako lur asko erabilera publikorako bahitu edo erosi 
zituzten. Eboluzio ekonomikoari buruz hitz egin dugunean ikusi dugunez, barruko aduanak 
kostaldera eraman zituztenean, 1839an, hiriak birmoldatu behar izan zuen, probintziako 
hiriburu gisa izan behar zuen administrazio-pisua indartuz eta, aldi beran, tertziarizazio-
prozesuari ekinez. Garapenarekin batera, hiria egokitzeko operazioak gauzatu ziren, hala 
nola hirigune historikoan sartzeko ateak eraistea edo Florida Parkea handitzea, 1854an. 
Hirigintzaren ikuspegitik, Madril-Irun trenbidea egitea izan zen hazkundea bultzatzeko faktore 
nagusia. 

1865ean, hegoaldera zabaltzeko plana behin betiko onartu zen. Hazkunde demografikoa 
bereganatzea eta hiriaren errealitatea komunikazio-aukera berrietara egokitzea ziren 
planaren helburuak (8. irudia). 1865eko Zabalgune izenekoak 40 hektarea baino pixka bat 
gutxiagoko lur-azalera hartu zuen. Haren bidez, funtsean, hiri-ehuna trenbidearekin lotu nahi 
zuten eta aurretik egindako operazioak bereganatu, hala nola Plaza Berria eta Florida 
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Parkea. Orobat, hainbat ordenantza onartu zituzten, 1854an, 1860an, 1863an eta 1974an, 
hiriaren itxura kontrolatzeko helburuz. 1865eko Zabalguneak hiriaren hazkundea egituratu 
zuen mendearen bukaerara arte. Hazkunde horren ondorioz, hirian dagoeneko 30.514 lagun 
bizi ziren. Hiriaren azalera 155 hektareakoa zen, hau da, 1265ean halako hiru zen. 

4.4.2. XX. mendea: hiri-eredu berria finkatzea 

 
9. irudia. Gasteizko zabalgunearen planoa eta ideia (1909-1910) 

 
Mende berriarekin batera, Vitoria-Gasteizen plangintza nagusitu zen hiriaren errealitatea 
aldatzeko tresna gisa: ondorengo 100 urteetan abian jarritako planek jarraitutasun-ildo 
nabaria izan zuten iraganarekin eta elkarrekin. Hala, plan bakoitzak, aurreko proposamenak 
oinarri hartuta, antzemandako errealitate berrietara egokitzeko helburua zuen. 

Mendearen hasieran, 1865eko zabalgunea guztiz finkatuta zegoen. Horrez gain, aurrerapen 
ekonomiko oparoa aurreikusten zen. Arrazoi horietan oinarrituta, udal-agintariek beste 
zabalgune bat egitea erabaki zuten. Hala, lehen hamarkadaren amaieran, Gasteizko 
Zabalgunearen Planoa eta Ideia egin zuten (9. irudia). Zabalgune hori ez zen hegoaldera 
luzatuko, baizik eta hiria oso-osorik hedatuko zen. Hartutako zabalgune ereduaren oinarria 
norabide guztietarako bideak luzatzea zen. Ekialdean, lehen ingurabidea finkatu eta 
mendebaldean bigarren ingurabidearen trazaketa ageri zen planoan. Zabalgune-
proposamen osoa barne hartuko zuen hirugarren ingurabidea ere ageri zen, eta ondorengo 
plangintza-dokumentu guztiek jaso zuten hori, XX. mendeko Gasteizko plangintzaren 
inbariante bilakatu zelarik. 
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XX. mendeko plangintzaren sekuentziari benetako hasiera eman zion hirigintza-dokumentua 
Gasteizko Zabalgune Proiektua izan zen, 1927an (10. irudia). Aurreko mendeko lerradura-
planoen antzekoa zen. Izan ere, 1963ko planeraino, Gasteizen hazkundea bideratzeko 
egindako plan guztiek jarraitu zioten ildo horri. Dokumentu horrek hazkundea bideratzeko 
proposatutako norabide nagusia mendebalderakoa da, alde batetik, hazkundearen joera 
naturala baitzen, eta bestetik, Madril-Irun trenbideak hegoaldean eta Anglo-Vasco trenbideak 
ekialdean sorrarazitako oztopoengatik. 1927ko plana, ondorengo plangintzaren jatorria izan 
zen aldetik garrantzi handikoa izan arren, ez zen azkenean gauzatu bere indarraldian, garai 
hartako zirkunstantzia historikoek hala eraginda, batez ere 1929ko krisiak. Hirigintzaren 
arloan, Gasteizek, aurreko krisialdietan bezala, nolabaiteko geldialdia jasan zuen, eta 
geldialdi hark Errepublikaren garaian eta 1936 eta 1939 bitarteko Gerra Zibilean iraun zuen. 

 

 
10. irudia. Gasteizko 1927ko Zabalgune Proiektua, Roberto Dublangek eta Julián Apraizek egina 

(Udal Artxibategia) 

 

Hala ere, 1940an, lurzoru urbanizatuaren azalera osoa 378,3 hektareakoa zen jada. 
Hazkundeak jauzia eman zuen hegoaldetik Madril-Irun trenbideaz beste aldera. Gune hura 
ekipamenduak eta dirudunentzako etxebizitzak kokatzeko espezializatu zen, batez ere 
Lorategi Hiria. 1927ko Zabalgune Proiektua plangintzaren oinarrizko jarraibidea zen artean, 
harik eta gerra ondoko errealitateak hala beharturik, egoera berrira egokitzeko berrikusi 
behar izan zuten. 
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11. irudia. Gasteizko 1944ko Zabalgune Aurreproiektua, Julián eta Miguel Apraizek egina 

(Udal Artxibategia) 

 

Berrikuspenaren lehen emaitza 1944an etorri zen: Gasteizko Zabalgune Aurreproiektua (11. 
irudia). Dokumentu hark ere hirigintzaren jarraitutasunari eutsi zion eta 1927ko planak 
ezarritako logikari erantzun zion: hainbat norabideko hiri-sarea, eredu erraziozentrikoaren 
barruan. Proposamenaren bertuterik handiena bere izaera hibrido eta pragmatikoa zen, 
zurruntasun teoriko guztietatik urrun, ordena geometrikoaren artikulazio-gaitasunak lehendik 
zegoenarekin eta ordena organikoaren berezko topografiarekin uztartuta. Berdegune-
sistemak ere 1927ko planaren logikari jarraitu zion eta azpiegituren aurreko babesleku eta 
proposamenaren egituratzaile izateko helburua zuen. Ikuspegi funtzionaletik, mendearen 
hasieratik sendotutako eta 1927ko planean agertutako jarraibide nagusiak finkatu zituen 
dokumentuak: hirigunearen iparraldean, industria-gunea, eta Madril-Irun trenbidearen 
hegoaldean, zerbitzu-guneak, kirol-ekipamenduak eta luxuzko eta dentsitate txikiko bizitegi-
guneak. Industria-hazkunderako itxaropenak bete egin ziren kasu horretan. Hala, 
aurreproiektuak 140.000 biztanlerentzako zabalgunea aurreikusi zuen, indarrean zegoen 
estandarren arabera. Aurreproiektua egin zutenean hirigunean bizi ziren 60.000 biztanleak 
gehituta, guztira 200.000 lagunentzako hiria dugu. 1927ko planean agertutako ingurabide-
sistema hasiberriak ez zuen oraindik itxura argirik. Ondorioz, hiri-ertzak osatu eta zehaztu 
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gabeak ziren oraindik. Gasteizen mendearen bigarren erdialdeko plangintzak dialektika hau 
izan zuen ezaugarri nagusi: alde batetik, oso bereizitako eta ia artikulatu gabeko piezak, eta 
bestetik, hiriari itxura osatua emateko ahaleginak. 

 

 
12. irudia. Gasteizko Zabalgune Proiektua. Hiri Antolamenduko Plan Nagusia 

Julián eta Miguel Apraizek egina, 1947an 
(Udal Artxibategia 1-6-15) 

 

Hurrengo proiektua, 1947koa (12. irudia), Hiri Antolamenduko Plan Nagusiaren izenari eta 
izanari erantzuten dien lehenengoa izan zen, baina egia esanda, 1944ko Zabalgune 
Aurreproiektuaren egokitzapena izan zen. Askoz dokumentu orraztuagoa zen eta, bere 
aurrekariak ez bezala, pieza artikulatuen multzoa itxi eta barne hartzen duen ingurabidea 
ageri du, hiri-multzoari trinkotasuna emanez. Hala, 1947ko planak eskainitako irudi itxi eta 
artikulatua orain arte iritsi den hirigintza-inbariante bilakatu zen, Gasteiz modernoaren irudi 
kanoniko gisa. Ondorengo planek barruko piezen morfologia, eskala eta elkarreragina 
sakondu baino ez dute egin, eta bide-egitura gauzatu eta hiri-errealitate bihurtu duten piezak 
osatuz itxuratu da hiria. Nolabait ere, hiriak denboran zehar izan duen irudi trinko eta 
ezagungarriak eman dio Gasteizko hirigintzari merezi duen eredugarri-ospea, Espainiako 
hirietako ohiko hirigune zatikatu eta desitxuratuen aldean.  

1947ko plana ez zuten azkenik onartu, baina hurrengo aldirako hiri-garapenerako 
erreferentzia garbia izan zen. 1954an, hiri-antolamenduko beste plan nagusi bat egiten hasi 
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ziren eta plan hori 1956an onartu zuten (13. irudia), Lurzoruaren Lege berria indarrean sartu 
zen urte berean. Dokumentuak 150.000 biztanle aurreikusi zituen 50 urtera begira, baina ez 
zuen inondik inora aurreikusi onartu bezain laster iritsiko zen industria-susperraldia. Horixe 
izan zen planaren indarraldi laburraren arrazoi nagusia. Hiri-egiturari dagokionez, aurreko 
planetan aurreikusitako kanpoaldeko ingurabidea jaso zuen, baina barruko piezen 
xehetasun-konfigurazioan aldaketa handiak sartu zituen, etxe-uharte handien bidez. 1956ko 
plana berehala gainditu zuen hiriaren errealitateak, baina egiturazko erreferentzia izateko 
helburua egoki bete zuen eta, hala, planak kalifikatutako lurzoruan gauzatu zen bizitegi-
guneen hazkundea. 

 
13. irudia. 1956ko Antolamendu Plan Nagusia, Manuel Muñoz Monasteriok, Miguel Apraizek eta Miguel Miegek 

egina. Zonakatze-planoa. 
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14. irudia. Gasteiz hiriko eta udalerriko Antolamendu Plan Nagusia, 1963koa, Ignacio Lasquíbarrek egina. 

 
 
Plana indarrean egon zen bitartean, Gasteizko behin betiko susperraldi ekonomikoa iritsi zen 
eta Udalak eta Gasteizko Aurrezki Kutxak elkarren arteko lankidetza estuari ekin zioten 
finantzaketaren aldetik. Foru Aldundiak eta Arabako Aurrezki Kutxak ere lagundu zuten 
eredua sendotzen. Eredu horrek, antolamenduari aplikatuta, hiriaren formaren kontrol 
publikoari eustea ahalbidetu zuen XX. mendearen bigarren erdialdean. Hortaz Gasteizko 
hirigintzari lotutako bikaintasuna eragin zuten faktore nagusietako bat izan zen. Industria 
sendotzeko prozesuaren emaitza izan ziren zenbait industria-gune, hala nola Gamarra-
Arriaga (1958), Olarizu (1950-1960) eta Gamarra-Betoñu (1956). Etxebizitza-ehunari 
dagokionez, etxebizitza sozialeko hiru poligono soilik garatu ziren 1956ko planaren arabera, 
plan partzialen forman: Zaramagakoa (1959), hiriguneko iparraldean, Ariznabarrakoa (1960) 
eta Adurtzakoa (1959). Haien diseinua bat etorri zen Etxebizitza Lan Sindikalak garai hartan 
egindakoekin: lau solairuko bloke lineal txikiak. 

1963ko Hiri Antolamenduko Plan Nagusiak (14. irudia) 1956ko Plan iragankorra ordezkatu 
zuen, hiriko industrializazio-prozesu azkarrak azken horren aurreikuspen guztiak gainditu 
zituenean. Garai hartan, udalerriaren azalera 208 km2 zen eta 49 biztanle-entitate barne 
hartzen zituen. Biztanleak 76.142 ziren jada. Planak ez zuen inola ere ekarri hausturarik 
aurreko dokumentuekin. Aitzitik, proposamenerako abiapuntu gisa hartu zituen. Biztanle 
kopuruaren aldetik aurreikusitako muga 193.000 biztanlekoa zen 25 urteren buruan. 1963ko 
planak aurreko proiektuen ondorengo garapenak erantsi zion ereduari. Aurreko planarekiko 
desberdintasun nagusia honako hau izan zen: industria garatzeko eremua hirigunea ixteko 
eraztunetik kanpo kokatzea proposatu zuen. Horretarako industria-gune hutsak sorrarazi 
zituen ipar-ekialdean (Gamarra eta Betoñu), hego-ekialdean (Olarizu) eta ipar-
mendebaldean (Ehari-Gobeu). Orobat, hirigunetik ekialdera garatutako bizitegi-gune batzuk 
ere eraztunetik kanpo geratu ziren.  
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Orduko legediaren arabera, 1963ko Plan Nagusia 
garatzeko plan partzial ugari gauzatu ziren. Oro har, plan 
partzial horiek garaiko hirigintza-planteamenduen 
benetako adierazgarriak izan ziren (15. irudia) eta, 
askotarikoak eta heterogeneoak izanda, agerian utzi zuten 
garai hartako hirigintzak ezaugarri zuen eskala ertaineko 
defizit kontzeptuala. Hala, xedapen arbitrario horiek etxe-
uharteen artean sorrarazitako espazioak, gehienetan, 
eremu desegituratuak dira, itxuragabeak, hierarkiarik eta 
irakurgarritasunik gabeak. Hitz gutxitan eta oro har 
esanda, argi eta garbi geratu zen Mugimendu Modernoak 
porrot egin zuela kale korridoreari ordezko irtenbide 
sinesgarriak emateko kontraproposamen organizista eta 
estrukturalistak egitean, baita orientazioari eta 
eguzkimenduari dagozkien eskaera higienistei erantzun 
koherenteak ematean ere. Euskal hiriburuaren kasuan, 
garai hartako hirigintza-tipologia guzti-guztiak bereganatu 
nahi izan zituen planak, baita etxebizitza-poligono berean 
ere. Hirigintza-laborategiko izaera horren eragilea, agian, 
orduko hiri-garapenaren bultzada publikoa izan zitekeen. 
Hala ere, orduko baldintza kultural, profesional eta 
ekonomiko eskasek oztopatu edo ezinezko bihurtu zuten 
Europan garai hartan sortzen ari ziren proposamenik 
aurreratuenak Espainiako errealitatera sinesgarritasunez 
egokitzea. Industria-guneei dagokienez, nahiko azkar 
garatu ziren 1960ko hamarkadan zehar, eta Planak 
guztira kalifikatutako 1.029.285 metro koadroetatik, 
1965ean dagoeneko 842.857 metro koadro zeuden 
partzelatuta.  

1963ko plana onartu eta berehala, azkar-azkar garatzen 
hasi zen. 1960ko hamarkadaren erdialdean, eraikita edo 
eraikitzeko prozesuan zeuden jada Zaramaga, Arana, 
Txagorritxu eta Pilar auzoak, eta 1970ean, Santa Luzia 
auzoa eraikitzen hasi ziren. Nahiz eta 1963ko planak 
1988rako 190.000 biztanle aurreikusi, hamarkadako 
hazkunde azkarrari erreparatuta, bazirudien planak 
aurreikusitako kopurua erraz eta erabat gainditu eta hiria 
denbora laburrean 300.000 biztanle izatera iritsiko zela. 
Gasteizek, etengabeko industria-hazkundean murgilduta, 
bere eskualdean egindako presioa ere ez zegoen batere 
aurreikusita 1963ko planean, plan hori hiriari begira soilik 
eginda baitzegoen. Hala, 1970eko hamarkadaren 
hasieran, planak aurreikusitako Industrialdeak guztiz 
garatuta zeuden. Aldi berean, planaz kanpoko beste 
industrialde batzuk eraikitzen hasi ziren Araban. Bestalde, 
1967an, Anglo-Vasco-Navarro trenbidea desagertu zen 
eta horrek ekialdera zabaltzeko aukera eman zion hiriari. 
1963ko planak aurreikusitako indarraldia 15 urtekoa zen, 
baina aipatutako zirkunstantzia guztiak direla eta, plana 
lehenago berrikusi behar izan zuten, 1969an, eta bere 
eskala hiritik eskualdera zabaldu zen. Garai hartako 
garapenarekiko baikortasunari lotuta, Erdi Aroko hirigunea 

 
15. irudia. 1963ko plana laborategi 

formala izan zen. 
Ezkerraldean, Suediako Gröndal 
auzoa (1945), Baskströmek eta 

Reiniuk egina, eta Toulouseko Le 
Mirail auzoa (1971), Candilesek, 

Josicek eta Wordek egina; 
eskuinaldean, Aranbizkarrako 45. 

poligonoa, 1971n proiektua zenean eta 
gaur egun. Azken horretan, europarren 

eragin formalak ikus daitezke. 
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pixkanaka baina etengabe andeatzen ari zen, aurreko kapituluan ikusi dugun bezala. 

 

 
16. irudia. Actur Lakuarako 1970eko jatorrizko proposamena, Izquierdo Dobarcok egina 

 

 
17. irudia. Actur Lakuako hasierako jabetza-erregimena eta erabileren banaketa, 1970 

(Guk egina) 

 
Aurreikusitako berehalako hazkunde azkarrarekiko premia sortu zenez, 1970eko ekainaren 
27ko Dekretu onartu berrira jo zuten, horretan Hirigintzako Premiazko Jarduera (Actur) 
zeritzenak araututa baitzeuden. Izaera desarrollista hutseko tresna horren bidez, hiri 
handietako aldirietan gune handiak egokitu eta kargan jartzeko prozesua azkartu nahi zuten. 
Gasteizen kasuan, tresna horren bidez Actur Lakua izenekoa sortu zen (1970-1973) (11. 
irudia), 1963ko Planak ezarritako ingurabidetik ipar-mendebaldera kokatutako 466 
hektareako plan partziala. Hasiera batean, operazioak 24.000 etxebizitza sortzea aurreikusi 
zuen bertan. Espainiako familien batez besteko tamaina 3,90 lagunekoa zela kontuan 
harturik16, 94.000 biztanleko muga aurreikusi zuen plan partzialak hiriarentzat.  

                                                
16 BLANES, GIL Y PÉREZ: Población y actividad en España: evolución y perspectivas. La Caixako Ikerketa Zerbitzua, 1996. 
http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/ee/esp/ee05_esp.pdf 
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Plan hori 1972ko martxoan onartu zuten eta 1963ko Plan Nagusiaren aldaketa sakona izan 
zen. Ildo horretan, garai hartako gainerako plan partzialek plangintza-hierarkizazioarekiko 
errespetuaren logikari jarraitu ohi bazioten ere, logika horretatik aldendu zen 1972ko plana. 
Morfologiaren ikuspegitik, berriz, 1963ko planeraino jarraitutako irudi organiko eta 
erradiokontzentrikoarekin hautsi zuen. Actur Lakua neurriz kanpokoa zen: 650 x 350 metroko 
etxe-uharte erraldoiak zituen; bere bide-sistemak, alde batetik, ibilgailuen trafikorako sarea 
zuen, 32 metroko zabalerako bulebarrez eta 92 metroko luzerako ardatzaz osatua, eta 
bestetik, oinezkoentzako sarea horrekin nahasita zegoen. Egitura hori zeharo kontrajarrita 
zegoen ordura arte burututako garapenarekin. Bestalde, garaiko hirigintzaren ezaugarrietako 
bat esperimentazioa zen, eta Lakuarako proposamenak horri ere erantzun zion. Ildo 
horretan, nolabaiteko newtown arraroa izan zen, baina lehendik zegoen ehunari etengabe 
lotuta. Horretan, hiri-jauzia beste edozeren gainetik saihestu nahi zuten hirigileek, lehen 
aipatutako hiri-trinkotasunari eutsi nahian.  

Planaren emaitza dentsitate handiko bizitegi-gunea izan zen: hektareako 82 eta 80 
etxebizitza bitartean, 1975eko Lurzoru Lege berriak hektareako ezarritako 75 etxebizitza 
baino dezente gehiago. Horrez gain, 1978ko araudiak mekanismo okerra ezarri zuen: 
etxebizitza-poligono bakoitzean tokiko ekipamenduetarako lurzoru-erreserbak egitera 
behartu zuen eta, ondorioz, eraikinek altuera handia hartu behar izan zuten. Horren emaitza 
izan zen espazio publikoen sistema desegituratu, ez-hierarkizatu eta neurriz gainekoa, 
dentsitatearen abantaila erlatiboak baliatzeko aukerarik ematen ez zuena. 1974 eta 1982 
bitartean oinarrizko hirigintza-lanak burutu zituzten azkar-azkar. Ondoren, Actur Lakuak 
barne hartzen zituen 15 poligonoei zegozkien plan partzialak aurrera eraman zituzten (12. 
irudia.). Operazioa aurrera eramateko zatiketa arazoa zela ikusita, poligono horietako batzuk 
batera egiteko lehiaketa murriztua antolatu zuten. Baina, hazkundea moteldu zenean, 
1977ko lehiaketako proiektuak ez ziren gauzatu, ez proiektuen arabera ezta aurreikusitako 
epeetan ere.  

Udalaren ekimenez, 1972an, Eskualde Plan bat ere proposatu zen, Arabako Lautadako 
zazpi udalerri barne hartzen zituena, hau da, guztira 390 kilometro koadroko lur-azalera. 
Eskualde Plan hura 1976an onartu zuten tarteko ziren udalerri guztiek. Planaren helburua 
zen hazkunde demografikoa nahita hiriburuan kontzentratzea. Hala ere, azkenik, Plana 
atzera bota behar izan zuten, deszentralizazioa hobesten zuen Foru Aldundiaren 
proposamenekin kontraesanean zetorrelako. 1977an, aurreneko hauteskunde orokor 
demokratikoak egin ziren eta, geroago, 1980an, oso gertakari garrantzitsua izan zen 
Gasteizentzat Euskadiko hiriburu eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza aukeratzea. 
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18. irudia. Plan Nagusiaren aurrerapena (1985) 

(1963ko planaren berrikuspena): lurzoruaren kalifikazio xehatua hirian eta hedapen-guneetan 

 

Gasteiz hiriburu izendatu zutenean honela zegoen: Erdi Aroko hirigunea andeatuta zegoen 
fisikoki eta sozialki; XIX. mendeko zabalgunea ere aurreko hamarkadetako presio 
urbanistikoak hondatuta zegoen; aldirietako auzoak oso heterogeneoak ziren eta espazio 
publikoen sare desegituratuak zituzten; Lakuako neurriz gaineko “hiri berriaren” garapena 
eta okupazioa oso eskasak ziren kargan jartzea erabaki zuteneko igurikimenekin alderatuta 
(aurreikusitako hamabost poligonoetatik lau bakarrik zeuden hasita); eta azkenik, industria-
lurzoruaren okupazioa oso desorekatua zen beste erabilera batzuekiko.  

Gasteizek, bere tradizioari jarraiki eta hirian aukeratutako udal-agintari demokratikoen 
bitartez, plangintza-tresnak erabiliko ditu berriz ere hurrengo hamarkadaren hasierako 
koiuntura-aldaketari ekiteko. Hala, 1981 eta 1986 bitartean, plangintzako bi ekimen landu eta 
onartu zituzten, hamarkada horretako hiri-garapenerako funtsezkoak izango zirenak: Erdi 
Aroko Hirigunearen eta Zabalgune Neoklasikoaren Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1981-
1991) eta Hiri Antolamenduko Plangintza Nagusia, 1982an indarrean jarritakoa eta 1963ko 
Plana berrikustea helburu zuena (13. irudia). 

Tresna horietatik lehenengoak, Erdi Aroko Hiriguneko eta Zabalguneko BEPBak (barne-
eraberritzeko plan berezia), birgaitze integratuaren ikuspegi bereziki soziala izan zuen 
ezaugarri nagusi. Esparru horren barruan, honako helburu hauek zituen: hirigunearen 
morfologia kontserbatu eta balioan jartzea, berezko populazioari eustea eta hiriko jarduera-
gune nagusia ostera izatea. 

Planak indarrean hamar urte zeramatzanean, aurreko egoeraren alderdirik kritikoenak 
gainditzea lortu zuen, baina ez zuen erabat lortu hirigunea birgaitzea. Izan ere, 
hamarkadaren hasieran bazuen oraindik itxura triste eta motela zentraltasunaren eta 
jardueraren ikuspegietatik. 
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19. irudia. 1985eko planaren proposamen nagusiak  

Ingurabidearen berrurbanizazioa; (2) Ingurabidearen hegoaldeko tartearen itxiera “biguna”; (3) Trenbidearen 
egungo trazatuaren kontserbazioa eta salgai-geltokia; (4) Hiri-garapenerako jarraibide berriak; (5) Babes bereziko 

landa-guneak, beren kokapen estrategikoagatik: ekialdetik mendebalderako hazkunde posiblea etorkizunari 
begira; (6) Iparraldeko ingurabide berria (N-I saihesbidea); (7) Zadorra ibaiaren eta ingurabide berriaren arteko 

hazkunde lausoko eremuak. 
 
Plangintzako beste dokumentuak, 1985eko Hiri Antolamenduko Plan Nagusiak, bi helburu 
nagusi zituen: batetik, Gasteizek historian zehar izandako bidegurutze-izaera 
berreskuratzea, aurreko hamarkadetan nahikoa apalduta geratu baitzen izaera hura; 
bestetik, hiriburu-izaera lortu berria sendotzea, balio sinboliko eta kulturalei zor zitzaien 
garrantzia emanda. Ekonomiaren ikuspegitik, hiriak merkataritza- eta zerbitzu-gune gisa izan 
zuen eginkizuna birformulatu eta Estatuan zein nazioartean proiektatzea proposatu zuen, 
gehiegizko industria-sektorearen eta zerbitzu-sektore eskasaren arteko desoreka 
konpontzeko xedez. Irizpide horiek xede hartuta, eta hiriaren trinkotasuna berreskuratzeko 
helburu nagusiari eutsita, planak 1963ko aurrekoarekiko egituraren aldetik ekarritako 
berritasun nagusia eredu erraziozentrikoa gainditu eta, haren ordez, garapen “lineal 
erretikulatua” ezartzea izan zen, lurraldearen egiturari egokituagoa, ekialdetik mendebaldera 
eta 1 errepide nazionalaren eta Madril-Irun trenbidearen arabera bideratua. Hazkunde eredu 
horrek, beste eragin batzuen artean, ingurumenaren aldetik ondorio arriskutsua izan 
zitekeena saihestu zuen: hiria hegoaldetik Gasteizko Mendietara hurbiltzea. Helburu 
horrekin, 1963ko planak proposatutako ingurabidearen hegoaldeko itxiera kendu zuten. Hiri 
egiturari dagokionez (19. irudia), batez ere, orduko hirian jardutea proposatzen zuen planak, 
finkatutako hiri-bilbeak osatuz eta harrotuz, hiri-ertzak zehaztuz eta 1963ko planak zein 
ondorengo garapen osagarriek bultzatutako zatikako garapenak eragindako arazoak 
konponduz. 
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20. irudia. 1985eko planak Lakuarako jasotako erabakiak 

(Acturen jatorrizko planoan irudikatuak. Guk egina) 

 
Etorkizuneko hazkundeari dagokionez, planak ia ez zuen lurzoru urbanizagarririk kalifikatu. 
Izan ere, 1963ko planak eta Actur Lakuakoak kalifikatutako lurzoruan ia 35.000 etxebizitza 
egiteko lur-azalera zegoen (20. irudia). Ondorioz, plana, alde batetik, mendebaldean 
(Ariznabarran, San Martinen, Ajurian eta Apaizgaitegin) erdi-eraikita geratu ziren 
poligonoetan garatu zen. Baina planaren arreta bereganatuko zuen gune nagusia Actur 
Lakua izan zen. Aurretik ikusi dugunez, gune horretatik gehiena garatu gabe zegoen 
planaren hasieran eta bertan 200.000 etxebizitza eraikitzeko aukera zegoen. Beraz, planak 
aurreikusitako hazkundea auzo horretara bideratu zen eta hasiera-hasieratik ageri ez zuen 
batasuna ematen ahalegindu ziren. Lakuako dentsitate orokorrari dagokionez, hasieran 
aurreikusitako 24.000 etxebizitzak 18.000ra mugatzea proposatu zuen 1985eko Planak. 

Gasteizek gero eta ospe handiagoa du eta hori, zalantzarik gabe, hainbat hamarkadatako 
plangintza publikoari zor zaio. Plangintza hori, aurreko kapituluetan identifikatu ditugun 
disfuntzio eta akatsak gorabehera, eredugarria da Espainiako gainerako hirietan 
gertaturikoarekin alderatuz gero. Bestalde, Gasteizko 1985eko plana erreferentzia bilakatu 
zen azkar, bai bere proposamenengatik baita bere emaitzengatik ere. 

Zalantzarik gabe, pertzepzio hori eragin zuen funtsezko beste elementu bat Udalak hiria 
fisikoki eta sozialki hobetzeko erabilitako inbertsio-politika ausarta izan zen. Hala, sasoi 
hartako hirigintza-plangintzari lotutako edo lotu gabeko hainbat ekimen bultzatu zituen 
Udalak. Horien artean, 1983tik aurrera gizarte-etxeak eraikitzeko abian jarritako programa 
zabala aipa daiteke. Hasierako formulazioaren arabera, kulturarako, aisialdirako eta 
administraziorako guneak dira eta herritarrentzako toki-erreferentzia izateko eta parte-
hartzea bultzatzeko eginkizuna dute. 

Bestalde, Gasteiz aitzindaria izan zen Espainiako hiriburuen artean tokiko hiri-
ingurumenaren hobekuntzaren bidez ingurumen globalaren kalitatea hobetzea helburu duten 
ekimenekin bat egiten. Hala, 1995ean, Mallorcako Calviá herriarekin batera, euskal 
hiriburuak Aalborgeko Gutuna sinatu eta Espainiako lehenengo Agenda 21eko prozesua jarri 
zuen abian. Prozesu horrek agerian utzi zuen Gasteizek 1990eko hamarkadatik aurrera 
ingurumenari emandako garrantzi estrategikoa.  

Garai hartan hasitako ingurumen-proposamenek 1990eko erdialdean eman zuten emaitza, 
hirian izandako aldaketa esanguratsuen bidez: bidegorri-sareak 25 kilometroko luzera hartu 
zuen eta erdiguneko 40.000 m2 oinezkoentzat jarri zituzten. 

Aipamen berezia merezi dute Gasteizko uraren tratamenduak eta kudeaketak, bai ur-jarioak 
detektatzeko eta sarea mantentzeko politikari dagokionez, bai kalitatea kontrolatzeko eta 
ebaluatzeko tresnen aldetik. Baina ekimen horien guztien artean garrantzitsuena, zalantzarik 
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gabe, Eraztun Berdearen proposamena da, Udalak Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren bidez 
bultzatua. 

Aldi berean, plangintzaren eremuan, hamarkada berriarekin hasitako goraldi ekonomikoari 
aurre egiteko ekimenak bultzatu zituen Udalak. Garaiko hirigintzaren joerari jarraiki, Arabako 
Teknologia Parkea sortu zen, 1992an, Miñaon. Parkeak 117 hektareako azalera du eta hiritik 
5 kilometrora dago. 

Suspertutako hazkundea bideratzeko helburuz, lehenik eta behin, 1985eko planak 
kalifikatutako lurzoru ez-programatuko erreserbak kargan jartzea erabaki zuten 1993an. 
Hazkunde-aurreikuspenak, batetik, eta 1990eko eta 1992ko Lurzoruaren Legeek ekarritako 
lege-aldaketak, bestetik, indarrean zegoen Plan Nagusia berrikustera eraman zituzten udal-
agintariak. Lehenago ikusi dugun bezala, plangintzak bere helburuetatik gehienak beteak 
zituen ordurako.  

Plan berriaren aurreneko proposamen-dokumentua 1994an idatzi zuten arren, hainbat 
gorabehera izan zituen eta 2003ra arte itxaron behar izan zuen testu bateginak argi berdea 
ikusi arte. Baina plana egiten eta berregiten luze jardun arren, haren oinarrizko edukiak eta 
hirigintza eredua ez ziren aldatu hasierako formulaziotik azken bertsioraino, eta haiei zor 
zaie, neurri handi batean, gaur egungo Gasteizko hiri-konfigurazioa (21. irudia). 

 

 
21. irudia. 2000ko Hiri Antolamenduko Plan Nagusia: erabileren kalifikazio globalaren planoa 

 

2000ko planak eutsi egin zien 1995eko planak proposatutako ekialdetik mendebalderako 
hazkunde-ardatzari eta finkatutako eguna berregituratzeko prozesuari, eta abian edo 
aurreikusita zeuden hiri-lurzoruko jarduerak bere gain hartu eta garatu zituen. Funtsean, 
hedapen-plana da, eta Actur Lakua gunea sorrarazi zuen aurreko hazkunde-garaian 
aurreikusitako 300.000 biztanleko muga gainditzen du. Hedapen hori, batez ere, bi multzotan 
kontzentratuta dago, bata ekialdean eta bestea mendebaldean, lehenengo ingurabidearen 
eta Zabalganako eta Salburuko natura-guneen artean. Industriaren hedapena Jundizko 
industrialdearen inguruan gauzatuko zen bereziki, baina beste hiru kokaleku ere proposatu 
zituen planak: antzinako 1-N errepidearen ondoan, Krispiñan eta Langraizen. Planak 
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erabilera guztietarako kalifikatutako hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren azalera 
osoa 5.379,26 hektareakoa zen. 

Hiri-egiturari dagokionez, esan daiteke 2000ko planak Gasteizko hirigintzaren tradizioari 
jarraitzen diola, hau da, aurreko plangintzari jarraipena ematen dio eta, aldi berean, premia 
berrietara egokitzen da. Izan ere, planak proposatutako hazkunde eta hiri ereduak bere 
egiten ditu, alde batetik, Gasteizko historian hastapenetik gidari izan diren trinkotasuna eta 
eredu erradiozentrikoa, eta bestetik, 1985eko planak ekarritako ekialdetik mendebalderako 
ardatzari lehentasuna emateko proposamena. Esan liteke, orduan, Gasteizko hirigintzaren 
tradizioari argi eta garbi jarraitzen diola eta nabarmen plan diziplinarra dela, Espainiako XX. 
mendeko bigarren erdialdeko hirigintzaren tresna klasikoak ere bereganatzen dituelako. 
Salburuko eta Zabalganako hedapen-sektoreen hiri-diseinuari dagokionez, dagoen bide-
sarea luzatzeko, hiri-ehuna josteko eta topografiara egokitzeko mekanismo organikoari 
erantzuten dio egiturak. Ildo horretan, XX. mendeko lehen erdialdeko hazkunde-planek 
ezarritako norabide anitzeko sareen ideia berreskuratzen du. 

 

 
22. irudia. Jarduera ekonomikoetarako lurzoru-erreserbak. 2000ko Hiri Antolamendurako Plan Nagusia Forondan, 

Langraizen eta Miñaon 

4.4.3. Konklusioa: Gasteizko hirigintzaren alde ona k eta txarrak 

Aurretik ikusi dugun legez, Gasteizko hirigintzak plangintzen arteko jarraitutasuna du 
ezaugarri eta eredugarri. Esan liteke jarraitutasun hori plangintza guztiek bete beharreko 
eginkizuna dela, literatura teorikoak eta legediak jasotzen duten bezala. Baina Gasteizen 
kasuan berezitasun hau aipa liteke: asmo programatiko on horiek oso gutxitan gauzatu dira 
Espainiako hirietan, horietan plangintzaren eta hiri-errealitatearen arteko desfasea izan baita 
nagusi.  

Ez da erraza berezitasun horren zergatiak azaltzea eta ez da hau horretan sakontzeko 
lekurik egokiena, baina aurreko kapituluetan saiatu gara agerian uzten hiriaren itxura 
kontrolatzeko borondatea eta Udalaren protagonismoa etengabeak izan direla hiriaren 
historian eta, beraz, mende berriaren hasieran hiriaren kulturan eta paisaian utzitako aztarna 
nekez utz daiteke albo batera.  

Nolanahi ere, garrantzizko alderdi batzuk aipa daitezke, besteak beste, Gasteizko hirigintza 
berezi hori ulertzeko hipotesi gisa: lehenik, hiriak beti izan duen tamaina ertaina; bigarrenik, 
lurralde bereziki landatarrean txertatutako administrazio-hiriburua izatea; hirugarrenik, bere 
industrializazio-prozesua pixkanakakoa eta, aldameneko Gipuzkoaren eta Bizkaiaren aldean, 
bigarren mailakoa izatea; eta azkenik, kultura-sare burges dibertsifikatua egotea. Horiek 
guztiek hiri-ingurunearen gaineko begirada sozial barnerakoi eta pausatua eragin zezaketen, 
baita hiri-apaindurarekiko gustua ere, inguruko naturarekin harremanak izateko 
borondatearekin kontraesanean ez daudenak. Hala ere, tamaina ertaineko eta kultura 
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handiko beste hiri batzuek ere antzeko ezaugarri ekonomikoak dituzte eta, hala ere, hiri 
horiek ezin izan diete ihes egin hirigintza txarrari eta hiri-desegituraketari, batez ere XX. 
mendeko bigarren erdialdean. Horregatik, agian, halabeharra ere erantsi beharko genioke 
ekuazioari, eta esan genezake Gasteizek hirigintzaren jarraitutasun historikoari bestelako 
interesen gainetik eutsi nahi izan dioten eragileak eduki dituela beti, zorionez.  

Hala ere, kapituluaren hasieran esan dugunez, Gasteizko hirigintzak ezaugarri izan duen 
plangintzaren jarraibideekiko hitzez hitzeko leialtasun horrek, bestalde, hiria kaltebera bihurtu 
du, hirigintzak diziplina eta jarduera gisa izan dituen ahultasunen, trinkotasunik ezaren eta 
kale itsuen aurrean. 

4.5. Hirigunearen eboluzioa: laburpen grafikoa  
Gasteizko hiriguneak denboran zehar izandako hazkundea erakusten duten airetiko 
argazkiak ikusita, egiazta dezakegu azken mendean zehar nola mantendu den hiri-ehunaren 
trinkotasuna, aurreko eboluzioari jarraituta. Orobat, hiri-jauziak neurri handi batean 
saihesteko olio-orban itxurako hazkunde eredua ere antzeman daiteke. Hiri-jauzi horiek 
hazkunde eszentrikoaren ondorio dira: bizitegi-guneen artean urbanizatu gabeko tarteak 
utzita, lurzati horien balioa igoaraztea lor daiteke. Eredu hori oso ohikoa izan da Espainian 
XX. mendean zehar (23. irudia).  

 
23. irudia. Gasteizko hirigunearen eboluzioa 1932 eta 1982 bitartean 

(Vitoria-Gasteizko Ingurumen Informazioko Sistema, Ingurugiro Gaietarako Ikastegia) 
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24. irudia. Gasteizko hirigunearen eboluzioa 1990 eta 2004 bitartean 

(Vitoria-Gasteizko Ingurumen Informazioko Sistema, Ingurugiro Gaietarako Ikastegia) 

 
1990-2004 bitarteko eboluzioan ikus daitekeenez, hazkunde ereduan nagusi da ekialdetik 
mendebalderako ardatza eta hori bat dator Arabako Lautadaren konfigurazio 
geografikoarekin. Hegoaldean Gasteizko Mendiak babesteko aukera handiagoa eskaintzen 
du hazkunde eredu horrek (24. eredua). 

1957ko lurzoruaren okupazioa erreferentzia hartuta, hau da, Gasteizko industriaren jauzirik 
handienarekin batera izandako eraikuntzaren hazkundearen aurreko egoera, 1957-2001 
bitarteko hazkundea eta 2001-2004 bitartekoa, hau da, indarrean dagoen plana onartu 
ondorengoa, konpara daitezke. Prozesuaren unerik esanguratsuenei dagozkien orbanak 
gainjarrita, gure egunetan amaitzen ari den higiezinen boomari dagokion lurzoruaren 
okupazioak izandako inpaktuaren irudia ikus dezakegu (25. irudia). 
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Lurzoruaren okupazio efektiboa 1957an, Vitoria-Gasteizko hirigintza-garapenaren etaparen aurretik. 

 

 
Lurzoruaren okupazio efektiboa 2001ean, 2000ko Hiri Antolamendurako Plan Nagusia garatzeko prozesuaren 

aurretik. 
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Lurzoruaren okupazio efektiboa 2004an, 2000ko Hiri Antolamendurako Plan Nagusia garatzeko prozesuan 

bertan. 

 
2004ko lurzoru okupatua 2000ko Hiri Antolamendurako Plan Nagusiak sailkatutako lurzoruan gainjarrita. 
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25. irudia. 2000ko Hiri Antolamendurako Plan Nagusiak Vitoria-Gasteizko hirigunetik gertuko ingurunean aintzat 

hartutako lurzoru guztiaren gainean 1957ko, 2001eko eta 2004ko lurzoru okupatuaren orbana gainjarrita 

 

4.6. Ingurumenaren gaineko esparru juridiko-institu zionala 
Vitoria-Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoko eta Arabako Lurralde Historikoko hiriburua da. 
Hiriaren esparru instituzionala ulertzeko, hasieratik gogorarazi behar dugu Espainiako 
gobernuak, Estatuaren gaur egungo erakunde-antolakuntzan, autonomia politiko handia 
ematen diela eskualdeei, hots autonomia-erkidegoei. Gobernu demokratikorako 
trantsizioaren garaian egindako itun politikoaren ondorioz, 1978ko Konstituzioa iritsi zen, eta 
hark boterearen banaketa eragin zuen gobernu zentralaren eta autonomia-erkidegoen 
artean. Horrela, aurreko gobernu zentralak zituen hainbat eskumen autonomia-erkidegoen 
esku daude gaur egun. Izatez, egoera hori Alemania edo Austria bezalako herrialde 
federalekin pareka daiteke. Botere politiko eta ekonomikoaren berregituraketa sakon hori 
azkar-azkar gauzatu zen 1992ko Transferentzia Legearen ondorioz. Euskal Autonomia 
Erkidegoaren kasuan, gai askori buruzko botere legegilea eta betearazlea izateaz gain, bere 
egiturak bestelako berezitasunak jasotzen ditu, hala nola berezko hizkuntza, kultura eta 
autonomia ekonomikoa, azken hori Euskal Autonomia Elkartearen eta Espainiako Estatuaren 
artean sinatutako kontzertuari esker.  

Bestalde, Vitoria-Gasteiz Arabako Lurralde Historikoko hiriburua da. Lurraldeak bere zerga 
eta gastuen kudeaketa independentea du Foru Aldundiaren bidez. Erakunde hori boto 
unibertsalen bidez hautatzen da. Arabako Lurralde Historikoak, Vitoria-Gasteizez gain, 
tamaina txikiagoko beste 50 udalerri ditu.  

GEO Hiriak txosten honen gaiei dagokienez, Vitoria-Gasteizko udalerrian gainjarritako 
antolakuntza politiko-administratiboaren bost mailetan banatzen dira erakunde-eskumenak. 
Europako Batasunak zeresan handia du iraunkortasunari eta ingurumenari lotutako gaietan, 
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bete beharreko zuzentarauen bidez. Estatuak ere botere handia du ingurumen-gaietan, hala 
nola airearen kalitatean, lurzoruaren erabileretan, uretan, energian eta garraio-sare 
handietan. Autonomia Erkidegoak eskumena du ingurumenari, hirigintzari eta etxebizitzari 
buruzko gaietan. Foru Aldundiak, bere aldetik, aurrekontuak bideratzen ditu gizarte-
proiektuetara, jarduera ekonomikora edo hondakinen kudeaketara, besteak beste.  

Udala tokiko oinarrizko erakundea da, herritarrengandik hurbilen dagoena eta, horregatik eta 
subsidiariotasun-printzipioagatik, gai gehien bereganatzen dituena, hirigintza-plangintzatik 
hasi eta Agenda 21 edo tokiko planetaraino. Gasteizko Udalak 474,5 milioi euroko 
aurrekontua izan zuen 2007an. 

Hortaz, Vitoria-Gasteiz nolabaiteko erakunde-nodoa da eta bost administraziok bat egiten 
dute hirian, bakoitzak bere aurrekontuarekin, bere lehentasun politiko eta estrategikoekin eta 
lurraldearen gaineko etorkizuneko ikusmirarekin. Administrazioen arteko adostasunaren 
bidea nahikoa eraginkorra izan da garrantzizko gai batzuetan. Bestetan, estatuko, 
eskualdeko edo tokiko estrategien arteko sinergia interesgarriak sortzen dira. Baina, hain 
erakunde-eremu konplexuan, administrazioen lan-arloen gainjarpena eta baita haien arteko 
ezadostasunak ere izaten dira.  

Gizarte zibilari dagokionez, udalerrian artikulazio handia dago: alde batetik, familiak eta 
lagun-sare sozialak ditugu; bestetik, hainbat eta hainbat bazkide dituzten era guztietako 
elkarte eta erakundeak (gizartearen, kirolaren eta kulturaren alorrekoak); oraindik ere lagun 
andana erakartzen dituzten taldeko jai- edo elkarbizitza-guneak; eta hiriak, bere inguruneak 
eta prozesuek komunikabideetan duten presentzia aktiboa, nahiz eta egungo gizartean 
arrozte sozial eta politikorako joera egon eta herritarrak gero eta indibidualistagoak izan. 
Hiriarekiko lotura handia bultzatzen duten eragileak honako hauek dira, besteak beste: 
tamaina ertaineko hiria izatea, biztanleriaren masa kritikoa eta hirian bertan bizi diren eta lan 
egiten duten hainbat eta hainbat lagun egotea. 

Udalak dagozkion erantzukizunak bere gain hartzeko zortzi gobernu-atal ditu: Ogasuna eta 
Aurrekontuak; Funtzio Publikoa; Ekonomia Sustapena; Hezkuntza, Kultura eta Kirolak; 
Gizarte Gaiak; Lurraldearen Antolamendua eta Etxebizitza; Ingurumena; eta Lehendakaritza. 
Udal administrazioak bere antolakuntzarako honako sail hauek ditu: Hirigintza, Ogasuna, 
Ondasuna eta Aurrekontuak, Hezkuntza, Kultura, Osasuna eta Kontsumoa, Ekonomia 
Sustapena, Funtzio Publikoa, Teknologiaren Kudeaketa eta Herritarrentzako Arreta, Esku-
hartze Soziala, Kirolak, Ingurumena, Udal Eraikinen Mantentzea, Herritarren Segurtasuna 
eta, azkenik, Lehendakaritza.  

Funtzio-egituraz gain, Hiri Berrikuntzarako Agentzia eta hiru udal-enpresa ditu: TUVISA (hiri-
garraio publikoa), AMVISA (ur-kudeaketa) eta Ensanche 21 (hirigintza-operazioen 
garapena). Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, berriz, GILSA (industria-jarduera) eta 
Biogardelegi (hondakinen energiaren aprobetxamendua) sozietateak ditu, eta beste enpresa 
misto batzuetan ere parte hartzen du (CEIA, Arabako Teknologia Parkea SA, VIA, CTV eta 
Hazbide), Arabako Aldundiarekin edo eragile ekonomiko pribatuekin, besteak beste 
SEArekin (Arabako enpresaburuak) eta Merkataritza eta Industria Ganberarekin. Bestalde, 
hirian hirigintza-proiektuak edo jarduera ekonomikoa garatzeko ohikoak dira beste eragile 
ekonomiko batzuekin lankidetzan jardutea, hala nola aurrezki kutxekin, enpresaburu 
arabarrekin edo higiezinen sustatzaileekin. 

Azkenik, Ingurumen Sailarekin elkarlanean Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (CEA) deritzon 
erakunde autonomoak jarduten du. Haren eginkizuna hiriaren eta ingurumenaren arteko 
harremanak ikertu eta helburu estrategikoak formulatzea da. Horri lotuta, tokiko 
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iraunkortasunerako programen jarraipena egiteko xedea duen Tokiko Iraunkortasun Behatoki 
izeneko proiektu berritzailea bere hastapenetan dago oraindik. 

Udalak zenbait ildo estrategiko eraman ditu aurrera iraunkortasunaren alorrean (Agenda 21), 
ekonomia-jardueraren sustapenean (Gasteizko Plan Estrategikoa) eta beste hainbat gaietan. 
Gizarte-etxeen esperientzia arrakastatsuari esker, herritarrengandik gertu dauden sareei 
buruz gogoeta egiteko Kaleidos sarean protagonismoa du, sare horrek Gasteizen baitu 
egoitza. Halaber, udalerriak Europa mailako proiektu batzuetan parte hartzen du: ingurumen-
ikerkuntzan, nazioarteko lankidetzan, aukera-berdintasunean, enplegu-sustapenean eta 
abarretan. 

Gasteiztarrak 25 auzotan bizi dira. Horiei, laster, Salburua eta Zabalgana gune berriak 
erantsiko zaizkie, baita hiru landa-eremu ere, 63 landa-gunetan biztanleriaren % 2,06 
hartzen dutenak. Auzoak tamaina txiki eta ertaineko elkarbizitza-unitateak dira, Arriaga-
Lakua izan ezik, 26.095 lagun bizi baitira bertan, eta Sansomendi, 21.802 biztanle baititu.  

2007ko maiatzean izandako azken udal-hauteskundeetan PSE-EE suertatu zen garaile eta, 
hortaz, alderdi horrek hartu du bere gain hiriko gobernua eta Patxi Lazcoz da alkatea. Gai 
estrategiko handien kudeaketaren eta iraunkortasunarekiko konpromisoaren jarraitutasuna 
etengabea izan da azken hamarkadetan, Alkatetzan eta Foru Aldundian nagusi izan diren 
joera politikoak eta aurretik azaldutako erakunde-esparruan bat egiten duen kolore politikoak 
aldatu arren. 
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4.7. Vitoria-Gasteizko hiri-metabolismoaren oinarri zko datuak: ura, 
energia eta hondakinak 

4.7.1. Ura: hornidura eta saneamendua 

Vitoria-Gasteizen, herritarrak hornitzeko ura hartu, tratatu eta banatzeko prozesua Aguas 
Municipales de Vitoria, S.A. (AMVISA) enpresak kudeatzen du. Hornidura-sistemak lau gune 
erabiltzen ditu erabiltzaile guztien beharrak asetzen dituzten ura hartzeko: 

• Gorbeiako urtegia. Vitoria-Gasteizko beharren % 4 (40 l/seg) soilik ematen du. 
• Zadorrako urtegiak (Uribarri-Ganboa eta Santa Engrazia). Elkarri konektatuta daude eta 

180 hektometro kubikoko edukiera dute. Horrenbestez, Euskal Autonomia Erkidegoko 
handienak dira. Bilboko Ur Partzuergoarenak dira eta haiek ematen dute Vitoria-
Gasteizen kontsumitzeko hartzen den ur gehiena: % 90 (725-750 l/seg). 

• Albinako urtegia. 6 hektometro kubikoko edukiera baino ez du eta, uraren kalitatea dela 
eta, gaur egun ez da urez hornitzeko erabiltzen. 

• Duranako ura hartzeko gunea. Zadorra ibaitik hartzen du ura zuzen-zuzenean. Kontsumo 
osoaren % 6 ematen du (50 l/seg) baina segundoko 300 litro ere eman litzake. 

 
Segundoko 800 litro hartzen dira guztira urtean (25 Hm3 inguru) eta, horietatik, % 90 Bilboko 
Ur Partzuergoaren urtegietatik dator. Hartutako ur guztia, Gorbeiako iturrietatik datorrena 
izan ezik, Arakako EUAra bideratzen da (6. taula) eta bertan ematen diote edateko ur 
bihurtzeko behar duen tratamendua. Behin tratatuta, 30.000 metro kubikoko gordailuetan 
biltzen da ura. Hiriaren inguruko eraztuna osatzen duen ur-garraioko sistema elikatzen dute 
gordailu horiek. Gorbeiako iturrietatik datorren ura garraio-sistema horretan txertatzen da.  

Uraren kalitatea eta kantitatea banatu 
ezinezko bi alderdiak dira hornidura egokia 
bermatzeko. Vitoria-Gasteizen, AMVISAk 
kontrolatzen du uraren kalitatea, Arakako 
Edateko Uren Araztegiko (EUA) 
laborategietan, Kontrol eta Zaintza 
Unitateari dagozkion lanak betetzen baititu. 
Horretan egiten ditu hornitzeko uren eta ur 
kontinentalen analisi fisiko-kimikoak eta 
mikrobiologikoak. Kalitatea kontrolatzen da 
sareko 53 laginketa-gunetan, biltzeko 
gordailuetako irteeretan eta erabiltzaileen 
kaniletan instalatutako 12 laginketa-
puntutan. Ateratako emaitza analitikoek 
behar bezala betetzen dituzte Estatuko eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko araudian 
(140/2003 Errege Dekretuan eta 178/2002 
Dekretuan) ezarritako baldintzak. 

Urez hornitzeko sistemak jasan beharreko 
presiorik handienetako bat prezipitazioen 
irregulartasuna da, aldika lehorte luzeak 

izaten baitira. Presio horiek direla medio, 1989. eta 1990. urteetan murrizketa handiak egin 
behar izan ziren hirian, prezipitazioek % 30-35 behera egin baitzuten. Eta klima-aldaketaren 
ondorioz, litekeena da presio horiek gerora areagotzea. 

Arakako EUA-K TRATATUTAKO UR 

BOLUMENA 

URTEA Hm3 

2000 23,6 

2001 24,5 

2002 23,8 

2003 24,0 

2004 22,8 

2005 23,0 

2006 22,6 

2007 20,9 

2008 20,2 

6. taula. Arakako EUAk tratatutako ur-bolumena  
(Iturria: AMVISA) 
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Saneamendu-sareak hiriko ur zikinak bildu 
eta Krispiñako Hondakin Uren Araztegira 
(HUA) bideratzen ditu. Zadorra ibaiaren 
ezkerreko ertzean dago araztegi hori. 

Saneamendu-sarea oso hedatuta egon 
arren, ez da etxebizitza guztietara iristen. 
Ondorioz, landa-gune batzuetan uraren 
tratamendurako tokiko sistemak erabili 
behar dituzte (udalerriko 100.000 
etxebizitzetatik % 2k). 

Krispiñako HUAn tratatutako ur-bolumen 
osoa 32,4 hektometro kubikokoa izan zen 
(7. taula). Bolumen hori askoz handiagoa da 
hornidura-sarean sartutako urarena baino, 
euri-urek eta hegoaldeko erreka batzuetako 
urek saneamendu-sarean egindako 
ekarpenaren eraginez. 

4.7.2. Energia: produkzioa eta kontsumoa 

Energiaren barne-kontsumo gordina 559.659 tona petrolio baliokide (tpb) izan zen 2006an 
(8. taula), hau da, biztanleko eta urteko 2,44 tona petrolio baliokideko kontsumo gordin 
unitarioa. Kontsumo gordin guztiaren osagai nagusiak petrolioaren eratorriak eta gas 
naturala dira, bien artean % 82,23 osatzen dute eta. Azpimarratzekoa da gas naturalaren 
kontsumo handiaren arrazoiak: batetik, Vitoria-Gasteiz aitzindaria izan zen energia-iturri hori 
erabiltzen, eta bestetik, Michelin enpresako kogenerazio-zentralak gas naturala erabiltzen du 
elikatzeko.  

 
ENERGIAREN BARNE KONTSUMO GORDINA (tpb). 2006 

ENERGIA MOTAK TPB % 

Petrolioaren eratorriak 243.599 43,52 

Gas naturala 216.654 38,71 

Energia elektrikoa 96.729 17,28 

Energia berriztagarriak 2.677 0,47 

GUZTIRA 559.659 100,00 

8. taula. Energiaren barne-kontsumo gordina 
(Iturria: Tokiko Energia Plana) 

 

Iturri berriztagarrietatik datorren energia barne-kontsumo osoaren % 0,47 baino ez da, 
energia horien aprobetxamendua oso eskasa baita gaur egun. Energia berriztagarrien 
ekarpen nagusia Gardelegiko hondakindegian biogasaren balorizazio energetikoa egiten 
duen plantatik dator eta 650 Kw instalatuta dauzka. Krispiñako HUAk ere biogasa sortzen du 
eta planta elikatzeko erabiltzen du oso-osorik. 

HUA-K TRATATUTAKO UR BOLUMENA  

URTEAK 
BOLUMEN TRATATUA 

Hm3 

2000 26,62 

2001 28,38 

2002 30,42 

2004 36,81 

2005 36,5 

2006 32,1 

2007 30,8 

2008 32,4 

7. taula. HUAk tratatutako ur-bolumena 
(Iturria: 2009 Buletina. Agenda 21) 
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AZKEN KONTSUMOA ENERGIA MOTAREN ARABERA. 

2006 

ENERGIA MOTA TPB % 

Petrolioaren eratorriak 242.011 45,41 

Gas naturala 136.296 25,57 

Energia elektrikoa 127.801 23,98 

Energia berriztagarriak 492 0,09 

Energia eratorriak 26.321 4,93 

GUZIRA 532.920 100,00 

9. taula. Azken energia-kontsumoa, energia motaren arabera 
(Iturria: Tokiko Energia Plana) 

 

Vitoria-Gasteizko azken energia-kontsumoa 523.920 tpb izan zen 2006an (9. taula, 3. 
grafikoa), hau da, biztanleko eta urteko kontsumo unitarioa 2,33 tpb izan zen. Kontsumo hori 
beste lurralde batzuetakoekin alderatuta, hala nola Euskal Autonomia Erkidegokoarekin (2,6 
tpb), Espainiakoarekin (2,4 tpb) edo 15 herrialdeen Europar Batasunekoarekin (2,8 tpb), 
Vitoria-Gasteizek eremu guztietan biztanleko azken energiaren kontsumorik txikiena duela 
ikus daiteke. 

 
3. grafikoa. Azken kontsumoa energia motaren arabera. 2006 

 
 

AZKEN ENERGIA KONTSUMOAREN EGITURA VITORA-GASTEIZEN  ETA 

BESTE EREMU BATZUETAN (%). 2006 

ENERGIA MOTAK VITORIA-

GASTEIZ 

EUSKAL 

AUTONOMIA 

ERKIDEGOA 

ESPAINIA EB-15 

Erregai solidoak 0,00 2,86 2,15 2,59 

Petrolioaren eratorriak 45,42 39,14 57,96 50,32 

Gas naturala 25,58 22,35 15,48 22,47 
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Energia elektrikoa 23,98 28,93 20,41 18,77 

Energia berriztagarriak 0,09 4,32 3,98 3,64 

Energia eratorriak 4,94 2,40 - 2,20 

GUZTIRA 100,00 100,00 100,00 100,00 

10. taula. Azken energia-kontsumoaren egitura Vitoria-Gasteizen eta beste eremu batzuetan 
Iturria: Vitoria-Gasteizko Udala, EVE, SGE. EB-15eko datuak AIEk emanak dira eta 2002ko ekitaldiari dagozkio). 
 

Vitoria-Gasteizko eta aztertutako beste eremuetako azken energia-kontsumoaren egituraren 
analisiak (11. taula) Vitoria-Gasteizko kontsumoaren berezitasuna agerian uzten duten 
desberdintasun nabariak erakusten ditu.  

Hala, erregai solidoen kontsumoa oso txikia da, industria-jarduera batzuetan kopuru txikiak 
besterik ez baitira erabiltzen. Petrolioaren eratorriak, berriz, azken energia-kontsumoan 
gehien erabiltzen diren energia-produktuak dira: kontsumo osoaren % 45,32. EAEko 
portzentajea baino handiagoa da baina EB-15ekoa baino txikiagoa eta Espainiakoa baino 
nabarmen txikiagoa. Gasteizen gehien kontsumitzen den bigarren energia-produktua gas 
naturala da, azken kontsumoaren % 25,58 baita, hau da, gainerako eremuetan baino 
nabarmen handiagoa; horrek azaltzen du zergatik den Espainian eta Europako Batasunean 
baino txikiagoa petrolioaren eratorrien kontsumoa. Energia elektrikoaren kontsumoa, 
guztiaren % 23,98, garrantzian hirugarrena da eta, petrolioaren eratorriekin gertatzen denaz 
bestera, haren kontsumoa Euskal Autonomia Erkidegoan baino txikiagoa da, baina beste 
eremu batzuetan baino handiagoa; horrek ere azaltzen du zergatik den Espainian eta 
Europako Batasunean baino txikiagoa petrolioaren eratorrien kontsumoa. Iturri 
berriztagarrietatik datorren energia zuzenaren kontsumoa oso txikia da, bai balio 
absolutuetan baita portzentajean ere: kontsumitzen den energiaren % 0,09 besterik ez da. 
Beste eremu batzuekin alderatuta (EAEn % 4,32, Espainian % 3,98, EBan %3,64) ikus 
daiteke energia berriztagarriek oso ezarpen txikia dutela Vitoria-Gasteizen. 

AZKEN ENERGIA KONTSUMOA SEKTOREAREN 

ARABERA. VITORIA-GASTEIZ (2006) 

SEKTOREAK TPB % 

INDUSTRIA 183.229 34 

ETXEBIZITZAK 81.548 15 

ZERBITZUAK 48.654 9 

LEHEN SEKTOREA 6.134 1 

GARRAIOA 213.355 41 

GUZTIRA 532.920 100 

11. taula. Azken energia kontsumoa sektorearen arabera 
(Iturria: Tokiko Energia Plana) 
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AZKEN ENERGIA KONTSUMOAREN EGITURA SEKTOREAREN ARAB ERA (%) 

VITORIA-GASTEIZEN ETA BESTE EREMU BATZUETAN (2006) 

SEKTOREAK 
VITORIA-

GASTEIZ 

EUSKAL 

AUTONOMIA 

ERKIDEGOA 

ESPAINIA EB-15 

INDUSTRIA 34 45,89 34 26,52 

GARRAIOA 41 33,36 38 32,96 

HAINBAT ERABILERA 25 20,75 27,9 40,52 

12. taula. Azken energia-kontsumoaren egitura sektorearen arabera Vitoria-Gasteizen eta beste eremu batzuetan 
(Iturria: Vitoria-Gasteizko datuak Tokiko Energia Planetik datoz eta 2006ko ekitaldiari dagozkio. Euskal 

Autonomia Erkidegokoak EVEk emanak dira eta 2006ko ekitaldiari dagozkio. Espainiako informazioa SGErenak 
dira eta 2006ko ekitaldiari dagozkio. EB-15eko datuak AIEk emanak dira eta 2002ko ekitaldiari dagozkio). 

 

Vitoria-Gasteizko azken energia-kontsumoa sektorez sektore aztertuta (11. taula), energia 
gehien kontsumitzen duena garraioa dela ikus dezakegu: 2006an 213.355 tona petrolio 
baliokide kontsumitu zituen, hau da, azken kontsumo osoaren % 41. Industria-sektoreak % 
34 kontsumitu zuen, etxebizitzek % 15, zerbitzuek % 9 eta lehen sektoreak % 1. Vitoria-
Gasteizko eta Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumoaren banaketan dauden 
desberdintasun nagusiak (12. taula) Bizkaiko industriaren pisu handia da, horrek energia 
ugari kontsumitzen baitu.  

Garraioaren energia-kontsumo unitarioaren analisiak sektore horrek beste eremuetakoarekin 
alderatua duen garrantzia erakusten digu (43. taula). Hala, 2006an, Vitoria-Gasteizko 
biztanleko kontsumoa 0,93 tona petrolio baliokide izan zen. Datu hori ez dator bat Gasteiz 
bezalako tamaina txiki edo ertaineko hiri motarekin, horrelako hirietan motor-garraioaren 
beharra hiri handietan baino apalagoa dela suposatzen baita. 

Udalerriko barne-kontsumo gordinean gehien erabilitako bigarren produktu energetiko 
nagusia gas naturala da, kontsumo guztiaren % 38,71. Sektorez sektore (13. taula), 
kontsumo nagusia kogenerazioarena da, % 37; ondoren industriarena, % 36; etxebizitzen 
kontsumoa % 21 da eta zerbitzuena % 6. 

 
GAS NATURALAREN KONTSUMOA 

SEKTOREAREN ARABERA. 2006 
SEKTOREAK Mwh BBA % 

Industria 920.925 36 
Etxebizitzak 522.595 21 

Zerbitzuak 141.458 6 

Kogenerazioa 934.400 37 

GUZTIRA 2.682.694 100 

13. taula. Gas-kontsumoa sektorez sektore 
(Iturria: Tokiko Energia Plana) 
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ELEKTRIZITATE KONTSUMOA SEKTOREAREN 

ARABERA. 2006 
SEKTOREAK Mwh % 

Industria 818.602 55 

Etxebizitzak 259.557 18 
Zerbitzuak 376.935 26 

Ez-sailkatuak 17.374 1 

GUZTIRA 1.472.468 100 
14. taula. Elektrizitate-kontsumoa sektorez sektore 

(Iturria: Tokiko Energia Plana) 

Elektrizitate-kontsumoa (14. taula) energiaren azken kontsumoaren % 24 da. Sektorez 
sektore, industriak kontsumitzen du gehien, alde handiz: guztiaren % 55. Udalerrian energia 
mota hori kontsumitzen duten beste bi sektoreak zerbitzuak (% 26) eta etxebizitzak (% 18) 
dira. 

Erregai solidoen kontsumoa ezdeusa da Vitoria-Gasteizen, azken energia-kontsumoaren 
ikuspegitik. Energia-kontsumoan garrantzitsuenak petrolioaren eratorriak dira, kontsumoaren 
% 45 osatzen baitute, petroliotik eratorritako gas likidotuak barne hartuta. Gehien erabiltzen 
den produktua gasolioa da, kontsumo osoaren % 80 produktu horrek betetzen baitu. 
Erabilitako bigarren produktu nagusia gasolina da, % 14rekin (15. taula). Gasolioaren eta 
gasolinaren kontsumo handiak zerikusia du industriaren eta garraioaren beharrekin. 

PETROLIOAREN ERATORRIEN KONTSUMOA, 
MOTAREN ARABERA 2006 

PRODUKTUAK TPB % 

Gasolinak 34.505 14 

Gasolioak 193.297 80 

Kerosenoak 9.748 4 

Fuel-olioak 4.092 1 

Guztira 241.643 100 

15. taula. Petrolioaren eratorrien kontsumoa, motaren arabera 
(Iturria: Tokiko Energia Plana) 

 

Petrolioaren gas likidotuak (PGL) petroliotik eratorritako produktuetako batzuk dira eta, batez 
ere, etxean erabiltzeko bonbonatan ontziratuta erabiltzen dira (16. taula). 

PETROLIOAREN GAS LIKIDOTUEN (pgl) 
KONTSUMOA. 2006 

 TPB % 

Ontziratua 1.309 67 
Ontziratu gabe eta 
bideratua  

647 
33 

GUZTIRA 1.956 100 
16. taula. Petrolioaren gas likidotuen (PGL) kontsumoa 

(Iturria: Tokiko Energia Plana) 
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4.7.3. Hondakin eta baliabideen sorrera 

Vitoria-Gasteizen sortutako hondakinen erroldarik osatuena (17. taula) hiri-hondakin 
solidoena (HHS) da eta, 2006an, 503.675 tonara iritsi ziren. Kopuru horretatik zati gehiena 
eraikuntzak eta eraispenak eragindakoak dira, 395.253 tona guztira. Horietan ez daude 
hondeaketa-lurrak barne hartuta. Hondakin horiek bildu eta Gardelegiko hondakindegian utzi 
ohi zituzten, harik eta Gardelegin eraikuntza- eta eraispen-hondakinak tratatzeko planta 
eraiki arte. 

Errolda horrek ez du hondakinak materialen arabera bereizteko aukerarik ematen, ordea, eta 
bereizita iritsitako materialetan ez dira identifikatzen sailkapen-kode baten arabera 
(Hondakin Legea, Europako Hondakinen Katalogoa…). Eguratsera isuritako hondakinen 
sorreraren ebaluazioa egiteko zailtasunak direla eta, ezinezkoa da hondakin horien errolda 
osoa egitea. Hala, horrelako hondakinetatik, karbono dioxidoari (CO2 ) dagozkion datuak 
soilik ezagutu ditzakegu. 

HHSen bilketa Vitoria-Gasteizen (1997-2004)  

1997 2006 
MOTAK 

t Kg/biz./urt. Kg/biz./eg. t Kg/biz./urt. Kg/biz./eg. 

Masan 54.018 248,2 0,68 52.271 226,7 0,62 

Selektiboki bildutako zati geldoa 5.509 25,3 0,07 16.478 71,5 0,20 

Etxeko Hondakin Arriskutsuak  24 0,1 0,00 450 2,0 0,01 

Etxeko Hondakinak 
(EH) 

Hondakin Handiak (HH) 658 3,0 0,01 2.454 10,6 0,03 

Masan 12.902 59,3 0,17 13.480 58,5 0,16 Erakunde, 
Merkataritza eta 
Zerbitzu Hondakin 
Asimilagarriak 
(EMZHA) Hondakin Solido Bereziak  0 0,0 0,00 4.289 18,6 0,05 

Zurezkoak 3.180 14,6 0,04 3.698 16,0 0,04 

Soropila daturik ez daturik ez daturik ez daturik ez daturik ez daturik ez Inausketak 

Hostoak daturik ez daturik ez daturik ez daturik ez daturik ez daturik ez 

Lohiak % 35 materia lehorra 33.823 155,4 0,43 15.302 66,4 0,18 

Eraikuntza eta 
Eraispen 
Hondakinak (EEH) Obra-hondakinak 247.090 1.135,0 3,11 395.253 1.714,1 4,70 

GUZTIRA 357.204 1.641,4 4,50 503.675 2.184 5,98 
17. taula. VItoria-Gasteizko hiri-hondakin solidoen bilketa 1997-2006 

 
2006an, 71.653 t etxeko hondakin bildu ziren, hau da, 310,8 kg biztanleko eta urteko edo 
0,86 kg biztanleko eta eguneko. Horietatik gehienak masan bildutako zabor-poltsetan bildu 
ziren (52.271 t). 

Merkataritza- eta erakunde-jarduerek (EMZHA) eragindako hondakinak, guztira, 17.769 
tonara iritsi ziren, hau da, 77,1 kg biztanleko eta urteko edo 0,21 kg biztanleko eta eguneko.  

Etxeko hondakin guztiak (etxebizitza, merkataritza eta erakundeetakoak) 89.422 tonara iritsi 
ziren 2006an. 

Krispiñako HUAtik 15.302 t bildu ziren (% 35 materia solidoa) eta inausketek eta lorategiek 
eragindako beste 3.698 t zurezko hondakin.  
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Guztira 70.061 t etxeko hondakin bildu ziren 2004an, hau da, 308,7 kg biztanle eta urte 
bakoitzeko edo 0,85 kg. biztanle eta egun bakoitzeko. Haietatik gehienak zabor-poltsetan 
bildu ziren (52.469 t). Azken hondakin horiek oso-osorik hondakindegietara botatzen ziren, 
hondakinak osatzen zituzten materialak haien aprobetxamenduari begira inola ere sailkatu 
gabe, harik eta Jundizko biometanizazio- eta konpostatze-planta abian jarri arte. Hainbat 
materialez osatutako 17.592 t hondakin selektiboki bildu ziren, sistema espezifikoak erabiliz 
(etxez-etxeko bilketa, material bakarreko eta azken materialeko edukiontziak, puntu berde 
mugikorrak (PBM) eta garbiguneak). Etxeko hondakin arriskutsuak, berriz, 154 tonara iritsi 
ziren (18. taula). 

Merkataritza- eta erakunde-jarduerek eragindako hondakinak (EMZHA) 16.882 t. izan ziren, 
hau da, 74,3 tona biztanle eta urte bakoitzeko edo 0,21 tona biztanle eta egun bakoitzeko. 
Horietatik, 4.300 t. hainbat material eta 225 t. hondakin arriskutsu atez ate bildu ziren 
selektiboki. 

Vitoria-Gasteizko etxeetako hondakin solidoen osaer a eta bilketa-sistemak, 2004an 
BILKETA MASAN BILKETA SELEKTIBOA 

ETXEBIZITZAK 
(zabor-poltsak) 

EMZHA ETXEBIZITZAK, INAUSKETAK ETA LORATEGIAK EMZHA 

MATERIALAK 
GUZTIRA 

ONTZI ARINAK EDUKIONTZI 
ESPEZIFIKOA 

HA, HH, ILH, 
GARBIGUNEAK 

HHS-ETAN 
DAUDEN 

MATERIALAK 
(2004) 

%  t %  t 

%  t %  t %  t 

%  t % t 

PAPER-KARTOIA 16,89 8.862 22,67 2.799 13,75 333 100 8.286 d.g. 1(6) 100 3.982 d.g.(9) 24.263 

PLASTIKOAK 13,58 7.125 18,32 2.262 52,88 1.280 - - d.g. d.g. d.g. d.g.(8) d.g.(10) 10.667 

BEIRA 8,68 4.554 8,67 1.070 0,58 14 100 4.432 d.g. d.g. 100 243 d.g.(10) 10.313 

METALAK 8,10 4.250 9,87 1.217 11,17 270 0 0 d.g. 330(6) d.g. d.g.(8) d.g. 6.067 

ZELULOSIKOAK 3,65 1.915(1) 10,52 1.299(1

) 
0,98 24 0 0 d.g. 3.222(5) 100 63(1) d.g.(10) 6.523 

BRIKA 2,15 1.128 1,36 168 12,6 305 0 0 d.g. d.g. d.g. d.g.(8) d.g.(10) 1.601 

BESTE BATZUK 3,52 1.847(2) 3,52 441(2) 5,23 127 0 0   1.915(7) 100 21(8) d.g.(10) 4.351 

EHUNAK - (4)   (4) 0,33 8 100 304 d.g. 8(6) 0 0 d.g.(10) 320 

H. 
ARRISKUTSUAK 

0,59 310 0,7 86 0 0 - -(12) d.g. 154 - 225 d.g.(11) 775 

MAT. ORG.(3) 42,75 22.430 24,31 3.002 2,48 60 0 d.g. d.g. d.g. 0 0 d.g.(10) 25.492 

  99,91 52.469 99,99 12.349 100,00 2.421 - 13.022 - 5.328 - 4.534 - 90.372 

(1) Zurak; (2) Lurrak, errautsak, gomak, ehunak, larruak eta beste batzuk; (3) Janari eta antzekoen hondarrak; (4) Beste batzuetan sartuta; (5) ILH 
(3.180 t.) T.Em (42 t.); (6) TR. Emaús; (7) HH; (8) Ontziki arinak, 21 t, plastiko, brik eta metalen ehunekoari buruzko daturik ez; (9) Ia % 100, 
Garbiguneak falta dira; (10) Handiak eta/edo garbiguneak falta dira; (11) Ia % 10; (12) EHAetan eta Garbiguneetan sartuta. 

18. taula. Vitoria-Gasteizko etxeetako hondakin solidoen osaera eta bilketa-sistema, 2004an. 
Guk egina. 

 

Etxeko hondakin guztiak (etxebizitza, merkataritza eta erakundeetakoak) 86.890 tonara iritsi 
ziren 2004an. 

Azkenik, Krispiñako HUAtik 28.531 t lohi (% 25 materia solidoa) eta inausketa eta 
lorategietatik iritsitako 3.810 zurezko hondakin bildu ziren. Horik guztiak hondakindegira bota 
zituzten. Vitoria-Gasteizen sorrarazitako gainerako HHSei dagokienez (bide, parke eta 
lorategien garbiketak eta erabili gabeko ibilgailuek sortuak), ez dago informaziorik. 

Guztira, 24.506 t hondakin bildu ziren bereizita 2004an (etxeko bilketa guztiaren % 25) eta 
horietatik 19.112 t (hau da, bildutako 86.890 tonetatik % 22) aprobetxatu egin dira. 



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA IRAUNKORTASUNAREN ETA INGURUMENAREN GAINEKO OINARRIZKO PRESIOAK 
  

 

   
 

77 

5. VITORIA-GASTEIZKO INGURUMENAREN ETA 
IRAUNKORTASUNAREN GAINEKO OINARRIZKO PRESIOAK 

Iraunkortasunari lotutako irizpide eta helburuen eta tokiko estrategia eta politika zehatzen 
arteko dibergentzia eragiten duten presio edo mehatxuak zehatz-mehatz aztertzeko lekurik 
egokiena ez da hau. Hala ere, presio edo mehatxu horiek labur-labur aipatzea 
ezinbestekotzat jo dugu, tokiko jardueraren posibilitateak mugatzen dituzten esparrua eta 
joko-arauak azaleratzeko helburu soilarekin besterik ez bada ere. Aipamen hori garrantzitsua 
da, alde batetik, zorroztasun kontzeptualaren ikuspegitik, eta bestetik eta batez ere, horri 
esker jakin dezakegulako tokiko ekintza zer eremutan izan daitekeen berehala eraginkor eta 
neurgarria eta, aldiz, epe laburreko funtsezko aldaketak egiteko aukera ezinezkoa izanik, zer 
eremutan lehenetsi behar dugun kontrakorronteko bektore globalak sortzen lagun dezaketen 
balio eredugarriak. 

Bestalde, sarreran esan dugun bezala, txosten hau GEO Hiriak proiektuaren arabera 
Europan egindako lehena izanik, egokia izan daiteke Europan iraunkortasunaren aldetik 
hirietan esku-hartzea baldintzatzen duten faktore nagusiak ulertzeko lagungarri izango den 
azalpen orokorra egitea. 

Presio horiek, berez, zeharkakoak eta sektore anitzekoak direnez, eta horietako bakoitzak 
elkarrekin erlazionatutako hainbat sektoretan eragina duenez, kapitulu honetan ez diogu 
sektore-egitura zorrotzari jarraitu, gainerakoetan bezala. Aitzitik, identifikatutako presio-
faktoreak banan-banan aztertuko ditugu.  

5.1. Europako oinarrizko presio-faktoreak 
5.1.1. Erregai fosilekiko mendekotasun globala  

Gero eta argiago dago “petrolioaren gailur” deritzonetik gertu edo zeharo murgilduta 
gaudela. Horren arabera, une horretara iritsita, erregai fosilaren fluxu globala ezin da handitu 
edo, handitzekotan, petrolioa erauzteko inbertsio eskergak egin beharko lirateke eta, beraz, 
bideraezina izango litzateke ekonomiaren ikuspegitik. Egindako txosten askok aurreikusi 
dutenez, eskaintzaren eta eskariaren arteko desorekak ez dira bat-batekoak izango, 
pixkanaka etorriko dira, eta petrolioaren prezioaren etengabeko igoera eragingo dute. 

“Petrolioaren gailurra” noiz iritsiko den argitzeko eztabaidak alde batera utzita, argi dago 
gaur egungo garaian erregai fosilen prezioak ez direla merkeak eta, gainera, gizakiak 
kontzientzia hartzen ari dira baliabide ez-berriztagarria dela, lehenago edo beranduago 
agortuko dela, erauzpenaren bideragarritasunaren arabera. Ondorioz, etorkizuneko 
belaunaldiek ez dute petrolioa erabiliko. 

Gas naturalak eta petrolioaren eratorriek energiaz hornitzeko bigarren iturri fosil 
garrantzitsua osatzen dute. Horiek ere goreneko produkziora iristen ari dira, nahiz eta 
txosten teknikoen arabera, haien “gailurra” petrolioa baino urte batzuk geroago iritsiko den. 

Baliabide fosilen egoera horrek eragin nabarmena izango du Vitoria-Gasteizko egungo 
sistema energetikoan, erregai fosilekiko mendekotasun handia eta eskariaren etengabeko 
hazkundea direla eta.  

5.1.2. Gehiegizko kontsumoa eta zaharkitzea 

Nazio Batuen Erakundeak, 2002ko Lurraren Gailurra zela eta egindako adierazpen 
ofizialean, honako hau esan zuen: “Munduko ingurumena andeatzen jarraitzeko eragileak 
kontsumo eta produkzio mota ez-iraunkorrak dira, batez ere herrialde industrializatuetan”. 
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Ildo horretan, eredu ez-iraunkor horiek berrikusi eta kontsumo arduratsuko ordezko beste 
eredu batzuk hartzeko eskatu zuen NBEk.  

Hirien oinatz ekologikoak argi eta garbi gainditzen du haien kokaleku diren lurraldeen karga-
gaitasuna, alde batetik, mugikortasun eta hazkunde ereduak iraunkorrak ez direlako, eta 
bestetik, produktuak kontsumitzeko eta zaharkitzeko erritmo frenetikoagatik. Bizimodu hori 
erabat nagusitu da eta oso konponbide zaila duten arazoak eragin ditu, hala nola 
hondakinen sorrera eta tratamendua eta lurzorua, energia eta materialak agortzea. Industria-
gizarteak objektuen produkzioan jarri ohi du arreta. Hala, merkatuaren beharrak asetzeko 
helburua duten produktu nagusiak ekoiztea izan ohi da bere lehentasuna. Lehengaien 
kontsumoa (baliabide naturalak) eta dagokion hondakinen sorrera, orain arte, bigarren 
mailan geratu dira.  

Kontsumitzea hau da: behar edo nahiak asetzeko produktu eta baliabide naturalak 
erabiltzea. Kontsumo-gizarteak oso sistema konplexua sorrarazi du, herritarrak objektuen 
bidez gogobetetzeko helburua duena. Horretarako, publizitatearen bidez, produktu eta 
ondasunak erosiz eta erabiliz asetzen dira jendearen era guztietako nahiak eta beharrak. 
Ereduak ez du balio mundu guztiarentzat eta, ondorioz, etikaren aldetik onartezina da. Hala 
ere, mendebaldeko munduan erreferentzia gisa hedatuta dago. Gizarte industrializatuetan, 
klase ertainen estatus sozialari eusteko zeremoniaren ezaugarri nagusietako bat objektuak 
etengabe erostea da. Objektu horietako askok, beren diseinutik bertatik, zaharkitzeko 
prozesua programatua dute.  

Kontsumoa produkzioari lotuta dago eta ziklo ekonomikoa orekatuta egoteko elementu 
erabakigarria da. Espainiako familien kontsumo nagusia elikadura zen 1960ko hamarkadan, 
eta horretara bideratzen zuten aurrekontuaren % 60, munduko beste leku askotan egiten 
duten bezala. Bi hamarkada geroago, ordea, diru-sarreren % 30 soilik erabiltzen dute 
horretan. Etxebizitza lortzeko behar duten hipotekak oztopo handia dira familia 
espainiarrentzat, haien zorpetze maila kezkagarria baita. Nazioarteko txosten berri batek 
erakutsi duenez, zorpetze hori Barne Produktu Gordin (BPG) nazionalaren % 60 baino 
handiagoa da. 

Kontsumoaren analisiek ”eskariaren horizontalizazioaren” berri eman dute (Nueno, 2006). 
Horrek esan nahi du kontsumoaren hazkundeak mundu zabalean orokortzeko joera duela 
eta, dagoeneko, kontsumo-gaiak ordaintzeko dirua irabazteko ahalmen soziala nabarmen 
gainditu duela. Lortu nahi den identitatea lortzeko bidea da kontsumoa. Eskaintza globalak 
hainbat produktu jartzen dio jendeari eskura, duela hamarkada bat existitu ere ez ziren 
objektuak eta zerbitzuak kontsumi ditzan. Industriak ahaleginak egiten ditu denbora 
laburrean nahitaezkoak izateko eta merkatu globalean hedatzeko gaitasuna duten objektu 
berriak diseinatu eta produzitzeko.  

5.1.3. Animalia-proteinen gehiegizko kontsumoan oin arritutako elikadura 

Elikatzeko ohiturak ere iraunkorrak ez diren ereduetarantz okertu dira. Dieta mediterraneo 
delakoak ospea badu ere, elikatzeko ohituretan gero eta animalia-proteina gehiago jateko 
joera dago azken garai honetan. Munduko biztanle gehienek, gaur egun ere, barazkiak 
nagusi diren dietak dituzte, hainbat arrazoi direla medio: ekonomikoak, espiritualak edo 
kulturalak. Gure ingurunean, ordea, elikadurak animalia-proteinen kontsumo handia du 
oinarri. Elikadura-dietak eredu barazkijaleari jarraitzea oinatz ekologikoa murrizteko 
gakoetako bat da, Espainian oinatz ekologikoaren arabera kalkulatutako prospekzio-
agertokietan. 

Haragiaren produkzio intentsiboa eta kontsumorako abeltzaintza prozesu erabat ez-
iraunkorra dela egiaztatu da. Industria-abeltzaintzak munduan isurtzen den CO2 guztiaren % 
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18, oxido nitrosoaren % 65 (CO2 baino ia 300 bidez kutsagarriagoa), giza jatorriko 
metanoaren % 37 eta nitrogenoaren % 64 (ekosistemak azidotzeko prozesu arriskutsuak 
eragiten ditu eta bere efektuetako bat euri azidoa da) sorrarazten ditu. Haragia, arrautzak 
edo esnea produzitzeko behar den energia-balantzearen ratioa 4:1 eta 54:1 bitartekoa da, 
barazki, fruta, lekale, ale eta hazien produkzioa oinarri duen ereduarekin alderatuta, LCA17 
analisiaren arabera.  

Estatu Batuetan produzitutako alearen % 70ek haragitarako abereak gizentzea du helburu, 
hango Nekazaritza Departamentuaren arabera. Prozesuak kontsumitutako uraren erdia eta 
landatutako zoruaren % 80 erabiltzen ditu. Azkenik, Estatu Batuetako herritar guztiek batera 
baino % 30 gorotz gehiago sortzen du eta, aldiz, hiri-eremuetan ez bezala, ez dute ur zikinak 
iragazteko eta arazteko sistemarik erabiltzen.  

5.1.4. Nekazaritza-industriaren goraldia 

Azken hamarkada hauetan, nekazaritzak industrializazio sakona izan du eta, prozesu horren 
ondorioz, nekazaritza-industria edo agrokimika sortu da. Prozesu horrek, zalantzarik gabe, 
ondorio garrantzitsuak eragin ditu mundu zabalean, esate baterako soro landuetan. Horiek 
beren errendimendua hirukoiztu egin dute XX. mendean zehar eta, zenbait laboretan, hala 
nola zereal-produkzioan, errendimendua bost halakotu egin da. Industrializazio-prozesu 
horren oinarrizko zutabeak honako hauek izan ziren: 

• Nekazaritza-lanen mekanizazioa eta langile gutxiago aritzea. 
• Ongarriak eta landare-osasunerako produktuen erabilera masiboa.  
• Azalera ureztatuak nabarmen handitzea. 
• Genetikoki aldatutako barazkiak eta animaliak sartzea. 
• Nekazaritza-produkzioak nagusitasuna galtzea, nekazaritzako elikagaien industriaren 

eta banaketaren mesedean. 
 
Nekazaritzaren industrializazioaren lorpenak garrantzitsuak izan badira, horren 
garrantzitsuak izan dira prozesu horrek funtsezko baliabideetan, hala nola lurzoruan, uretan, 
airean, biodibertsitatean, paisaian edo izakien osasunean bertan ere, izan dituen inpaktu 
negatiboak. 

5.1.5. Ibilgailuaren kultura 

Mugikortasuna eta motorizazioa lotzeko joera nagusitu zaigu azken hamarkadetan: egoera 
ekonomiko onari esker, joan-etorri gehienetan motorrarekiko mendekotasuna eta, batez ere, 
ibilgailu pribatuaren erabilera finkatu da. Garraio publikoa ibilgailurik ez dutenen edo erabili 
ezin dutenentzako ordezko garraiobidea da eta, ondorioz, gizartean estigmatizatuta daude, 
taldeko garraioen mendekoak diren aldetik. Beste mugikortasun mota batzuk, oinezkoa edo 
bizikleta kasu, beharrezkoak ez diren joan-etorriekin edo kirolarekin erlazionatu ohi dira, 
garraiobide gisa izan ditzaketen posibilitateak aintzat hartu gabe. Izan ere, testuinguru 
horretan, intermodalitatea ibilgailu bidezko garraioaren eta garraio publikoaren arteko 
interfazea da.  

Iritzi-egoera gogartugabe horretan, erakunde- eta ekonomia-esparruak ibilgailuak erosi eta 
erabiltzea lehenesten du. Horrela, hipermotorizazioa aurrerabidetzat hartzen da, eta 
ibilgailuarekiko mendekotasuna, prestigio sozialaren erakusgarritzat. Familia bakoitzak auto 
bat edo gehiago izatea orokorra dela uste izan arren, egia esan, badira herritar asko eta 
asko autorik ez dutenak eta erabili ezin dutenak (adinagatik, egoeragatik edo familia-

                                                
17 Life Cycle Análisis (Bizi Zikloaren Analisia). 
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antolakuntzagatik). Motor-ibilgailu pribatuen zirkulaziorako soilik planifikatutako azpiegiturak 
sortzea aurrerabidearen seinale ukaezina den iritzia oso hedatuta dago.  

Hala, auto pribatua desira- eta prestigio-gaitzat hartzen dute herritar gehienek. Eta eredu 
horrek eragindako kanpoko kostuak aintzat hartzen ez dituztenez edo gutxiesten dituztenez, 
garraiobide mota hori erosoena eta are merkeena dela uste dute eta, beraz, hobesten dute 
herritar gehienek. Ibilgailuaren kultura horretan, abiadurak eta espazio publikoa zirkulatuz 
eta aparkatuz esklusiban erabiltzeko ahalmenak eskubide unibertsalen estatusa dute. Horrez 
gain, automobilgintzak Europako ekonomian duen garrantziak areagotu egiten du estatus 
hori.  

Azken hamarkada hauetan, ordea, eredua zalantzan jartzen hasi da, haren inpaktuak (auto-
pilaketak, gehiegizko kutsadura, osasun-arazoak) nabarienak diren une eta lekuetan. Horrez 
gain, gure gizarteak dituen joera ez-iraunkorretan garraio motak duen protagonismoari lotuta, 
bestelako planteamendu teorikoak sortu dira, esate baterako mugikortasun iraunkorraren 
printzipioa edo garraio pribatua hazkunde ekonomikotik bereiztea. Eremu praktikoagoan, 
gizartea espazio publikoa berreskuratzeko, trafikoa lasaitzeko, kutsadura kontrolatzeko eta 
istripuak gutxitzeko neurriak eskatzen hasi da. 

Hirigintzaren esparruan, hiriak automobiletara egokitzeko etengabeko joera okertzat hartzen 
dute gaur egun eta alderantzizko prozesua hobesten dute. Orobat, XX. mendeko hirigintza 
funtzionalistan kaleak eta plazak hiria itxuratzeko elementu gisa ez hartzea kontzeptu-akatsa 
zela irizten diote orain. Akats horiek zuzentzeko ahaleginak egiten ari dira azken urteotan, 
hirigintza- eta garraio-plangintza integratuen bidez eta mugikortasun iraunkorrerako planen 
bidez. 

Ingurumen-oinarrietatik eta, bereziki, klima-aldaketa eragiten duten prozesuen jarraipenetik 
egindako analisiak agerian utzi duenez, garraio ereduak eragindako arazoak, hala nola 
atmosferaren kutsadura eta horrek airearen kalitatean duen eragina, gero eta arazo 
larriagoak dira.  

5.1.6. Hiri-sakabanatzea 

Hiriko metaketak eta ingurumen-andeatzeak eragindako arazoen ondorioz, asko dira 
hirietako erdigunetik alde egin eta landa-ingurunean bizitzera joaten direnak. Ondorioz, 
landa-ingurunea ez hiri ez landa bihurtzen da, nolabaiteko hiri-espazio lauso eta etenkorra, 
eta ingurumenean ikaragarrizko inpaktu negatiboa du. Finkatutako eremuetan gauzak oker 
egitearen ondorioz, lurzoru gehiago kontsumitzen da, garraiobiderik ez-iraunkorrenak 
areagotzen dira, ezin da ingurumen-esparru berrirako bizimodu egokirik egin eta hiriaren 
gaineko presio handiagoak sortzen dira. Pilaketak, sakabanatzeak eta pilaketa lausoak 
osatutako gurpil zoroa da, gero eta eremu zabalagoan eragina duena. 

Izan ere, bizitegi-ehuna hiri trinkoaren mugak gainditzen dituen eremuan hedatzeko joera 
dago. Eremu hori, kasurik txarrenean, bide-azpiegituretan oinarritzen da, eta plangintza 
eraginkorra duten herrialdeetan, trenbidean. Fenomeno hori Estatu Batuetako gerra osteko 
hirigintzarekin jaio zen. Ondoren, lorategi-hiriaren utopia Europara iritsi eta azkar hedatu zen 
XX. mendean. Hirigintza sakabanatu hori garraio pribatuaren, segurtasun pribatuaren eta 
merkataritzari edo zuzkidurari lotutako jarduera ekonomikoen mende dago erabat. Jarduera 
horiek ere hiritik kanpoko eremu horretan kokatuta daude eta, beraz, horiek eskuratzeko 
ibilgailu pribatua erabili behar da. Eredu horren arrakastak zerikusia du, halaber, lurzoruaren 
prezio-gradientearekin, eta berez, etxebizitzaren prezioarekin, finkatutako erdigunetik 
dagoen distantziaren arabera. Ereduak indibidualtasuna eta familia-autonomia handitzeko 
gogoa indartzen du. Haren arrakastaren ondorioz, lurzoruaren kontsumoa ikaragarria da, oso 
dentsitate txikiko egiturak baitira. Egitura horiek ez dira eraginkorrak azpiegitura komunen 
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aldetik, eta ez dute irtenbiderik eskaintzen garraio kolektiboaren, elkarbizitza-espazioen edo 
segurtasunaren aldetik. Ereduaren ondorioetako batzuk dira, alde batetik, ekipamenduen 
deszentralizazioa, eta bestetik, zuzkidura-sare eta lantoki handien sorrera, erraz iristeko eta 
autoak aparkatzeko moduko kokalekuak lehenetsita eta hiriguneak edukiz eta jardueraz 
hustuta, hirigintza anglosaxoiko kasu askoren eboluzioan nabarmen ikus daitekeenez.  

Gehienetan ez da balioesten desurbanizazioaren eta hiri-elementuen deslokalizazioaren 
kostua. Estatu Batuetan, eredu mota horrek krisi fiskalak eragin ditu tokiko udaletan. 
Familien independentzia eta bizi-kalitate handiagoak izateko gogoa soilik hartzen da 
kontuan, familia horiek hiritik alde egiten baitute, auzotasunari, pilaketari edo osasunari 
lotutako arazoetatik ihesi, hiria haurrentzat egokia ez izateagatik edo etxebizitzaren prezio 
handia dela-eta erosteko ezintasunak bultzatuta. 

5.1.7. Gizarte-esklusioaren eragileen iraupena  

Europako herrialdeetako egoera ekonomiko orokorra ona izan arren, lortutako ongizatetik 
kanpo bizi dira biztanle asko. Desberdintasun ekonomiko eta sozialek irauten dute ziklo 
ekonomiko oparoetan eta areagotzen dira krisialdietan, batez ere hiriguneetan, non enplegu 
bila erakarritako pertsonak pilatzen diren. Hiri-politikari buruzko egungo eztabaidaren 
aztergai nagusietako bat kohesio ekonomiko eta soziala da. Izan ere, Europako politikaren 
ardatz nagusietako bat da hori, Maastrichteko Itunak jasotzen duenez. 

Kohesio edo inklusio sozialaren inguruko arazoei heltzea eginkizun zaila da. Hiriko adierazle 
ekonomiko agregatuen erabilerak errealitate hori ezkutatzen du, alegia, ikuspegi ekonomiko 
global egokiekin batera andeatze sozial sakona dagoela. Hori dela eta, gure gizartearen 
erronka nagusietako bat da pertsonen artean eta lurraldeetan “gizarte-esklusioa” (1980ko 
hamarkadako kontzeptua) detektatzea eta gizarteratzeko, inklusiorako edo ongizate 
unibertsalerako politikak indarrean jartzea. 

Esklusioaren definizioa honako hau da: ongizateko eta ekonomia birbanatzeko 
mekanismorik eskura ez izatea, funtsezko hiru bazterketagatik: bazterketa ekonomikoagatik 
(dirudik ez izatea), ostatu egokirik ez izateagatik (etxebizitza eta hiri-ekipamendu eta -
zerbitzuak) eta gizarte-bazterketagatik (laguntza-sarerik, familiarik eta asistentzia sozialik ez 
izatea). 

Hiru alderdi horien disfuntzioaren ondorioa pobrezia eta gizarte-esklusioa da. Horri aurre 
egiteko derrigorrezkoa da inklusioa, gizarteratzea eta asistentzia soziala ahalbidetuko 
dituzten politika egokiak. Integrazioaren definizioa honako hau da: baztertuta dauden 
pertsonei ongizate orokorreko gutxieneko mailara iristeko aukera emango dien prozesu 
dinamiko eta faktore anitzekoa. Integrazioak esan nahi du, beraz, baliabide materialen eta 
ez-materialen iturri diren hiru arloetan parte hartzea: enpleguan; etxebizitza, familia eta lehen 
mailako elkartasunean; eta gizarte-babesean. Hiru arlo horietako bakoitzean esklusioa edo 
gizarte-egoera ahulak sortu dira azken urteotan aldaketa sozial eta ekonomikoen ondorioz. 
Inklusio sozialak esan nahi du mundu guztiak gizarte-bizitzako dimentsio guztiak eskura 
izatea: dimentsio ekonomikoa, soziala, hezkuntza, ostatu duina, harremanak eta elkarbizitza, 
parte-hartzea eta, oro har, herritartasuna.  

Inklusio sozialaren aldeko borrokaren inguruan, nazioarteko erakundeak izan dira alarma-
hotsa eman duten lehenak. Zehazki, 1973ko krisiaren ondorioei erantzuna eman zien 
Europar Batasunak, Pobreziaren Kontra Borrokatzeko Europar Programak abian jarrita. 
Inpaktu handiko hiru programa sorta indarrean jarri ondoren, europar bultzada hori ahuldu 
egin zen 1994tik aurrera, politika nazionalak abian jarri zirenean.  
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Espainiako Estatuan, inklusio soziala autonomia-erkidegoen eskumena da, baita, kasu 
askotan, udal-gobernuena ere. EAEn babes sozialeko sistema bat osatu da, gizarte-
bazterketan erortzeko arriskuan dauden taldeei irtenbideak emateko helburuz. Euskal 
sistemak bi kategoria bereizten ditu baliabiderik ezaren barruan: mantentze-pobrezia eta 
metatze-pobrezia. Lehenengoak bi muga ditu: pobrezia-arriskua edo pobrezia larria, 
bizitzeko oinarrizko gastuei aurre egiteko beste baliabiderik ez dutenak barne hartzen dituen 
taldea; eta ongizaterik ez izateko arriskua edo pobrezia arina, bizimodu eta gizarte-jarduera 
arruntetan parte hartzeko ezintasuna izan dezaketenen taldea. Metatze-pobrezia, berriz, epe 
luzera bizimodu egokia lortzerik ez duten familiei dagokiena da. 

Europako Legebiltzarrak, 1988an, herritarrik pobreenak gizarteratzeko gutxieneko errenta 
ezartzeko eskatu zien botere publikoei. Neurri hori hartu zuen lehen herrialdea, Europako 
gainerako herrialdeentzat eta, batik bat, euskal politikarentzat erreferente bihurtu zena, 
Frantzia izan zen, Revenu Minimum d’Insertion (RMI) delakoaren bidez. Kontzeptu horrek 
ikuspegi ekonomikoa eta gizarteratzeko ikuspegia konbinatzen ditu. Horren arabera, gizarte-
prestazioen eredua egokitu egiten da, enplegua bilatzeari uzteko eta mendekotasun-egoerak 
kroniko bihurtzeko bidea izan ez dadin. Gizarteratzeko politika aktiboek gizarteratzeko 
eskubidea kontraprestazio-printzipioarekin lotzen dute. 

5.1.8. Indibidualizazioa eta isolamendua 

Manuel Castellsek duela gutxiko testu batean egindako analisiaren arabera, mundu 
zabalean egin diren inkestetako datu guztiak bide beretik doaz: Egungo gizarteak oso balio 
handia ematen dio autonomiari bizitza pertsonaleko alderdi guztietan. Autonomia bilatzen da 
lanean, aisialdian, harreman pertsonaletan, pentsaeran, komunikabideei dagokienez, 
politikan eta baita familian ere, nahiz eta azken kasu horretan autonomia-nahia eta 
segurtasuna bilatzea nahasita egon, segurtasuna norberaren premia sakona baita eta 
familiak beste ezerk baino hobeto erantzuten dio premia horri.  

Autonomiak eta indibidualizaziorako joerak zerikusi handia dute komunikazioen 
eboluzioarekin eta berrikuntza teknologikoarekin, baita kontratu sozial berriarekin eta 
globalizazio-prozesuaren beste faktore batzuekin ere. Berehalako komunikazio telematikoak, 
produkzio-prozesuak ez ezik, tokiko erakundeak eta norberaren eta familien bizitzeko erak 
ere berrantolatzen ditu. Globalizazioak eragina du hiriko biztanleen eguneroko bizitzan, 
batez ere herrialde aurreratuetan.  

Ulrich Beckek bere gogoetetan dioenez, globalizazioaren gizartean, mundu-merkatuak 
zeregin politikoa ordezkatu du, liberalismoaren printzipioen arabera. Zeregin politiko 
inertziala berregituratzen duten zenbait prozesutan, nazio-estatu subiranoak elkarren artean 
nahasi eta inbrikatzen dira hainbat eragile transnazionalen bidez eta haien botere-aukera, 
orientazio, identitate eta sareen bidez. Espazio berri horietan, legitimotasun demokratikoa ez 
da funtsezko elementua eta espazio politikoaren ospea kaltetuta geratzen da, boterea 
galduta.  

Anthony Giddensek definitutako gizarte postradizionaletan, indibidualismo berriak 
gizartearen antolakuntzako ohiko jarraibideak ezabatu egiten ditu, globalizazioaren 
inpaktuaren eraginez. Hala, esanahi kolektiboak aldatu egiten dira eta kohesio soziala ezin 
da bermatu estatuaren gizarte-ekintzaren bidez edo tradizioarekiko atxikimenduaren bidez. 
Gizabanakoak beren indibidualtasunetik bereizten dira, eta ez, orain arte bezala, 
kolektibotasunetik. Hala, elkartasun-taldeak edo klase-kontzientzia bezalako kontzeptuak 
zaharkituta geratzen dira beste balio batzuen aurrean, hain zuzen ere autonomia pertsonala, 
bere bizitzaren eragilea den gizabanakoa, gizarte-egitura malguak eta bete beharreko ahalik 
eta arau gutxien aintzat hartzen dituzten balioen aurrean.  
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Indibidualizazioak honako hau dakar: industria-gizartearen ziurtasunak desagertu eta 
norberarentzako eta ziurtasunik ez dutenentzako ziurtasun berriak aurkitzeko konpultsioa. 
Baina, aldi berean, elkarrekiko mendekotasun berriak ere dakartza, baita elkarrekiko 
mendekotasun globalak ere. Izan ere, indibidualizazioa eta globalizazioa prozesu beraren bi 
alderdiak dira, Ulrick Beckek “modernizazio erreflexibo” deritzon prozesuarenak hain zuzen. 
Eguneroko bizitza libreagoa da eta, aldi berean, erreflexiboagoa izan behar du. Laburtuz, 
gizarte-aldaketaren motorra indibidualizazioa da. Eta indibidualizazioa lotuta dago 
segurtasunaren eta arriskuaren kontzeptu berri batekin, sarerik gabeko mundu honetan.  

5.1.9. Ingurumen-inpaktu handiko aisialdiko ohitura k  

Aisialdia edo denbora libreko jarduerak garrantzi handikoak dira gure kulturan. Hala ere, 
atzera begira, kontzeptu horiek nahiko berriak dira eskubide unibertsal gisa. Europan 
aisialdiaren erabilerari buruz egindako inkestek erakutsi dutenez, gero eta luzeagoa da 
norberak eskuragarri duen denbora pertsonala, behin lan egiteko, ikasteko, nork bere burua 
eta bere etxea zaintzeko eta joan-etorrietan emandako denbora kenduta. Gure bizitzan, 
aisialdiak gero eta garrantzi handiagoa du lanerako, norberarentzako, garraiorako, 
prestakuntzarako… denboraren aldean. Etxeko lanean emandako denbora ez da hein 
berean laburtzen ari, ordea, eta gainera, desproportzio handia dago gizonek eta emakumeek 
horretarako eskainitako arduraldian.  

Iraganean, aisialdia eliteen pribilegioa zen, kontsumo arranditsuaren maila bereko luxua. 
Herritar gehienek beren denbora eta energia gehiena bizirik irauteko eta eguneroko bizitza 
aurrera eramateko ahaleginetan ematen zuten. Gaur egun, ordea, oinarrizko premiak 
bermatuta daude, produktibitatea handitzen ari da eta zerbitzu-ekonomiak bizitza-erritmoen 
berrantolakuntza ahalbidetzen du. Horri esker, aisialdiak gero eta protagonismo handiagoa 
du hiri-bizimoduan.  

Aisialdi horretatik zati handi bat kontsumo-jardueretan eman ohi dugu. Gauzak horrela, 
saltoki berrien helburua ez da erosteko ekintza eraginkorragoa izatea, baizik eta kontsumoa 
eta aisia nahasiko dituzten gune erakargarriak sortzea. Merkataritza- eta aisia-guneak hiriko 
bizimoduaren oinarri bihurtzen ari dira, hirietako garapen berrietako sozializazio-espazio 
nagusi.  

Bestalde, aisia merkaturatu egiten da eta taldeko jolas modu tradizionaletatik (jaiak, 
dantzaldiak, txangoak…) enpresek antolatutako aisialdi modu komertzialetara igaro da, hiriko 
klase ertainen berezko kultura-garapena izanik. Iragan mendeko ikaskizunen goraldiak 
(esate baterako, kontzertuak, antzerkia edo zinema masa-edo elite-ikuskizun bezala) eredu 
horri jarraitzen dio. Gaur egun, joera bikoitza dago: Alde batetik, norberaren etxea aisialdiko 
kontsumoaren egoitza izateko joera, eta bestetik, aisialdirako espazio handiak sortzeko 
joera, kontsumo-gune komertzialen ildo beretik, baina salmenta-xede desberdina dutela 
(merkataritzako eta aisialdiko gune mistoak, parke tematikoak, golf-zelaiak, kirol-portuak, 
abiadura-zirkuituak…).  

Bi ekimenek industria globalaren negozio-estrategiari erantzuten diote. Estrategia horrek ez 
du zerikusirik tokiko esperientziarekin edo baldintzekin, eta produktu edo zerbitzu hauetarako 
ahalik eta kontsumitzaile gehien bereganatzeko helburua du, ahalik eta estandarizazio maila 
handiena eskainiz.  

Lehenengo joera indibidualizazio-arriskuari eta taldeko zentzuaren galerari dagokio, zentzu 
hori hiritartasuna itxuratzen duen elementua izanik.  

Bigarren joerak eredu iraunkorretarako arrisku handiak eragiten ditu. Lurzoru eta baliabide 
ugari kontsumitzen dituzten hiri-operazioak dira. Artifizializazio eredu bati erantzuten diote 
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eta energia, materialak, ura… eta bestelako baliabide ugari kontsumitzen dituzte erabilera 
puntualetarako. Gehienetan, motor-ibilgailuen bidezko garraio indibiduala eskatzen dute, 
ekimen pribatukoak dira eta ez daude integratuta lurzoruaren erabileraren arrazoizko 
plangintzan, eta are gutxiago iraunkortasun eredu berrietan. Halaber, bizitegi-ghettoak 
sortzeko elementu erakargarriak bihurtzeko funtzioa betetzen dute, maila ekonomiko bereko 
familiak eta etxeak elkartzeko planteamendu elitista batekin, gizartearekiko autista diren 
herritar-taldeak sortuz.  

Bigarren mailako beste eragin bat, orain arte hirietan gauzatu ohi ziren jarduerak 
xurgatzekoa da. Horri izen iradokitzailea ematen zaio: hiriaren “sventramentoa”. Hiria orain 
arte bezala geratzen da, baina bizitza ematen dioten eta bisitari eta biztanleentzat 
erakargarri bihurtzen duten jarduera eta funtzioez gabetuta. 

Kontsumo-aisialdiaren, oporren eta turismoaren unibertsalizazioak duela urte batzuk 
pentsaezinak ziren inpaktuak eragiten ditu eguneroko bizitzan. Herritar gehienak ez dira 
inolaz ere presio horietaz jabetzen. Eta hirigintza- eta lurralde-plangintzan ere ia ez dira 
islatzen, plangintza hori produkzio-hiriaren ereduari lotuago baitago, nahiz eta eredu hori 
zerbitzuen eta ezagutzaren ekonomia berrian pixkanaka desagertzen ari den. 

5.1.10. Etxeak txikiagoak eta atomizatuak izateko j oera 

Biztanleria neurriz handitzen ari da, baina ez etxe kopurua, hori biderkatzen ari baita, lagun 
batek edo bik osatutako etxeak gero eta ugariagoak baitira. Joera horrek zerikusia du, 
lehenik eta behin, biztanleria zahartzearekin eta bakarrik geratzen diren adineko pertsonen 
kopuruarekin (gehienak emakumeak). Orobat, lehen aipatutako indibidualizazio-joerarekin 
ere zerikusia du, biztanle askok, emantzipatzen direnean edo euren bizitzako beste une 
batzuetan, familia-egitura alde batera uzten baitute.  

Joera horien ondorioz, bakarrik bizi direnak elkarbizitzaren laguntzarik gabe geratzen dira. 
Aldi berean, etxebizitza-eskaria handiagoa eragiten dute. Etxebizitza horiek gero eta 
txikiagoak dira, baina kontsumo eta ekipamendu erlatibo handiagoa dute. Biztanleko batez 
besteko azalera-ratioari eutsita ere, era guztietako kontsumoen presioa handiagoa da.  

Bestalde, denboran zehar hainbat harreman izateak elkarbizitza mota berriak sorrarazten 
ditu: familia berriak osatzea, elkarketa libreak, komenientziazkoak... baita ahulezia-egoera 
berriak ere, hala nola heldu bakar baten (gehienetan emakumeak izaten dira) ardurapeko 
seme-alabak dituzten etxeak, horrelakoak, estatistikaren arabera, pobrezian erortzeko 
arrisku bizia duten talde sozialak baitira.  

Senar-emazte egonkorrak (dibortzioa sozialki estigmatizatuta) eta sexuen arteko zereginen 
banaketa nabaria oinarri zituen familia nuklearraren ohiko kontzeptua, industriaren 
garapeneko gizarteak hain berezko zuena, aldatu egin da. Gaur egungo familia ere gizartea 
egituratzeko elementu sendoa da, baina akordio malguagoetan oinarrituta dago, 
emakumezkoen eta gizonezkoen zereginak bateratzeko joera du, familiako kideen 
eskubideen egoera berria da, gutxiago irauten du, bere kideen indibidualizazioarekin 
errespetu handiagoa du eta ez dago hain estandarizatuta. 

5.1.11. Gizon eta emakumeen arteko aukera-desberdin tasunaren iraupen 
inertziala 

Egungo gizartean, emakume eta gizonen arteko aukera-berdintasunak maila guztietan 
erakundeen legitimazioa badu ere, ibiltzeko bide luzea dago oraindik generoaren bidezko 
kontzeptua kultura sozialean txertatzeko. Norberaren eta familien bizitzako jarraibideetan 
izandako aldaketa sozialak nabariak izan dira azken hamarkadetan: Gero eta emakume 
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gehiagok lan egiten dute etxetik kanpo eta ez dute lan hori uzten familia osatzen dutenean. 
Hala ere, etxeko lanak egiteko eta familiartekoak hazi eta zaintzeko ardura gehiago hartzea 
izaten dira lanbide-karrera eta hari eskainitako denbora nolabait uzteko arrazoiak. 
Horrenbestez, bikotea hautsiz gero, baztertuta geratzeko arriskua dute egoera horretan 
dauden emakumeek. Horixe da “pobreziaren feminizazio” berriaren arrazoietako bat. 
Soziologia feministak landutako kontzeptu hori orokortu egin da gaur egun. Bestalde, 
emakumeak ez daude oraindik lan- eta gizarte-egituretan behar bezala integratuta. 
Ondorioz, jarduera ekonomikoak baliabide garrantzitsuak galtzen ditu eta gizarteak ezin du 
eta ez du onartu behar galera hori.  

Emakumeek azken urteotan eskolan erdietsitako kalifikazio eta prestakuntza hobeak ez du 
lanbide-karrerako goreneko postuetara iristeko ondorio zuzenik izan. Haur-hazkuntza ia 
erabat normalizatuta dago ikuspegi horretatik. Bigarren hezkuntzan eta Unibertsitatean, baita 
irakaskuntza osagarrietan ere, gizon baino emakume gehiago ikasten ari dira gaur egun.  

Emakumeentzako oztopo sozialen eta lan-baldintza asimetrikoen ondorioak honako hauek 
dira, besteak bete: lan-merkatura iristen diren emakumeentzako baldintza okerragoak, 
soldatapeko emakumeentzako lansari eskasagoak eta emakume ez-aktiboen mendekotasun 
ekonomikoa. 

Genero-ikuspegiarekin zerikusia duten beste gai batzuk dira, adibidez, ordezkaritza- eta 
botere-zirkuluetan emakumezkoek izaten duten pisu txikia eta genero-indarkeria zabaltzeko 
fenomenoa.  

5.1.12. Tokiko industriaren deslokalizazio-prozesua k  

Munduan zehar erraz transmititzen den informazioa oinarri duen ekonomiaren 
internazionalizazioak presioa egiten du industria-ehun klasikoen gainean. Izan ere, haien 
jarduera erraz eraman daiteke munduko beste muturrera, hain zuzen kapitalarentzat hain 
zorrotzak ez diren lan-baldintzak dituzten beste herrialde batzuetara. Posibilitate horrek 
jarduera ekonomikoaren deslokalizazioaren beldur izatea eragiten du. Hala ere, Euskal 
Autonomia Erkidegoko jarduera ekonomikoaren lekualdatze gehienak hurbil dauden 
lurraldeen artean egiten dira, edo lurralde mugakideen artean muga-efektu deritzonaren 
ondorioz, edo baita Vitoria-Gasteizko udalerriaren barruan bertan ere.  

Nolanahi ere, industriaren kokaleku iraunkorraren segurtasuna galdu egin da eta, enplegu-
sortzaile handien mendekotasun handia duen espazio ekonomiko batean, mehatxua erreala 
da. Fenomeno horrek bere kontrapuntua du, ordea: gero eta bizi-kalitate handiagoa eta 
etxebizitza-eskaintza koadro korporatiboak erakartzeko faktoreak dira, egoitza eta fabriken 
kokapena inoiz baino libreagoa den garai honetan. Horrez gain, kokapenari eusteko beste 
faktore batzuk daude, hala nola unibertsitate-ikerkuntzaren hurbiltasuna, langileentzako bizi-
baldintza egokiak eta teknologia eta I+G sareak enpresa-jarduerari eskainitako zerbitzuak. 

Globalizazioak aldaketa sakonak eragin ditu munduko merkatuan, baina enpresei eta 
eskualdeko indar politikoei ez die antolakuntza ekonomikoko eredu bakarra inposatzen. 
Hala, hainbat antolakuntza eredu daude, denak konplexuak, eta horietan gero eta garrantzi 
handiagoa dute azpikontratazioak eta produkzio-prozesuen sakabanatze espazialak. Hala 
ere, enpresa eta eskualde bakoitzak berezko egiturak ditu, neurri handi batean giza 
herentziak, herentzia teknikoak eta ezagutza-komunitateek krisialdi sakonik jasan ez duten 
lurraldeetan hartutako esperientziak eraginda. 

Produkzio ekonomikoan (batez ere industrian) erabilitako espazioek hirian hartu ohi duten 
kokapena honako faktore hauek baldintzatzen dute: produkzio-prozesuen kanpo-eraginek 
(kutsadurak, zaratak, material eta produktuen garraioak) eta industriak irisgarritasunari, hau 
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da, hiri-espazioaren kalitateari kendutako eremuek. Industria-guneak diseinatzeko arauak 
guztiz ekonomikoak dira, enpresek berek aukeratzen dituzte orubeak erosten dituztenean. 
Udal-baimena ematen zaienean, hortxe amaitzen da kontrol publikoa. XXI. mendeko 
erronka, beraz, industria-gune horiek egokitu eta, gutxienez, hiriko gainerako guneei adinako 
kalitatea ematea da.  

5.1.13. Hirien espezializazioa  

1990eko hamarkadaren hastapenetik aurrera, hiri globalen (Londres, New York, Tokio…) 
arteko lehia nagusi da agertoki orokorrean, funtzioak eta botereak banatzeko logika baten 
barruan. Lurralde eta eskualde mailako ondoz ondoko eskaletan ere isla du logika horrek. 
Saskia Sassen-ek18 erakutsi duenez, komunikatzeko gaitasuna eta abiadura handitzeak ez 
ditu hedapena, deszentralizazioa eta desmaterializazioa sortzen. Aitzitik, finantza- eta 
erabakitze-zentroetan baliabide material, zerbitzu eta ekipamenduen kontzentrazio fisiko 
handiak eskatzen ditu, eskalako ekonomiak aprobetxatzeko, kontaktuak biderkatzeko eta 
erabakiak hartzea errazteko.  

Sare zabal horren nodo bihurtuta, hiriak elkarren lehian ari dira maila guztietan, baliabideak 
erakartzeko eta agertoki globalean pribilegiozko kokalekuak hartzeko. Ildo horretan, 
hamarkadaren hasieran horren inguruan sortutako teoria guztiak logistika- eta erabakitze-
ardatz handien ideiari burukoak dira. Ardatz horien eragin-eremuetan beren lekua hartu nahi 
dute hiriburuek eta hiri ertainek, beren ezaugarri espezifiko lehiakorren arabera. Nazioarteko 
gertakariei lotutako hirigintza-operazio handiak (esate baterako, Bartzelonan 1992ko Joko 
Olinpiarrak zirela-eta egindakoak) eta arkitektura mediatikoa tresna ezin hobeak dira helburu 
horretarako.  

Egia da, bestalde, ingurune globalizatu batean, tamaina ertaineko hiriei jarduera 
ekonomikoaren aldetik dagokien lekua aurkitzea gero eta zailagoa dela. Globalizazioak esan 
nahi du, besteak beste, merkatu handien arteko kontzentrazioa eta harreman hazkorrak. 
Produkzioa baino askoz azkarrago hazten dira esportazioak eta trukeak. Merkataritzak 
makroeskala behar du kostuak jaisteko. Eraginkortasunez funtzionatzeko, produktuaren 
balio-sorrerako katean zehar eta produkzioan zein banaketan bat etorri behar dute jatorrian 
produkzio zentralizatu eta masiboak, helburuan banaketa zentralizatu eta masiboak, 
merkataritza-kanal zentralizatu eta masiboek eta egitura globalak. Horrek hirietan eragiten 
duen efektua ahalmen ikaragarriko kiribila da: Merkatu kontzentratuek produkzio globala 
eragiten dute, bistan denez errentagarri eta bideragarria delako merkatu handi horietarako 
produkzio handiak egitea. Produkzio globalak garraio globala bultzatzen du, hau da, garraio-
sistema masiboak sortzen dira, eta sistema horietan garraioa merke-merkea da. Garraio 
globalak, bere aldetik, merkatu kontzentratuek eskaintzen dituzten hiri-makroegiturak 
elikatzen ditu, eta horrela ixten da zikloa. Globalizazioaren kiribil hori hiri-egituren 
aldaketaren oinarrian dauden bektore ezkutuetako bat da. 1980ko hamarkadatik aurrera eta, 
oro har, XX. mendearen bigarren erdialdean, globalizazio ekonomikoa azkar abiatu zenean, 
produkzioa hazi eta 6z biderkatu zen bitartean, trukeak 20z biderkatu ziren.  

5.1.14. Ingurumen-aldagaiak eredu ekonomiko nagusie tatik baztertzea 

Hiri-aglomerazioetako energia- eta material-fluxuak eta oinatz ekologikoa zenbatesteko 
tresnek eta ingurumenaren datuak, jarraipena eta ebaluazioa egiteko metodologiek 
berebiziko garapena izan dute azken bi hamarkadetan, oro har, eta haien aplikazioa gero eta 
hedatuago dago ingurumenaz arduratzen diren nazioarteko erakundeen artean. Hala ere, 
oro har, informazio hori plangintza-prozesuetan txertatzeko ordua oraindik ez da iritsi; era 
berean, Vitoria-Gasteizen abian diren lurralde- eta hiri-plangintzarako estrategietan 
normalean ez da kontuan hartzen. 
                                                
18 SASSEN, Saskia, the Global City: New York, London, Tokio. Princenton University Press, 1991 
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5.1.15. Eragile ekonomiko handiek giza jarduerak in gurumenean dituen 
efektuak onartzearen kontrako erresistentzia aktibo a egitea 

Zientzia-komunitateak bildutako datuek, esate baterako IPPCk klima-aldaketari buruz edo 
Europako hirietan jarduera ekonomikoak eta giza jarduerak eragindako oinatz ekologikoari 
buruz egindako lanaren bidez bildutakoek, agerian utzi dute joera horiei aurre egiteko 
aldaketa nabariaren beharra. Herrialdeen arteko lehian izandako efektuak edo, Kyotoko 
konpromisoei jarraituz, bizitzeko eran egindako aldaketak nabariak izan dira. Produkzio erak, 
kontsumo ereduak, mugikortasun-ohiturak eta merkantzia-garraioa sakonki aztertu dira, eta 
mugagabeko eta arduragabeko erosotasun mailak jaitsi egin dira, esate baterako 
berokuntzan, argiztapenean, aire girotuan, desplazatzeko moduetan eta antzeko gaietan.  

Energiaren erabilera eraginkorra eta aurrezpena handituz gero, Europan, 2020. urtean, 
1990eko kontsumoaren % 20ko aurrezpena lortzeko hartutako konpromisoa zabaldu eta % 
30era iritsiko da, baldin eta herrialde aurreratuek konpromiso hori bere gain hartzen badute. 
Epe ertaineko helburu argiak edukitzeak gardentasun-esparrua zabalduko du enpresentzat 
(orain arte, enpresek epe laburreko helburua zuten 2012rako). Horrez gain, isuri-
salerosketarako baimenari esker (“Emisions-trade Scheming”, ETS), lasaiago geratuko dira 
haien negozioaren iraupena ziurtatuta, dela isuriak gutxituz, dela ingurumen-politika hobeak 
dituzten konpainiei isurtze-eskubideak erosiz.  

Ekintza-ildo horren hastapenetik bertatik, erreakzio bat ere sortu zen, beren negozioak 
esparru berrira egokitzeko arazo gehien zituzten industria-erakundeek bultzatuta: petrolio-
konpainiek, industria astunak eta automobilgintzak. Talde horiek dirutza handiak inbertitu 
dituzte IPPCren19 konklusioekiko eszeptizismoa egiaztatzeko. Haien artean dago, esaterako, 
Global Climate Coalition (GCC) deritzona, 1989an sortua eta 230.000 enpresa eta 
korporazio ere elkartu izan dituena, klima-aldaketari buruzko eztabaida zientifiko eta 
politikoan enpresen parte-hartzea koordinatzeko xedez. Erakunde horren barruan daude 
oraindik petrolioaren alorreko konpainia nagusiak, adibidez Exxon, Texaco, ARCo eta Mobik, 
baita automobilgintzakoak ere, hala nola Ford, Chrysler edo General Motors, baina aktibo 
garrantzitsuak ere galdu ditu, Shell kasu. Hortaz, elkartea gainbehera doala uste dute 
komunikabideetan. Nolanahi ere, IPPCren konklusioak gutxiesteko helburuz, ikerkuntza 
bultzatzeko eta klima-aldaketarekiko eszeptikoak diren zientzialariei laguntzeko finantzaketa 
aktiboa bideratu dute. 

5.1.16.  “Grenwashing” edo politikak berdez tindatz eko eta etiketa berdeak 
neurriz gain erabiltzeko joeraren goraldia 

Gero eta korporazio gehiago bat egiten ari dira ingurumenarekiko konpromisoarekin. Hori 
dela eta, enpresa handi gehienen lan-ildoetan ingurumenarekiko integrazio- edo 
erantzukizun-politikak abian jartzen hasi dira, eta neurri horien inguruko publizitate handia 
ere egiten dute, herritarren oniritzia berenganatzearren. 

Ingurumenarekiko benetako konpromiso korporatiboaren eta “greenwashing” edo berdez 
tindatzearen arteko desberdintasuna hau da: kasu batean, enpresak benetako ingurumen- 
edo gizarte-konpromisoa hartuko luke eta, bestean, neurri sinbolikoak besterik ez, enpresa 
“berde” gisa ospe ona lortzeko helburuz. Erresuma Batuan egindako inkesta baten 
arabera20, Londreseko burtsan kotizatzen duten 100 enpresen kezka nagusia irudi 
korporatibo berde edo ekologikoa sortzea da. Inkesta hori 1.200 iritzi sortzaileri egin zieten 
eta % 1ek soilik uste zuen enpresek ingurumenarekiko duten kezka benetakoa dela. 

                                                
19 International Panel on Climate Change (Klima Aldaketari buruzko Nazioarteko Panela). 
 
20 Chatsworth Communications Enquiry FTSEri buruz, 2007. 
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Gainerakoetan, % 27k uste zuen enpresek ospe ona babesteko hartzen dituztela politika 
berdeak, % 20k zioen kontsumitzaileen presioari erantzuteko hartzen dituztela eta % 18k 
politika horri lotutako negozio onak lortzeko. 

Europako lurraldeetan hartu ohi diren neurri batzuk, hala nola gas gutxi isurtzen duten 
autoak edo auto hibridoak erabiltzea, telekonferentziak zabaltzea, egoitzan birziklatze egokia 
egitea edo laneko bizitza eta bizitza pertsonala bateragarri egiteko malgutasun-neurriak 
hartzea, oso-oso inpaktu gutxikoak dira beste batzuekin konparatuta, esate baterako 
ingurumen-eskakizun gutxiko lurraldeetan produzitzearekin, energiaren aldeko 
eraginkortasunik ez duten lantegietan produzitzearekin, haur langileak erabiltzearekin edo 
langile helduei abusuzko lan-baldintzak eta ordutegiak inposatzearekin.  

5.2. Tokiko oinarrizko presio-faktoreak eta ahulezi ak 
Eskala globaleko presioen kasuan, esan bezala, tokiko administrazioek jarduteko aukerak 
oso murritzak dira gehienetan: oro har, kontrajoerak sor ditzakete eta horiek, tokiko epe 
luzeko beste ekimen batzuekin batera, benetako sinergiak sorraraz ditzakete, behin masa 
kritikoa lortuta. Tokiko presioen eta dagozkien inpaktuen kasuan, berriz, jokatzeko aukerak 
askoz zabalagoak dira, tokian tokiko administrazioek eta herritarrek une bakoitzean 
hartutako erabakien mende baitaude. Hori dela eta, tokian tokiko ahalegin gehienak presio 
horietara zuzendu beharra dago, tokiko presio horiek presio globalekin lotura estua dutenez, 
iraunkortasunaren aldeko aipatutako kontrajoerak sortzeko biderik onena delakoan.  

5.2.1. Higiezinen sektorearen hedapena  

Estatuko Iraunkortasunaren Behatokiaren (OSE) datuen arabera, Espainiako jarduera 
ekonomikoak jasan beharreko presiorik handiena eraikuntzaren gehiegizko pisua da. Presio 
horrek desoreka eragiten du ekonomian. Berez, ekonomia nahikoa sendoa da, enplegua 
sorrarazten du eta Europako gainerako lurraldeetan baino hazkunde-ratio handiagoak ditu. 
Horri esker, Europako bateratasun errealera hurbiltzen ari da ekonomia, azken urteotan 
kohesio-funtsek era eraginkorrean sustatu eta gero. Euskal Autonomia Erkidegoaren 
kasuan, azken urteotan eraikuntza hazi den arren, sektore horrek ez du beste eskualdeetan 
adinako indarra ordainketa-balantzan. Aitzitik, industria sendo eta hazkorra eta azaleratzen 
ari diren beste sektore batzuk ageri dira hemen, hala nola kultura eta turismoa. Vitoria-
Gasteizen egoera Autonomia Erkidegoaren eta Lurralde Historikoaren parekoa da: industriak 
garrantzi handiagoa du eta bere hazkunde-adierazleak eta produktibitatea positiboak dira. 
Sektorerik ahulena nekazaritza da, inolako zalantzarik gabe, merkatu zabala eskura izan 
arren. Izan ere, hiriaren eta azpiegituren hazkundearen ondorioz, lurzoruaren okupazioa 
jasaten ari da eta hiritik gero eta baztertuago dago. 

Hala ere, nahiz eta tokiko ekonomiaren terminoetan higiezinen sektorea industria-
sektorearen azpitik egon, Vitoria-Gasteiz jasaten ari den ingurumen-presiorik handiena 
hirigintza-prozesua da, higiezinen sektoreak iragan hamarkadan izandako neurriz gaineko 
hedapenak eragindakoa. Hedapen hori gaur egun bukatzen ari dela dirudi, baina Espainiako 
Estatuan ia 24 milioi etxebizitza sorrarazi ditu. Gaur egun 44 milioi biztanle inguru daude, 
beraz, biztanleen eta etxebizitzen arteko erlazioa 1,9 da. Eta gaur etxebizitzen batez besteko 
benetako okupazioa 2,62 dela kontuan harturik, oro har, 8 milioi etxebizitzako superabita 
egongo litzateke. Etxebizitza-parkearen ezaugarriei buruzko analisi zehatza egiteke dago 
oraindik, baina une hauetan eskura dauden datuen arabera, Estatuan hiru milioi etxebizitza 
leudeke hutsik, eta etxebizitza nagusien eta bigarrenen arteko erlazioa % 70 ingurukoa da. 

Euskal Autonomia Erkidegoak eta Vitoria-Gasteizek ere ez dute higiezinen sektorearen 
hedapen horretatik ihes egin, nahiz eta kasu horietan egoera zentzuzkoagoa izan. 2005ean, 
EAEn 952.200 etxebizitza zeuden 2.123.791 biztanlerentzat, hau da, etxebizitza bakoitzeko 
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2,2 biztanle. Kopuru horietan ez zeuden barne hartuta eraikitzeko prozesuan edo baimena 
emanda zeuden etxebizitzak. Higiezinen sektorearen hedapen-garaia zen oraindik. 

Kontrolik gabeko hedapenaren inpaktuak sektore guztietan islatu ziren, ikusiko dugun 
bezala: etxebizitzaren eta lurzoruaren prezioak igotzea, nekazaritzako lurzorua okupatzea 
horretarako premiarik gabe, hirigunean egin beharreko distantziak luzatzea, espazio 
publikoaren bizitasuna galtzea, baliabideen eskaria eta kontsumoa handitzea, hondakinak 
eta isuriak gehitzea eta ehun artifizializatua mantentzeko kargak gehitzea.  

Gaur egun prozesua indarra galtzen ari den zantzuak daude. Hortaz, ingurumen-baliabideak 
alferrik galtzeko dinamika horretan hobekuntza etor litekeela aurreikusten da. Hala ere, 
familien hipoteka-zorpetze handia dela-eta, bestelako arazo sozialak eta banku-sektorearen 
bektore kritikoak sor litezke aldi berean.  

5.2.2. Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoru- erreserbatzat hartzea 

Hirigintza-plangintza estrategikoan nagusi den esparruaren barruan, lurzorua, batez ere, 
produktu bat da, eta nahiko produktu ugaria den aldetik, hiriak eta bere inguruneak eskala 
desberdinetan (eskualdea, Estatua, Europa) betetzen duen eginkizuna sendotzeko 
lehentasunezko tresna gisa erabili behar da. 

Vitoria-Gasteizek lurzoru-erreserba handia gordetzea lortu du, neurri handi batean, historian 
zehar hazkunde mugatua eta trinkotasuna ezaugarri izan dituen politikari esker. Gainerako 
eskualdeetan lurzoru urria dagoen garai honetan, lurzoru-erreserba bat izatea erakartzeko 
funtsezko faktore bihurtu da. Bestalde, hiriaren ingurumen-kalitatea beste erakargarritasun 
bat da eta, horrela, hiriko presio-faktoreak elikatzen ditu. Ondorioz, kalitate hori arriskuan 
jartzen da. 

Dagoen lurzoru-erreserbaren gaineko presio nagusia, zalantzarik gabe, aurreko hamarkadan 
zehar higiezinen sektorea neurriz gain berotu izanak eragindakoa izan zen. Lurzoru-
erreserba hori Arabarentzako aukera ekonomikotzat hartzeko joera nagusi da, Kantauriko 
itsasertzeko industria-lurzoruak agortu egin direla ikusita.  

Gasteizek abantaila konparatiboa eskaintzen du gainerako euskal hiriburuen aurrean bere 
lurzoru-erreserbagatik, bidegurutzea izateagatik eta bere hirigintzaren eta ingurumenaren 
kalitateagatik, historian zehar zaintzen jakin duena. Abantaila hori, gaur egun, industria-
sektorea suspertzeko faktore estrategiko gisa eskaintzen da. Izan ere, Kantauri isurialdean 
jarduera ekonomikoetarako lurzorua oso urria da eta deslokalizazioaren mehatxua bizi-bizia 
da. 

Industriak lurzoru-erreserbaren gainean egindako presioaren ondorioz, indarrean dagoen Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusiak (HAPN) jarduera ekonomikoetarako lurzoru gehiago 
kalifikatu du, batez ere Forondan, Langraizen, Miñaon eta Jundizen kokatutako “jarduera 
ekonomikoetarako lurzoru-erreserba” deritzenetan. 

Gauzak horrela, lurralde-plangintza estrategikoak lurzorua aintzat hartzen du jarduera 
ekonomikoak kokatzeko erreserba izateko funtzioa betetzen duen aldetik soilik, baina ez die 
erreparatzen haren gaitasun eta ezaugarri espezifikoei eta funtsezko baliabide eskasa 
izateari. Horixe da Gasteizko plangintzak iraunkortasunaren alde egindako apustu 
irmoarekiko izan duen haustura eta deskonexio nagusia. 
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5.2.3. Plangintzaren eta iraunkortasunaren arteko b ateraezintasun eta 
ezadostasun efektiboa 

Vitoria-Gasteiz iraunkortasunaren aldeko hiri-politikak garatzen aitzindaria izan bada ere, 
orain arte, hiri-metabolismoari lotutako sektoreetan soilik sartu dira zeharka ingurumen-
irizpideak plangintzan, eta irizpide horiek ez dute balio izan hiri- eta lurralde-plangintzak 
eragindako lurzoruaren okupazio-prozesuak behar bezala arintzeko. Higiezinen presioak 
nabarmen lagundu du plangintzaren eta iraunkortasunaren artean lehendik zeuden presioak 
areagotzen.  

Desadostasun eta bateraezintasun horien isla dugu Agenda 21en eta plangintza-prozesuen 
arteko hasierako deskonexioa, batez ere 2000ko HAPNari dagokionez. Deskonexio hori 
zorrotzago aztertuko dugu erantzunei eskainitako kapituluan, dokumentu horiek aztertzen 
ditugunean. 

Hirigintza- eta lurralde-plangintza estrategikoa zehazten duten dokumentuei dagokienez 
(2000ko Hiri Antolamenduko Plan Nagusia bera, Vitoria-Gasteizko 2010eko Plan 
Estrategikoa, Araba Erdialdeko Lurralde Plangintza Partziala eta Jarduera 
Ekonomikoetarako Lorzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak sortzeko Lurraldearen 
Arloko Plana), esan daiteke nahikoa koherentzia gorde dutela elkarren artean. Hala, berez 
positiboa den hiri- eta ekonomia-hazkundea bideratzeko behar ukaezina hartu dute guztiek 
ildo nagusitzat, baina ez diete jaramonik egin lurzoruaren okupazioak eragindako inpaktuei 
edo hiriko oinatz ekologikoaren eboluzioari. Bestalde, plangintzak, oro har, kalitate handia 
du, batik bat beste hiri batzuetan egindakoarekin alderatuz gero, eta plangintzaren helburuen 
eta iraunkortasun-helburuen arteko desadostasuna ostentzen du kalitate horrek. 

Zirkunstantzia hori ingurumenari buruzko proposamen eta ikuspegi batzuetan ikus daiteke, 
esate baterako Garapen Iraunkorrerako Euskal Ingurumen Estrategian, non hirigintza-
plangintza berez iraunkortasunerako funtsezko faktoretzat hartzen den, haren 
proposamenak alde batera utzita. Kontraesan hori agerikoa da, oro har, ingurumen-politika 
guztietan. Horien helburu nagusia ingurumen-kalitatearen estandarrei eustea izaten da, 
jarrera erreaktibo eta defentsiboa hartuta eta alderdi “metabolikoetara” (ura, energia eta 
hondakinak) bereziki bideratuta.  

Dokumentu horiek hirigintzari buruzko alderdiak aipatzen dituztenean, hiria birgaitzea dute 
hizpide, baina lurzoruaren okupazioa ez dute aipatzen. Filosofia hori zeharo erreaktibo eta 
pragmatikoa da, hiri-garapenaren dinamika nagusiei aurre egin nahi ez dielako. Hala ere, 
Vitoria-Gasteizko Agenda 21ek beste bide bat hartu nahi duela dirudi, batez ere 2004ean 
hasitako fase berrian. Horretan, lurzoruaren erabilerari lotutako aldagaiak erreferentziazko 
adierazleen zerrendan sartu ziren. Bestalde, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko Lege onartu berriak elementu positiboak jasotzen ditu iraunkortasunaren 
aldetik. 

Orobat, hiriko mugikortasunaren eta iraunkortasunaren arteko desadostasunak daude. 
Tamaina eta ingurune berdineko beste hiri batzuek baino parametro hobeak izan arren, 
Vitoria-Gasteizko mugikortasun ereduak ingurunearen eta gizartearen aldetik baditu ondorio 
handi, larri eta sakonak. 

Mugikortasun ereduaren egonkortasunari dagokionez, egungo egoeraren inertziaren eta 
gizartean, ekonomian eta hirigintzan gertatzen ari diren aldaketen presioaren eraginez, 
mugikortasun ereduak gero eta karga handiagoak sortzen ditu ingurumenaren, gizartearen 
eta ekonomiaren aldetik. Eredu horrek urrundu egingo du Gasteiz iraunkortasun handiagoko 
egoera batetik, horren aurkako politika aktiborik ezean. 
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Vitoria-Gasteizek jasaten duen presio-inpaktuaren prozesuari erakundeetatik emandako 
erantzunak desberdinak dira gogoeta egiteko eta esku-hartzeko esparruaren arabera, baina 
labur esanda, esan daiteke ezaugarri hau dutela: ingurumenaren eta plangintzaren arteko 
oinarrizko kontraesana. Eta indarrean dauden dokumentu guztietan ageri da kontraesan hori. 

5.2.4. Automobil kopuruaren hazkundea 

Europako hiri gehienetan gertatzen den bezala, Vitoria-Gasteizen hipermotorizazioa dago 
(19. taula), hau da, motor-ibilgailuen kopurua gehiegizkoa da, batez ere automobilena (1.000 
biztanleko 428 automobil 2004an eta 448 2007an). Etxebizitzen % 24k bi auto edo gehiago 
ditu eta etxebizitzen % 75ek motor-ibilgailuren bat du. Horrenbestez, hiriko automobilek 
biztanleria guztia halako bi garraiatzeko ahalmena dute. Hipermotorizazioaz gain, gizarteak 
azpiegituretan eta garraio-zerbitzuetan inbertitutako baliabide publiko eta pribatuak ere 
indarrean dagoen mugikortasun ereduaren konfigurazioan egindako apustu ekonomikoaren 
isla dira. Iraunkortasunaren ingurumen-alderdiak ez ezik, alderdi sozialak eta ekonomikoak 
ere zalantzan jartzen dute apustu hori. 

19. taula. Zenbait hiri eta lurralde-eremutako motorizazioa 2004an21 
 
Vitoria-Gasteizko motor-ibilgailuen kopuruak gora egin du azken urteetan eta gaur egun 
137.000 dira, haietatik 103.000 automobilak (20. taula). Kopuru horiek argi eta garbi 
erakusten dute hipermotorizazioaren fenomeno hori, Euskal Autonomia Erkidegoko hiri 
guztiek eta, orokorkiago, Espainiakoek ere jasaten dutena, eta gehiegizko garraio-
ahalmenaren adierazgarri dira.  

 
VITORIA-GASTEIZKO MOTORIZAZIOAREN EBOLUZIOA 

 1999 2007 
Ibilgailu guztiak 105.366 137.048 

Automobilak 84.456 103.258 
20. taula. Vitoria-Gasteizko motorizazioaren eboluzioa 

(Iturria: Vitoria-Gasteizko Udalaren 2008ko Urtekari Estatistikoa) 
 

Vitoria-Gasteizen egunero egiten diren joan-etorrien erdia baino gehiago oinez egiten dituzte 
biztanleek, hori delarik leku batetik bestera joateko erarik iraunkorrena. Joan-etorrien heren 
bat, berriz, automobilez egiten dute eta % 8 garraio kolektiboz. Espainiako eta Europako 
beste hiri batzuekin konparatuta, kopuru horiek adierazten dute gasteiztarrak gehiago 
mugitzen direla oinez, automobilaren erabilera batez bestekoaren ingurukoa da eta garraio 
kolektiboaren erabilera txikiagoa; izan ere, autobusaren erabilera-tasa murritzagoa da 
erreferentziazko beste hiri batzuetakoekin alderatuta. 

                                                
21 Iturriak: “Iruñeko mugikortasunari buruzko analisia”. Consultrans. Iruñeko Udala, 2004. 2005eko Estatistika Urtekaria. Vitoria-
Gasteizko Udala (Ikerketa eta Estatistika Kabinetea. Teknologia Berrien Saila). Eustat. “EU Energy and Transport in figures. 
Statistical pocketbook 2005”, Europako Erkidegoetako Argitalpen Ofizialen Bulegoa. Luxemburg, 2006. 

ZENBAIT HIRI ETA LURRALDE EREMUTAKO MOTORIZAZIOA 20 04AN 
Eremua Automobil kopurua 1.000 biztanleko 
Iruñea 432 

Donostia 410 
Vitoria-Gasteiz 428 

Araba 453 
Euskal Autonomia Erkidegoa 420 

Espainia 454 
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Oinezko garraioaren sendotasuna, automobilaren pisua eta garraio kolektiboaren ahulezia 
aintzat harturik, Gasteizko garraioaren balantzeak ondorio zabal eta sakonak ditu 
ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren ikuspegitik. 

Hala, adibidez, udalerriko energia-kontsumoaren eta CO2 isurien % 37 mugikortasunari zor 
zaizkio. Portzentaje horiek, Europako batez bestekoaren inguruan badaude ere, neurriak 
hartzeko eskatzen dute, Kyotoko Protokoloan harturiko konpromisoak beteko badira. Trafiko 
motordunak eragindako zarata, airearen kutsadura, istripuak, sedentarismoa, bizikidetasuna 
eta espazio publikoaren sozializazioa, batzuetan erreferentziazko beste hiri batzuetan baino 
apalagoak badira ere, larriak dira hala ere. 

Mugikortasun eredua iraunkorra ez izatea eragiten duten indar nagusiak, laburtuta, honako 
hauek direla esan dezakegu: 

• Hiriaren eskala eta, ondorioz, eguneroko joan-etorrien luzera aldatzea. 
• EAEko elkarmendekotasuna handitzea eta, horrekin batera, luzera ertaineko eta luzeko 

joan-etorriak gehitzea. 
• Fenomeno metropolitarraren hedapena (Vitoria-Gasteizko hiri-aglomerazioa) eta, beraz, 

beste udalerri batzuekiko joan-etorri pendularrak areagotzea.  
• Automobila eduki eta erabiltzea sustatzen duten arrazoi sozialek, ekonomikoek eta 

kulturalek indarrean jarraitzea eta urruti ekoitzitako ondasunen eskaria handitzea. 
 

Europako zenbait lurraldetako motorizazio 
konparatua. 22 

Eremua Automobil kopurua 1.000 
biztanleko 

Vitoria-Gasteiz 428 
Araba 453 
Euskal Autonomia 
Erkidegoa 

420 

Espainia 454 
EBren batez bestekoa 495 
Alemania 546 
Italia 581 
Suedia 456 
Erresuma Batua 463 
Holanda  429 
Danimarka 354 
Norvegia 429 

21. taula. Europako zenbait lurraldetako motorizazio konparatua 
 
Pentsa liteke 1.000 biztanleko automobil kopuruaren saturazioa iristen ari dela eta, ondorioz, 
hiriak gutxi gorabehera gaur egungo automobil kopurua izanda kudeatu behar dituela 
mugikortasuna eta espazio publikoa. Hala ere, egungo joerak aldarazteko kontrapresiorik 
ezean, ez litzateke harrigarria izango Gasteizen automobil kopuruak hazten jarraitzea eta, 
egiturazko krisirik ez badago, hipermotorizaziorik altuena jasaten duten Europako 
herrialdeen pareko tasak iristea (21. taula). 

                                                
22 2005eko Estatistika Urtekaria. Vitoria-Gasteizko Udala (Ikerketa eta Estatistika Kabinetea. Teknologia Berrien Saila). Eustat. 
“EU Energy and Transport in figures. Statistical pocketbook 2005”, Europako Erkidegoetako Argitalpen Ofizialen Bulegoa. 
Luxemburg, 2006. 



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA IRAUNKORTASUNAREN ETA INGURUMENAREN GAINEKO OINARRIZKO PRESIOAK 
  

 

   
 

93 

Bestalde, hirian mugitzeko autoaren erabilera masiboa eta hiriak funtzionatzeko behar dituen 
baliabide gehienak urrunetik garraiatzeko beharra (energia-produktuak, lehengaiak, 
elikagaiak, produktu manufakturatuak…) energia-kontsumo osoaren zati handi baten 
erantzule dira. Horrez gain, Vitoria-Gasteizko zarata-kutsaduraren eragile nagusia eta 
udalerriko berotegi-efektuko gas-isurien bigarren eragile nagusia da trafikoa. 

5.2.5. Nekazaritzako jarduera tradizionalak bertan behera uztera daramaten 
politikak 

Nekazaritzaren gainean diharduten presio nagusiek zerikusi zuzena dute orain dela gutxi 
arte Nekazaritza Politika Bateratuak (NPB) izandako ikuspegiarekin (Europako Batasuneko 
kide diren herrialdeetako nekazaritza garatzeko esparrua zehazten du NPBak), baliabide-
kontsumoarekin eta hondakin-sorrerarekin. 

NPBaren helburu nagusia, lehen hamarkadetan, elikagai gehiago ekoiztea izan zen, 
ingurumenari edo gizarteari lotutako kontuak aintzat hartu gabe. Hori dela eta, politika horren 
bidez Europako nekazaritza-eremuetan aldaketa nabarmenak gertatu dira, esate baterako 
nekazaritza tradizionaleko jarduerak bertan behera uztea, mekanizazio handiagoaren 
mesedean; sargai ez-berriztagarriekiko (hala nola ongarri inorganikoak edo landare-
osasunerako sintesiko produktuak) mendekotasuna handitzea; edo ustiategi eta, batez ere, 
nekazari eta abeltzain kopurua gutxitzea. Presio horiek, neurri handiagoan edo txikiagoan, 
Vitoria-Gasteizko nekazaritza-eremuan ere izan dute eragina eta sektorea baldintzatu dute.  

2003ko ekainaren 26ko erreformak beste ikuspegi bat eman zion nekazaritza-politikari 
(erakundeen erantzunei dagokien kapituluan analisi zehatzagoa egingo dugu horri buruz). 
Erreforma horrek politikaren alderdi negatiboenak zuzendu zituen, behintzat asmoen 
deklarazioari dagokionez, eta beste gai batzuk aintzat hartu zituen, hala nola ingurumen-
nekazaritzari lotutakoak. Hala ere, goiz da oraindik erreforma horren emaitzen 
eraginkortasuna aztertzeko. 

5.2.6. Lehen mailako baliabideen eskariaren hazkund ea 

Europako Batasuneko (15) herritar bakoitzak, batez beste, 50.000 kilogramo natura-
baliabide (materialak eta energia) erabiltzen ditu urtean. Horietatik gehienak Europako 
Batasunetik urrun dauden lurraldeetatik ekartzen dira (EUROSTAT). Baliabide horiek 
ondasun erabilgarri (materialak, energetikoak…) bihurtzeko erabilitako prozesuen 
eraginkortasuna oso txikia da. Hala, kontsumitutako baliabideen % 93 hondakin bihurtzen da 
eta % 7 soilik bilakatzen da ondasun erabilgarri. 

Vitoria-Gasteizen kontsumitzen diren baliabideen inguruko estatistika osorik ezean, zerbitzu 
publikoek bildutako hondakin kopuruetatik ondoriozta daitekeen hurbilketa dugu. Eraikuntza-
materialek (legarrak, hondarrak, buztinak, kareharriak, zurak, urak…) eskatzen dute natura-
baliabiderik gehien, baina baita ondasun manufakturatuek ere (aglomeratzaile hidraulikoek, 
plastikoak, altzairuak, beirak…). Natura-baliabideen kontsumoaren eta hondakinen 
sorreraren ikuspegietatik, bigarren lekuan ondasun manufakturatuak daude (papera, kartoia, 
plastikoak, beira, metalak, ehunak…). Hirugarren lekuan elikagaiak daude, eraldatuak zein 
eraldatu gabeak. Haien hondakin organiko hartzigarriak oso baliabide baliotsuak dira 
lurzorurako, horregatik lehenbailehen aprobetxatu beharrekoak dira, batez ere kontuan 
harturik gaur egun hondakin horiek ia guztiak alferrik galtzen direla. Materialen 
kontsumoaren ebaluazioan energia ere aintzat hartu behar da, hau da, materialak erauzi, 
garraiatu eta eraldatzeko behar den energia.  
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5.2.7. Uraren egungo kontzesio-sistemak eragindako interes-gatazkak 

VITORIA-GASTEIZKO UR KONTZESIOAK 

BILKETAK 
LITROAK 

SEGUNDOKO 

URIBARRI 600 

DURANA 300 

ALBINA 200 

GORBEIA 50 

GUZTIRA 1.150 

22. taula. Vitoria-Gasteizko ur-kontzesioak 
(Iturria: AMVISA) 

 

Vitoria-Gasteizek segundoko 1.150 litroko ur-kontzesioak (urteko 36 Hm3) ditu gaur egun 
herritarrak hornitzeko. Kontzesio horiek honela daude banatuta: Uribarrin, 600 litro 
segundoko; Duranan, 300 litro segundoko; Albinan, 200 litro segundoko; Gorbeian, 50 litro 
segundoko (22. taula). 

Uribarriko urtegiko ura Iberdrolak erabiltzen du energia hidroelektrikoa sortzeko, Barazarreko 
ur-jauzian, eta Bilbo Handiko eta Vitoria-Gasteizko herritarrak urez hornitzen ditu. 
Elektrizitatea ekoizteko eta urez hornitzeko aipatutako funtzioez gain, Uribarriko urtegiak 
beste eginkizun garrantzitsu bat betetzen du Vitoria-Gasteizen: Zadorra ibaiaren emaria 
erregulatzeko erabiltzen da, udalerriko hainbat gunetan uholdeak izateko arriskua murrizteko 
helburuz. Erabilera desberdinek interes kontrajarriak eta gatazkak eragiten dituzte 
erabiltzaileen artean. Gatazka horiek honela azal daitezke: aprobetxamendu hidroelektrikoari 
eta hornidurari begira, hobe da urtegian ahalik eta ur gehien egotea, baina uholdeak 
aurreikusteko, berriz, seguruagoa da urtegia oso beteta ez egotea. 

Vitoria-Gasteizek bere kontzesioen bolumen osoaren (36 Hm3 urtean) bi heren (24 Hm3 

urtean) erabiltzen ditu urez hornitzeko. Egoera hori onargarria da gaur egun, baina biztanle 
kopuruak eta jarduera ekonomikoak gora egingo balute edo ondo funtzionatzeko ur gehiago 
behar duen hiri eredua iritsiko balitz, horniduraren gaineko presioa nabarmen handituko 
litzateke.  

5.2.8. Energia-kontsumoaren hazkundea 

Tokiko Energia Plana emandako datuen arabera, Vitoria-Gasteizko energia-kontsumo 
gordinak gora egin du azken urteotan, urteko batez besteko % 3,8ko erritmoan. Energia-
kontsumoaren hazkunde hori biztanleriarena baino askoz handiagoa izan da, biztanle 
kopuruak urtean batez beste % 1 gora egin baitu azken urteetan. Azken urteotako hazkunde-
tasa horiek datozen 20 urteetan jarraituko dutela kontuan hartzen badugu, horren emaitza 
izango da egungo energiaren beharra bikoiztu egingo dela eta udalerriko biztanle baten 
batez besteko energia-kontsumoa asetzeko behar diren tona petrolio baliokideak 2,3tik 
4,1era gehituko direla (23. taula). 
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ENERGIAREN BARNE KONTSUMO GORDINAREN 

JOERAZKO EBOLUZIOA 

URTEAK BIZTANLEAK TPB TPB/BIZ. 

2004 224.965 531.580 2,3 

2005 227.194 551.780 2,4 

2006 229.466 572.747 2,5 

2007 231.761 594.512 2,6 

2008 234.078 617.103 2,6 

2009 236.419 640.553 2,7 

2010 238.783 664.894 2,8 

2015 250.964 831.642 3,3 

2020 263.766 1.002.128 3,8 

2023 271.758 1.120.766 4,1 

23. taula. Energiaren barne-kontsumo gordinaren joerazko eboluzioa, egungo hazkunde-erritmoaren arabera 
(Iturria: Guk egina Tokiko Energia Planaren datuetan oinarrituta) 

 
ELEKTRIZITATEAREN ETA GAS NATURALAREN ETXEKO 

KONTSUMOAREN EBOLUZIOA. VITORIA-GASTEIZ 

 ELEKTRIZITATEA GAS NATURALA 

URTEAK 
KWh/biz./ 

urtean 
EBOLUZIOA 

Termia/biz./ 

urtean 
EBOLUZIOA 

1998 924 100 1.870 100 
1999 991 107 2.387 112 
2000 1.054 114 2.046 112 
2001 1.064 115 2.088 115 
2002 1.109 120 2.235 160 
2003 1.095 119 2.152 165 
2004 1.125 122 2.563 185 
2005 1.135 123 3.711 198 
2006 1.129 122 3.746 200 
2007 1.161 126 3.774 202 
2008 1.220 132 3.577 191 

24. taula. Elektrizitatearen eta gas naturalaren etxeko kontsumoaren eboluzioa. 
Vitoria-Gasteiz (Iturria: 2008ko Aldizkaria. Agenda 21) 
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4. grafikoa. Elektrizitatearen eta gas naturalaren etxeko kontsumoa 

 

Vitoria-Gasteizko energia-kontsumoari buruzko estatistika-serie eskuragarri bakarrak 
elektrizitatearen eta gas naturalaren etxeko erabilerari dagozkionak dira (24. taula) Gas 
naturalaren erabilerari buruzkoek agerian utzi dute kontsumo unitario edo biztanlekoa % 91 
handitu dela aztertutako denboraldian. Hazkunde handi horren arrazoi nagusia gas naturala 
hedatzen ari den energia-iturria izatea da; horren hornidura ez da oraindik etxe guztietara 
heldu eta, beraz, ez du erreferentzia gisa balio Vitoria-Gasteizko energia-eskariaren 
eboluzioa neurtzeko. Etxeko elektrizitate-kontsumoari buruzko estatistika-seriea, ordea, 
baliagarria da, eta horrek urteko batez besteko % 3,2ko hazkunde-tasa izan du. Tasa hori 
biztanleko neurtzen denez, biztanleriaren hazkundearen eragina aintzat hartzen du. Hori 
dela-eta, energia-kontsumo osoari dagozkionak baino hazkunde-ehuneko txikiagoak ditu. 

Vitoria-Gasteizko energia-kontsumoaren ezaugarri positiboen artean azken energia-
intentsitatea aipatu beharra dago. Adierazle horrek azken energia-kontsumoaren eta Barne 
Produktu Gordinaren (BPG) arteko erlazioa neurtzen du eta, beraz, BPGaren unitate bat 
ekoizteko erabili beharreko energia kontsumoa islatzen du. Vitoria-Gasteizen, 2004an, 84 
tona petrolio baliokide baino zerbait gehiago erabili ziren BPGko milioi bat euro sortzeko (25. 
taula).  

Adierazle horrek, beraz, energia-behar txikia erakusten du Euskal Autonomia Erkidegoarekin 
(113 tpb milioi euroko) edo Europako Batasunarekin (115 tpb milioi euroko) alderatuta, eta 
oso energia-intentsitate txikia Espainiarekin alderatuta (170 tpb milioi euroko) (5. grafikoa). 

AZKEN ENERGIA KONTSUMOA BPG- AREN UNITATEKO 

2004 

 VITORIA-GASTEIZ 

AZKEN ENERGIA (tpb) 515.234 

BPG (milioi €) 6.120,8 

ENERGIA INTENTSITATEA (tpb/milioi 

euroko) 
84,2 

25. taula. Azken energia-kontsumoa BPGaren unitateko  
(Iturria: Tokiko Energia Plana) 
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5. grafikoa Energia-intentsitatea eremuaren arabera 

5.2.9. Etxeko hondakin-sorreraren hazkundea 

Vitoria-Gasteizko etxeko hondakinak 310,8 kg biztanleko eta urteko dira eta, 2006an zehar, 
guztira, 503.675 tona hiri-hondakin solido ekoitzi ziren. Hondakin horien birziklatzearen 
eboluzioari buruzko datuak positiboak dira eta dagoeneko ekoitzitako hondakin guztien % 25 
birziklatzen da. Hala ere, birziklatzearen emaitzak eskasak dira hondakin-sorreraren 
eboluzioa aintzat hartuta. 

Etxeko hondakinak, oro har, % 19 gehitu dira 1997 eta 2006 bitartean termino absolutuetan, 
eta herritar bakoitzak sortutakoek (kg/biz/urte) % 12,4 egin dute gora. 

Etxeko hondakin arriskutsuen sorrerak oso hazkunde nabaria izan dute eta, bildutako 651 
tonetatik, 451 era selektiboan bildu dira. Gardelegiko hondakindegian erradiaktibitatea 
detektatzeko arkua dago. Hori dela eta, hasiera batean behintzat, bermatuta dago halako 
hondakinik ez dela inoiz bertan botako. Hala ere, 2006an 200 t etxeko hondakin arriskutsu 
bota zituzten, bestelako hondakinekin nahasita. Halako hondakinak botatzeak, logikoa 
denez, lixibatuen ahalmen kutsagarria areagotzen du, zenbateraino egiten duen hori argi ez 
badago ere. 

5.2.10. Ongarri eta landare-osasunerakoen kontsumoa  

Nekazaritza-eremuak jasaten dituen presioetako bat sargai ez-berriztagarrien hazkundea da. 
Horietako bi ongarri inorganikoak eta sintesiko produktu fitosanitario edo landare-
osasunerakoak dira. Azken horien helburua landare, abere eta baso-espezieen izurrite eta 
gaixotasunei aurre egitea da. Hala, elikagai eta lehengaien produkzioak halako produktu 
ugari kontsumitzen ditu, eta produktu horiek kutsadura lausoko prozesuak eragiten dituzte 
baliabide garrantzitsuetan, esaterako uretan, lurzoruan, elikagaietan edo biodibertsitatean. 

Vitoria-Gasteizen nitrogenodun, potasiodun eta fosforodun ongarrien produkzioa 4.000 
tonakoa dela kalkulatzen da23. Euskal Autonomia Erkidegoan 2005ean kontsumitutako 
ongarri inorganikoen % 13 da hori. Landare-osasunerako produktuen kontsumo estimatua24, 
berriz, urteko 133 tonakoa da. Horietatik, % 39 fungizidak, % 38 herbizidak, % 7 intsektizidak 
eta % 19 landare-osasunerako bestelako produktuak dira. 
                                                
23 Vitoria-Gasteizko ongarri-kontsumoa kalkulatzeko, Euskal Autonomia Erkidego osoan landatutako hektareako batez besteko 
ongarri-kontsumoa kalkulatu da. 
24 Ingurumen Ministerioaren Adierazleen Banku Publikoaren datuetan oinarritutako estimazioa. 
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Bestalde, Euskal Autonomia Erkidego osoan, ongarri inorganikoen kontsumoaren eboluzioak 
agerian utzi du kontsumitutako tona kopuruak bere horretan irauten duela. Hala ere, bere 
horretan iraute horrek ingurumen-neurrien ezarpenarekin baino zerikusi handiagoa du 
nekazaritzaren atzeraldiarekin, kontrakoa nahi genukeen arren.  

5.2.11. Sektore tertziarioaren oinarri diren saltok ien goraldia  

Hiri-ehunaren dibertsitatearen eta erabilera-nahastearen aurkako presiorik handiena gaur 
egun Espainian nagusi den sektore tertziarioaren ereduak egindakoa da, aldirietako saltoki 
handiak eta teknologia-parkeak eraikitzea baitu oinarri eredu horrek.  

Eredu hori Estatu Batuetatik ekarritakoa da eta han ere horren ordezkoak ari dira bilatzen 
azken hamarkada hauetan. Europan AEBetan baino are disfuntzio gehiago eragiten ditu, 
hemen hedatzeko eredu trinko eta sakabanatuen gainjarpenaren ondorioz, nahitaez, 
hirigunetik deskonektatutako saltoki eta parke handi horiek kanpora eramaten dituzte 
erabilera tertziario eta komertzialak. Izan ere, aldirietako saltoki eta teknologia-parke handiek 
saltoki txikiak, bulegoak eta, oro har, erabilera eta jarduera ugari “xurgatzen” dituzte eta 
hiriguneen barnealdea espazio publikoz husten laguntzen dute. Saltoki txikiak, bitartean, 
frankizia eredua bereganatzeko gero eta presio handiagoak ditu, irauteko era bakarra izan 
daitekeelako. 

Vitoria-Gasteizen, merkataritza-sektoreak aldaketa sakona egin du saltoki handiak 2001. 
urtean ezarri zirenetik. Zenbait adierazlek argi eta garbi adierazten dute merkataritza 
ereduaren aldaketa hori eta, Gasteizko Udalak egindako datuen arabera, 2006ko urtarrilean 
kreditu-txartelez ordaindutako erosketa guztien % 45 saltoki ertain eta handietan egin ziren, 
nahiz eta Zabalguneak oraindik bere erakargarritasunari eutsi25. 

Hirigintzaren ikuspegitik, saltoki handien aldeko apustu hori estu-estu lotuta dago abian 
dauden ildo estrategiko handiei eta Berrikuntzaren Arkuaren konfigurazioari. Horien arabera, 
zerbitzu eta ekipamenduak hego-ekialdetik ipar-mendebaldera doan ardatzaren inguruko 
lurraldean zehar kontzentratuko lirateke. Une hauetan, Udala ikerketa bat egiten ari da duela 
urte batzuk zabaldutako saltoki kontzentratuen inpaktuari buruz eta horiek erdiguneko eta 
auzoetako ehun komertzialaren gainean egingo duen presioari buruz.  

5.2.12. Industria-sektorearekiko gehiegizko mendeko tasuna 

Vitoria-Gasteizko sektore ekonomiko nagusia industria da oraindik. Beraz, Gasteizko 
ekonomiak industria-sektorerekiko mendekotasun handia du eta, ondorioz, balizko 
deslokalizazio-prozesuek oso eragin kaltegarria ekar liezaiokete. Gasteizen beste ezaugarri 
ekonomiko batzuk, hala nola bidegurutze-kokapena eta komunikazio-lotunea, onuragarriak 
edo kaltegarriak izan litezke iraunkortasunaren ikuspegitik, estrategikoki finkatutako garapen 
ereduaren edo logikaren arabera. 

Ildo horretako presiorik handiena Euskal Autonomia Erkidegoko eredu ekonomikoaren 
logikak eragindakoa da. Eredu horretako funtsezko sektoreak, industriak, Arabako eta 
Gasteizko lurzoru-erreserbak behar ditu, Kantauri itsasertzeko azken lurzoru-poltsak 
agortuta edo agortzear daudela.  

Vitoria-Gasteizen hain sustraituta dagoen industria-kulturak indartu egiten du deslokalizazio-
prozesuen aurkako pertzepzioa, prozesu horiek mehatxutzat hartzen baitira. Orobat, gaur 
egun indarrean dauden garapen-estrategiak, teknologia eta industria soilik aintzat hartzen 
dituen ereduan oinarrituak, industria aukera erreal bakarra den ideia indartzen du. Aldi 

                                                
25 Zaramagak eta Boulevardek batera txartelez egindako erosketen % 30 bereganatzen dute, erdigunekoak halako bi. Aitor 
Alonsoren artikulua El Correo Digitalen, 2006ko martxoaren 28a. http://servicios.elcorreodigital.com. 
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berean, eredu hori ingurumen-balioak (horiek ere gizartean oso-oso barneratuak) arriskuan 
jarri gabe egitura daitekeen ilusioa sorrarazten du kultura horrek.  

5.2.13. Biztanleria zahartzeko joera 

Gasteizko biztanleriaren batez besteko adina 40 urte baino zertxobait gehiagokoa zen, 41 
urtetik gora emakumeen kasuan, horiek bizitza luzeagoa dute eta. Bizi-itxaropena handitu 
egin da Araban azken 8 urteotan eta, gaur egun, 85 urtekoa da emakumezkoentzat eta 78 
urtekoa gizonezkoentzat. Batez besteko bizi-itxaropen horiek Espainiakoak eta Europako 
Batasunekoak baino handiagoak dira, eta EAEkoen parekoak. Bizi-itxaropen luze hori 
nazioarteko punta-puntako herrialdeen parekoa da, eta horrela, Japonia, Suedia eta Islandia 
bezalako herrialde aurreratuen pare kokatuta dago Gasteiz. 

Biztanleriaren zahartzearen eta bizi- eta osasun-baldintza hobeen ondorioz, Vitoria-
Gasteizen gaur egun 10.000 lagunek 80 urte baino gehiago dituzte eta 25.000k 70 urte baino 
gehiago. Biztanleriaren adin-talde nagusien araberako eboluzioak argi eta garbi erakusten 
du herritarren zahartze geldo baina etengabea (6. grafikoa). 2000tik aurrera, erretiroa 
hartzeko adinean dauden biztanleak, hau da, 65 urte baino gehiago dituztenak, guztien % 16 
dira eta haien eboluzioak gorako joera erakutsi du azken urteetan. Hala, 15 urtez 
beherakoak baino gehiago dira, azken horiek % 13,2 besterik ez dira, eta haien kopuruaren 
aldaketa oso txikia izan da azken urteotan. 80 urtetik gorako adinekoak, laguntza eta 
zainketa espezifikoen premia izaten dutenak, biztanle guztien % 4 ziren 2005ean, eta horien 
artean, emakumezkoen proportzioa % 67,5ekoa zen. 2005eko datuekin jarraiki, 65 urteko 
herritarrei ikasten ari diren haur eta gazteak gehitzen badizkiegu, guztira % 39,2 izango 
lirateke lanean hasteko adina 25 urtekoa dela suposatuta, edo % 32,61, lanean hasteko 
adina 20 urtekoa izanez gero. Bestalde, 80 urtetik gorako mendeko pertsonei 0 eta 10 urte 
bitarteko haurrak erantsita, biztanle guztien % 12,3 dira etengabeko zaintza behar duten 
herritar osasuntsuak, eta horiei ezgaitasunen bat dutenak edo gaixotasun batek edo 
bestelako arrazoiren batek eragindako mendekoak gehitu behar zaizkie. Nolanahi ere, 
adierazleen arabera, Vitoria-Gasteizko haur eta gazteen proportzioa eta adinekoena 
txikiagoa da Espainiakoarekin, Europakoarekin eta Euskadiko gainerako lurraldeetakoarekin 
alderatuta. 

 
6. grafikoa Vitoria-Gasteizko biztanleriaren eboluzioa adin-taldeen arabera 

 

Aurrekoari lotuta, lan egiteko adinean dauden herritarren ratioak erretiratuekiko, gizarte-
laguntzaren mendekoekiko edo ikasten ari direnekiko behera egin du iragandako azken 
urteetan. Gazteek eta biztanle aktiboek, beraz, pisu erlatiboa galdu dute biztanleria 
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osoarekiko. Hala ere, joera horren kontra egiten du migrazio-saldoak, horretan biztanle gazte 
eta aktiboak nagusi baitira. 15 eta 65 urte bitarteko biztanleak guztien % 70,8 dira eta haien 
kopuruak behera egin du azken urteetan. 

65 urtetik gorako herritarrak, gainerakoek baino osasun ahulagoa eta eguneroko bizitzako 
ekintzetan laguntzeko behar berezia dutenak, gero eta gehiago izango dira, biztanleriaren 
piramideak eta bizi-itxaropeneko proiekzioek adierazten dutenez. Hazkunde handiko edo 
baby-boom delako belaunaldiak erretiroa hartzeko adinera iristen direnean, eta hori 2020 
urte aldera gertatzea aurreikusita dago, presioa handiagoa izango da. Osasunaren Mundu 
Erakundearen arabera, esan daiteke biztanleria zaharkituta dagoela 65 urtetik gorako 
biztanleak guztien % 10 direnean. Garai horretarako komenigarria izango litzateke erabilera 
publikoko eraikinetan eta espazio publikoetan irisgarritasuna erabatekoa izatea, baita 
etxebizitza eta lantoki guztietan ere. Biztanleriaren zahartzearekin batera, babes sozialaren 
kostua garestitu egiten da, batez ere pentsioak. Horrez gain, osasunari eta mendekoei 
laguntzeko zerbitzuen eskaria handitu egiten da tokiko erakundeetan. Orobat, onartuta dago 
biztanle horiek kontserbadore izateko joera dutela eta ez dela aldaketen aldekoa.  



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA IRAUNKORTASUNAREN ETA INGURUMENAREN EGOERA: INPAKTUAK ETA AUKERAK 
  

 

   
 

101 

6. INGURUMENAREN ETA IRAUNKORTASUNAREN EGOERA 
VITORIA-GASTEIZEN: INPAKTU NAGUSIAK  

Txosten honen ikuspegi metodologikoari eskainitako atalean adierazi dugunez, presioak eta 
inpaktuak argi eta garbi bereizten ahalegindu gara, nahiz eta batzuetan bereizketa hori 
erraza ez izan, horri buruz idatzitako lan ugarietan egiazta daitekeen bezala. Zailtasunaren 
arrazoia ikuspegi ekologikoaren izaera sistemikoa da. Horren arabera, kausa-efektu kateak 
ikuskera zikliko baten barruan geratzen dira. Horrela, kausa-efektu harreman horien izaera 
itzulgarri eta zeharkakoa eta atzeraelikadura positibo eta negatiboaren efektuen garrantzia 
agerian geratzen dira. Hala ere, honelako txosten batek praktiko eta operatiboa izan behar 
du. Hortaz, txostenaren helburuak eztabaida akademikoak alde batera utzi eta, edukiaren 
zorroztasun kontzeptualari uko egin gabe, azalpenaren argitasunik handiena bilatzea 
eskatzen du, esku hartzeko jarraibideak zehazteko lagungarri izan daitezkeen harreman 
linealak azpimarratuz. 

Ondorengo lerroetan labur-labur-azalduko ditugun inpaktuak sektoreka sailkatu ditugu, 
argitasun hori lortzeko xedez. Inpaktu horiek aurretiazko diagnostiko baten emaitza eta 
sintesia dira. Diagnostikoari esker, badakigu inpaktu horiek, multzo handiago baten barruan, 
garrantzitsuak direla. Sektore bakoitzaren barruan, presio orokorrek eta tokikoek eta 
gainerako sektoreen presioek sektorearen gainean eragindako inpaktuak zehazteko ahalegin 
handia egin dugu. Harreman horren adibiderik argiena mugikortasun-sektorea da, sektore 
hori baita inpaktu-eragile nagusia bai sektorearen beraren gainean, baita gainerako 
sektoreen gainean ere. 

Inpaktuei buruzko atal honek, eta udalerriak inpaktu horiei aurre egiteko hasiera batean 
dituen aukerei buruzko hurrengo atalak, Vitoria-Gasteizko diagnostiko-txostenaren muina 
osatzen dute. Hori dela eta, biei goiburu bera jarri diegu, udalerriko ingurumenaren eta 
iraunkortasunaren egoera adierazi nahian. 

6.1. Natura-ingurunea 
Natura-ingurunearen gainean inpaktu kaltegarria duten eragile nagusiak honako hauek dira: 
industria- eta hiri-jarduerak, hala nola kirol-ekipamenduak (golf-zelaiak, zirkuituak), 
industrialdeak eta hondakindegiak; garraio-azpiegiturak (aireportuak, abiadura handiko 
trenbidea, autobideak); energia sortzeko eta garraiatzeko azpiegiturak (parke eolikoak, hari 
elektrikoak); lurzoruaren erabilera-aldaketak; eta nekazaritzako eta basogintzako jarduerak. 
Hala ere, eragile horiek inpaktuaren larritasunaren ikuspegitik sailkatuko bagenitu, bi multzo 
izango genituzke: Hiri-hazkundeak eragindakoak eta nekazaritzako eta basozaintzako 
jarduerek eragindakoak, bietatik lehenengoak izanik kezkagarrienak iraunkortasunaren 
ikuspegitik. 

Atal honetan espresuki aipatuko ditugu hiri-hazkundeak eragindako inpaktuak, atzeraezinak 
direlako eta udalerriari bete-betean dagozkiolako, eta nekazaritzak eragindakoak, 
biodibertsitatea galtzeko eta lurzoruak eta akuiferoak kutsatzeko egiten duten ekarpenagatik. 

6.1.1. Habitaten zatiketa, homogeneizazio eta degra dazio gero eta handiagoek 
eragindako biodibertsitate-galera.  

1980 eta 2002 bitartean egindako neurketek agerian utzi dute Europar Batasun osoan 
biodibertsitatea nabarmen galdu dela, batez ere hegazti eta tximeleten artean, ingurumen 
guztietan. Galera hori % 37koa izan da hezeguneetako tximeleten kasuan, % 28koa 
sastrakako eta nekazaritza-inguruneetako tximeleten artean, % 25 baino pixka bat txikiagoa 
baso-tximeleta eta nekazaritza-inguruneetako hegaztientzat, eta galera txikia gertatu da, % 5 
baino apur bat txikiagoa, baso-ingurune, parke eta lorategietako hegaztien artean, nahiz eta 



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA IRAUNKORTASUNAREN ETA INGURUMENAREN EGOERA: INPAKTUAK ETA AUKERAK 
  

 

   
 

102 

aztertutako denboraldian horrelako habitaten azalera zertxobait handitu. Arrazoien artean 
honako hauek aipa ditzakegu: habitaten zatiketa eta nekazaritza intentsiboaren hazkundea, 
elementu naturalak (heskaiak eta ezpondak) hondatzen edo kentzen dituelako eta 
ingurunean gehiegizko elikagaiak eta pestizidak sarrarazten dituelako26. Biodibertsitatearen 
beste alderdi batzuei buruzko ezagutzak, esate baterako biodibertsitate mikroskopikoari, 
fauna ornogabeari edo bizitza-forma edafikoei buruzkoak, urriak dira oraindik. Hori dela eta, 
ez dago haien egoeraren edo azken eboluzioaren baloraziorik egiterik. Hala ere, ezagunak 
dira nekazaritza intentsiboak lurzoruaren propietate eta funtzioetan eragindako efektu 
orokorrak, baita ornogabe mota batzuetan ere, batik bat artropodoetan.  

Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumenaren Egoerari buruzko 2004ko ikerketaren arabera 
(IHOBE, 2005), Euskal Autonomia Erkidegoko biodibertsitatea galtzearen arrazoi nagusiak 
habitat naturalen artifizializazioa, zatiketa eta hondamena dira. Joera hori egiazkoa da, neurri 
handi batean, Vitoria-Gasteizen kasuan. Bertan, biodibertsitateak epe laburrean eta 
ertainean izango duen arazo nagusiak, beharbada, ingurunearen artifizializazioa eta 
habitaten hondamena dira.  

Inpaktuak ez dira era homogeneoan gertatzen udalerrian. Izan ere, azken urteotan 
gertatutako (eta datozen urteetarako aurreikusitako) azalera urbanizatuaren hazkundeak eta 
garraio-azpiegituren biderkatzeak eragin dituzte presio nagusiak. Bi presio horiek lautadan 
kontzentratzen dira. Horretan, zabortegiek, hondakindegiek eta azpiegituretarako korridoreek 
landazabalean egindako okupazioak eragin ditu ingurumen-inpakturik handienak.  

Azpiegituraren arloko esku-hartze horiek planifikatzen direnean, balioa onartuta daukaten 
guneak zaintzeko joera dago (adibidez, Salburua). Horrela, habitatak eta biotopoak galtzeko 
eta zatitzeko prozesuak gune erdi-naturaletan eta eremu natural txikietan gertatzen dira, 
bereziki. Leku horiek linealak izaten dira eta Lautadako nekazaritza-ingurune tradizionalean 
txertatzen dira, batez ere ibai-ertzetan eta heskai, ezponda eta erretenetan, baita ekotono-
guneetan ere.  

Lautadan, gainera, nekazaritzak intentsiboa izateko eta laborari gutxi aritzeko joera du. 
Horrek zatiketa eta mikro eta mesohabitatak galtzeko prozesuak areagotu egiten ditu. Era 
berean, nekazaritzaren intentsifikazioak eta labore era errotazio tradizionalen galerak 
eragina dute nekazaritzako landaredian eta faunan, baita habitat erdi-naturalen eta 
nekazaritzako habitaten kalitate globalean ere. Bestalde, soro landuak hedatzeko, sarri 
askotan, ezponda eta ibai-ertzetako landare naturalak suntsitu, erauzi edo degradatu egiten 
dira, nahiz eta landare horiek nekazaritzaren beraren kutsadura lausoaren eragina arintzen 
duten “iragazki berdeak” izan. 

Lurraldearen erabilera tradizionalak eta horiek sortutako mosaiko konplexua bertan behera 
utzita, hainbat habitat eta paisaiaren heterogeneotasuna galdu dira. Horren emaitza, beraz, 
espazioaren homogeneizazioa da. 

Esan beharra dago ekosistemek beste zerbitzu batzuk eskaintzen dituztela, esaterako 
lurzorua eratzea, lehen mailako ekoizpena, elikagaien zikloak osatzea, mikro eta mesoklimak 
egonkortzea eta uraren zikloa erregulatzea eta ura araztea. Zerbitzu horietan guztietan 
eragina duten degradazioa eta zatiketa joera nagusiak dira gaur egungo ekosistema 
naturaletan, erdi-naturaletan eta nekazaritzan. 

                                                
26 Ikus adierazle horrek 2005eko maiatzean zuen egoerari buruzko analisia, AEMAren web-orrialdean eskuragarri. 
(http://themes.eea.europa.eu/IMS/IMS/Ispecs/Ispecification20041007131627/IAssessment1116497137063/view_content). 
 



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA IRAUNKORTASUNAREN ETA INGURUMENAREN EGOERA: INPAKTUAK ETA AUKERAK 
  

 

   
 

103 

6.1.2. Eraztun Berdearen konexio- eta indargetze-ga itasuna galtzea 

Salburuko eta Zabalganako hiri-garapen berriak Eraztun Berdeko parkeen ertzetaraino iritsi 
dira. Horrenbestez, Eraztun Berdearen konexio- eta indargetze-gaitasuna nabarmen txikitu 
da, nahiz eta garapen berri horien diseinuan elementu hori barne hartzeko borondatea izan 
zuten eta, azken hamarkada honetan, bertako habitata berreskuratzeko hainbat ekimen 
abian jarri ziren.  

Hiriko berdeguneak hiriaren inguruko natura-guneekin lotzeko benetako korridore berdeak 
eratzeko aukera sortu zuen Eraztun Berdeak, baina aukera hori azkenean ezerezean geratu 
da, honako bi arrazoi hauek direla eta: Indarrean dagoen HAPNak hiriaren ohiko garapen 
trinko erradiozentrikoari eutsi diolako eta etxebizitza kopuruak neurriz gaineko hazkundea 
izan duelako. Hala, hirigunetik gertu dagoen lurzoru-azalera handia kargan jarri beharra 
zegoela eta, Eraztun Berdearen bidez babestu beharreko eremuen ertzeraino bertaraino iritsi 
da hiri-bilbea. Horrela, bitarteko indargetze-eremuak sortzeko aukera bertan behera geratu 
da era, errealitatean, eraztunaren kontzeptua bera hipotekatu da, bai iraunkortasun 
perimetralaren aldetik, bai hirigune barrura sartuko liratekeen ziri edo korridore naturalak 
sortzeko aukeraren aldetik. Eraztun Berdearen konektibitate ekologikorik ahulena hiriko 
hegoaldean dago, Zabalgana eta Armentia eta Armentia eta Lasarte bitartean, baita 
Errekaleorren ere, Salburuko hegoaldean, non zerrenda berde estu batera mugatuta 
dagoen. 

Konektibitate ekologikoari buruzko ikerketa ugari daude, bai eskualde mailakoak, baita 
Vitoria-Gasteizko udalerriari buruzkoak ere27. Ikerketa horien konklusioen artean, 
azpimarratzekoa da udalerriaren hegoaldeko zatiketa ekologiko handia. HAPNak 
proposatutako jarduerek eta azpiegituren hazkundeak, batik bat Hegoaldeko Errondan, 
zatiketa hori areagotu eta arriskuan jarriko lukete Eraztun Berdearen eta Gasteizko Mendien 
arteko konektibitatea. Konektibitate-galera hori mehatxu handia da lurreko faunarentzat, 
batez ere oso egoera larrian dagoen espezie batentzat: ur-ipurtatsarentzat.  

Aipatutako konexioak faunako espezie nabarmenentzat garrantzi handia izan arren, esan 
beharra dago udalerriko beste zona batzuetan ez dela antzeko ikerketarik egin, adibidez 
Bidaiako konexioan, Uribarri-Ganboa urtegiekiko konexioan edo Arabako lautadako irla-
hariztien artean.  

6.1.3. Landazabaleko eta Lautadako paisaia berezia desagertzeko arriskua 

Hiri-erabilerak onartzeko egokituta ez dauden guneak eta, beraz, erabilera horien aurrean 
ahulenak honako hauek dira: batetik, hirigunetik urrutien, mendi-gerrikoan kokatuta 
daudenak; bestetik, balio ekologikorik handienekoak. Oro har, Lautadako guneek izaten dute 
hiri-erabilerak hartzeko gaitasunik handiena, ingurune fisikoaren eta naturalaren ikuspegitik 
(26. irudia, 27. irudia). 

 

                                                
27 Azken horretan, azpimarratzekoak dira Mallarachen eta beste batzuen lanak (2004) (Análisis y diagnóstico de la 
conectividad ecológica y paisajística del sector sur del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz) eta Consultora de Recursos Naturales 
etxearena (2006) (Análisis de la conectividad ecológica de los humedales de Salburúa (Vitoria-Gasteiz) con las áreas naturales 
colindantes). 
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26. irudia. Lurraldea hiri-erabilerara egokitzearen edo harrera-gaitasunaren mapa, natura-inguruneko faktoreen 

arabera (landaredia eta fauna) 
(Guk egina) 

 
27. irudia. Lurraldea hiri-erabilerara egokitzearen edo harrera-gaitasunaren mapa, ingurune naturaleko faktoreen 

arabera (klinometria, akuifero kuaternarioa, uholdeetarako arriskua, lur-azaleko ur-ibilguak) 
(Guk egina) 

 



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA IRAUNKORTASUNAREN ETA INGURUMENAREN EGOERA: INPAKTUAK ETA AUKERAK 
  

 

   
 

105 

Eremu lauaren gainean gero eta hiri-erabilera gehiago finkatu dira, batez ere udalerriko 
herrietan familia bakarreko etxebizitzak hedatu direlako. Bestalde, azpiegitura-elementuek 
eremu hori okupatu eta zatikatu dute, eta haren gaitasuna agortu. Eragile horiek 
iraunkortasunik-eza ekarri dute, bai Vitoria-Gasteiz inguruko nekazaritza-paisaia 
tradizionalera, baita haien balio ekologiko handia dela-eta zaindu beharreko guneetara ere.  

Lautadako eremu landuak desagertuta, eremu horiek balio ekologiko handiagoko beste area 
batzuetan duten indargetze-eragina ere galdu egiten da. Mendialdeko nekazaritza-guneen 
ezaugarri bereziak eta horiek gertuko espazio baliotsuak zaintzeko duten eginkizun 
ekologikoa ondo ezagutu behar ditugu, ongi bereizita balio naturala duten elementu 
tradizionalak, hala nola heskaiak eta baso-ertzak, eta gertuko elementu natural 
interesgarriak, esaterako ezpondak, ibai-ertzak, hezeguneak edo mendiak. Ildo horretan, 
balio handikoak izan arren, ondo ezagutzen ez diren beste gune batzuk ere sakon aztertzea 
gomendatu beharra dago, adibidez Badaia eta Arrato mendiak. 

Nolanahi ere, landutako nekazaritza-paisaia galtzeak eragin kaltegarria du, Vitoria-Gasteizek 
bere historian zehar lagun izan dituen eta, gainera, hiriaren sorreraren eragile izan ziren 
agertokiak galtzea esan nahi baitu. Landa-eremua galtzeak hiriaren nortasun kulturalaren 
oinarrizko osagaia galtzea dakar. Bestalde, ingurumenaren paisaiaren kalitatea gutxitzeak 
eta, ondorioz, paisaiaren erakargarritasuna gutxitzeak, mehatxupean jarriko du herritarrek 
ingurumenarekin harreman zuzenetan egoteko jarraitu duten tradizio historikoa, baita kalitate 
horrek turismoari eskainitako aukerak ere, etengabe garatzen ari den sektore ekonomikoa 
izanik.  

6.1.4. Nekazaritzak lurzoruan eragindako higadura e ta kutsadura 

Nekazaritzak eta abeltzaintzak inpaktuak eragiten dituzte lurzoruan. Lurzorua baliabide ez-
berriztagarria eta nekazaritzarentzat funtsezkoa da. Inpaktu horiek dira, esaterako, 
kutsadura, higadura edo emankortasun-galera. Nekazaritzak eta abeltzaintzak lurzoruen 
degradazioa eta kutsadura eragiten dituzte, ongarriek, landare-osasunerako produktuek eta 
abeltzaintzaren hondakinek eragindako kutsadura lausoaren bidez.  

Lurzorua higatzeko prozesuen eragileak naturalak izan daitezke, kasu gehienetan urari 
lotutakoak, eta baita antropikoak ere, gehien bat nekazaritzarekin zerikusia dutenak. Prozesu 
horiek eragin kuantitatiboa izaten dute, lurzorua galdu egiten baita, eta hektareako eta urteko 
tonaka neurtu ohi dira. Prozesuok eragin kualitatiboa ere badute, hain zuzen lurzoruaren 
nolakotasun fisiko-kimikoak eta gai organikoetan eta mantenugaietan duten edukia aldatu 
egiten baita. Hala ere, lurzoruaren kalitatea udalerrian zenbateraino galdu den neurtzeko 
besteko informaziorik ez dugu. 

Euskal Autonomia Erkidegoan, higadurak eragindako lurzoru-galera28 10 milioi tonakoa dela 
kalkulatzen da. Horrek esan nahi du urtean batez beste 14 tona galtzen direla. Galera 
gehienak Arabako lurralde historikoan izaten dira, horretan urtean batez beste 6 milioi tona 
galtzen baitira, edo bestela esanda, 21 tona hektareako eta urteko. Vitoria-Gasteizko lurzoru-
galerari buruzko daturik ez izan arren, ez dirudi galera horiek Araba osokoak bezain 
esanguratsuak direnik, bi arrazoi hauek direla eta: lurzoru-galera gehienak Arabako Errioxan 
izaten dira eta Arabako Lautadan aldapa gutxi izaten dira soroetan. Beraz, galerak izateko 
arriskua askoz txikiagoa da. 

Vitoria-Gasteizen, Euskal Autonomia Erkidegoan bezala, ez da kutsadura lausoak 
eragindako lurzoruen kontrol sistematikorik egiten. Hori dela eta, ezinezkoa da inpaktu 
horren dimentsioak zorroztasunez zenbatzea. Agenda 21ek kutsatuta egon litezkeen 

                                                
28 EAEko Ingurumenaren Egoera, 2004. 
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lurzoruei buruzko adierazle bat jasotzen du. Horren arabera, udalerriko lur-azaleraren % 2,55 
(706 hektarea) kutsatuta egon litezkeen lurzoruek osatzen dute, nahiz eta kutsadura horren 
eragile nagusia industria izan, eta ez nekazaritza. 

6.1.5. Nekazaritza-lixibatuen eta industria-kutsatz aileen isuriek ibaien eta ur-
hornidurako iturrien kalitatean eragindako aldaketa k 

Arabako Lautadan, ibaian gora, landa-ekonomia estentsibo tradizionala da nagusi. 
Abeltzaintzak ere badu garrantzirik eremu horretan, baita zenbait industria-gunek ere 
(Otxandion eta Legution). Azken horietan, azpimarratzekoak dira metalgintza, sektore 
kimikoa eta zurgintza. Lautadara iritsita, bi jarduera dira nagusi: batetik, nekazaritza 
tradizionala (patata, erremolatxa eta zerealak), ureztatzearen bidez intentsifikazio-prozesuan 
ari dena, eta nekazaritzan eta abeltzaintzan diharduten ustiategi batzuk; bestetik, Aguraingo, 
Alegriako eta, batez ere, Vitoria-Gasteizko industria. Zadorra ibaiaren urak udalerrian duen 
kalitateak zerikusi zuzena du erabilera horiekin guztiekin, horiek eragiten baitute uretan 
karga organikoa, pestizidak eta industria-kutsatzaileak baldintza naturaletan baino neurri 
handiagoan izatea (26. taula). 

Uraren kalitatearen ikuspegitik, saneamendu-sistemaren gaineko inpaktu nagusia ur zikinen 
isuriak dira. Vitoria-Gasteizen ur zikinen % 98 Krispiñako Hondakin Uren Araztegian HUAn 
arazten dira, eta gainerako % 2a, landa-gune batzuei dagokiena, beste sistema batzuen 
bidez arazten da. 

 
HIRIAK ERAGINDAKO KARGA ORGANIKOA mg/l 0 2 

URTEAK OEK (1) OEK (2) HAZKUNDEA 

1999 8,0 19,4 11,4 

2000 9,6 31,4 21,8 

2001 9,9 25,3 15,4 

2002 14,8 27,8 13,0 

2003 11,3 19,1 7,8 

2004 12,4 24,6 12,2 

2005 12,6 20,7 8,1 

2006 9,3 24,1 14,8 

2007 11,8 17,3 5,5 

2008 9,0 12,4 3,4 

26. taula. Hiriak eragindako karga organikoa 
(Iturria: Agenda 21. 2009ko Aldizkaria) 

 

Isuri horiek ingurune hartzailean, hots, Zadorra ibaian duten eragina aldian behin 
kontrolatzen da karga organikoa bi puntutan neurtuta. Horietan Oxigeno Eskari Kimikoa 
(OEK) neurtzen da: lehena HUAren isuriaren aurrekoa da (OEK 1) eta bigarrena ondorengoa 
(OEK 2). HUAren isuriaren ostean OEK mailak gora egiten duen arren, hazkunde horrek 
gutxitzeko joera duela antzeman dugu, batez ere azken urteetan. 
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Ongarri mineralen eta landa-osasunerako produktuen erabilerak sorrarazitako nekazaritzako 
eta abeltzaintzako lixibatuen isuriak uraren kalitatea aldatzen du, eutrofizazio prozesuak 
eragiten baititu, batik bat Lautadaren eremuan. 

Industriak eta nekazaritzak hornidura-iturrietan sortutako kutsadura puntualak eta lausoak, 
batetik, eta iturri horien gehiegizko ustiapenak edo agortzeak, bestetik, eragin zuzena dute 
hiria urez hornitzeko sisteman. Inpaktu horiek guztiak handitu egin litezke baldin eta klima-
aldaketak ziklo hidrologikoaren ekarpenetan eragin nabarmena izango balu.  

6.1.6. Akuiferoa kutsatzeko, uraren zikloa aldatzek o eta hezeguneak 
lehortzeko arriskua  

Vitoria-Gasteizen, nekazaritzak uraren gainean izaten duen inpaktuak, batez ere, udalerriko 
lurraren azpian dagoen akuifero kuaternarioan du eragina. Haren sakonera txikia dela eta, 
urez hornitzeko erabili izan da akuifero hori mende askoan. Akuiferoa ibai- eta alubioi-
metaketek osatua da, 90 kilometro koadroko azalera du eta batez besteko sakonera 5 
metrokoa du. Bi sektore ditu: batetik, ekialdekoa, 50 kilometro koadroko azalera 2 eta 10 
metro bitarteko sakonera dituena; bestetik, mendebaldekoa, 40 kilometroko azalera eta 1 eta 
4 metro bitarteko lodiera dituena. Bi sektoreak iragazgaitzak dira elkarren artean, 
mendebaldeko sektorearen iparraldean dagoen puntu txiki batean izan ezik. Hori dela eta, bi 
sektoreetako uren kalitatea desberdina da29. Euriak eta, neurri txikiagoan, handik igarotzen 
diren ibaiek betetzen dute akuiferoa. 

Haren kutsaduraren eragileak, berriz, honako hauek dira: industria- eta hiri-jarduerak, baso 
autoktonoaren zati handi bat desagertu izana, lurzoruaren erabilerak aldatzea eta, batez ere, 
nekazaritza-jarduerak, baita akuifero kuaternarioak lur-azaleko urekin duten lotura txikia ere. 
Nekazaritzak eragindako kutsadurak, berriz, bi iturri ditu: soroak ongarriztatzeko erabilitako 
produktuak eta lur azpiko urak ureztatzeko erabiltzea, horien ondorioz nitrato eta beste gatz 
batzuen kontzentrazioa handitu egiten baita. Kutsatzeko prozesua areagotu egiten da udan, 
ureztatzeko ur-erauzketak maila freatikoa jaitsarazi eta, ondorioz, mantenugai eta bioziden 
kontzentrazioa areagotzen baitu. Gero eta kutsadura handiagoaren ondorioz, 1998an, 
Unitate Hidrogeologikoaren ekialdea “nekazaritza-jatorriko nitratoen kutsaduraren 
arriskupeko gune kaltebera” izendatu zen30. 

Izendapen horri esker, akuiferoaren nitrato kopurua neurtzeko kontrolak eta jarraipena egin 
dituzte azken urteotan (27. taula). Jarraipen hori hilero egiten dute hiru lekutan eta urtero 18 
puntutan, bai lur gaineko uretan bai eta lur azpikoetan ere. Azken urteotan egoerak hobera 
egin duela badirudi ere, hobekuntza ez da nahikoa izan. Hala, 2008. urteari dagokion urteko 
txostenaren arabera, aztertutako 6 lekutan urak litroko 50 miligramoko edo gehiagoko maila 
zuen, hau da, baimendutako goreneko mailatik gora zegoen. 

NO3- (mg/l) 
Mapa zk.  Izena 2004 2008 

2 ERREKALEOR 40,7 15,0 

3 SANTO TOMAS 45,2 17,8 
4 ALEGRIA ESKALMENDI 50,0 38,0 

                                                
29 I. Sinposioa: Ura eta nekazaritzarako erabilerak. INFLUENCIA DE LOS CAMBIOS DE USOS DEL SUELO Y DE LAS 
AGUAS EN LA EVOLUCION DE LA CONTAMINACION DEL ACUIFERO CUATERNARIO DE VITORIA-GASTEIZ (PAIS 
VASCO). Iñaki Arrate, Iñaki Antigüedad. 
30 Nekazaritza-jatorriko nitratoek ura kutsatzeko arriskupeko gune kalteberaren izendapena agintzen duen 390/1998 Dekretua. 
Horren bidez, Gasteizko Unitate Hidrogeologikoaren Ekialdea Gune Kaltebera izendatu zen. 
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5 ERREKABARRI 62,9 24,9 
6 ZERIO ERREKA 50,5 21,4 

7 ALEGRIA OREITIA 54,5 31,4 

8 ANGOSTAILE 45,6 23,2 

9 BETOÑOKO URMAELA 20,3 1,0 
10 ZURBANOKO URMAELA 9,3 14,2 

11 ARKAUTE 117,0 29,2 

12 ILARRATZA 71,7 56,3 
13 ZURBANO 45,6 63,4 

14 OREITIA PUTZUA 105,4 151,5 

15 BURGELUKO ITURRIA 59,3 51,2 

16 ARBULUKO ITURBURUAK 97,4 52,2 
17 JUNGITU 78,8 56,8 

18 ARBULUKO DRAINATZEA 88,6 44,3 

19 SALBURUA 37,2 25,4 
27. taula. Uraren nitrato kopurua kontrolgune bakoitzean 

 
Bestalde, lur gaineko edo lur azpiko ura ateratzen den bakoitzean, ur-baliabideen baldintza 
naturalak aldatu egiten dira. Aldaketa horiek garrantzitsuak izan daitezke ateratako ur-
bolumenak “emari ekologiko” deritzenen gainean edo akuiferoek ura berreskuratzeko duten 
ahalmenaren gainean eragina badute. Ur-hornidura eta sorkuntza hidroelektrikoa 
bermatzeko helburuz, urtegien maila albait gorena izateko beharrak eraginda, uholde 
handiak izan dira udalerrian, eta horrek inpaktu handiak izan ditu gizartearen, ekonomiaren 
eta ingurunearen aldetik. 

Hezeguneei dagokienez, azpimarratzekoa da nitratoak eta antzeko kutsagaiak iragazi eta 
arazteko betetzen duten eginkizuna. Oro har, Arabako hezeguneek nozitu ohi duten 
inpakturik handiena haien inguruko lurzatietan nekazaritza gero eta intentsiboagoek 
eragindakoa da (Arrojo, 2003). 

Salburuko hezegune biziberrituek garrantzi handiko eginkizuna betetzen dute nitrato-
kutsadura gutxitzeko. Eragin hori bereziki nabarmena da kontuan hartzen badugu Gasteizko 
Unitate Hidrogeologikoaren Ekialdeko Sektore deritzona Gune Kaltebera izendatu dutela, 
Europar Batasunaren abenduaren 12ko 91/676/CEE Zuzentarauaren arabera.  

6.2. Landa-ingurunea 
Natura-ingurunea eta horretan burutu ohi diren jarduerak balioa galtzen hasi ziren XX. 
mendearen erdialdean Vitoria-Gasteizen eta Espainiako gainerako lurraldeetan, eta 1970eko 
hamarkadan nabarmen areagotu zen balio-galera hori. Ikuspegi sozialetik begiratuta, balio-
galeraren irudirik adierazgarriena milioika pertsonaren “exodoa” da, landa-ingurunetik hirira 
bizitza berri baten bila joaki eta “landa-inguruneko bizimodu gogorretik” ihesi. Fenomeno 
horrek oso eragin nabaria izan zuen landa-ingurunearen irudian eta, labur esanda, honako 
ideia hau sorrarazi zuen: Landa-ingurunean atzerapena eta nekea dira nagusi eta hirian 
modernotasuna eta aurrerapena. Bestalde, hiriaren eta industriaren hazkundea dela eta, 
bata eta bestea hedatzeko lurzoru-erreserbatzat hartu ohi da landa-eremua eta, aldi berean, 
nekazaritzako eta basozaintzako errentak ez dira gainerako sektoreetako errenten hein 
berean handitu. 
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Nekazaritza industrializatzeko prozesuari dagokionez, esan daiteke Vitoria-Gasteizen 
prozesu hori Europar Batasunean gertatutakoaren antzekoa izan dela. Nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren errendimenduek gorakada nabarmena egin dute, sektore horietan mundu 
osoan izandako hobekuntzari esker, baina aldi berean, inpaktu negatibo handiak ere izan 
dira. 

6.2.1. Nekazaritzako eta basozaintzako lurzorua azk ar galtzea  

Udalerriaren azalera 27.700 hektarea ingurukoa da eta, azalera horretatik, % 18,24 lurzoru 
artifizializatua, % 4,67 lurzoru urbanizagarria, % 2,55 kutsatuta egon litekeen lurzorua eta % 
0,034 bertan behera utzitako lurzorua31 da. Hori kontuan hartuta, nekazaritzarako eta 
basozaintzarako dagoen azalera erabilgarria 20.000 hektarea ingurukoa da gaur egun, hau 
da, azalera osoaren % 72 baino gehiago. 2005eko datuen arabera (28. taula), nekazaritzako 
azalera erabiliaren (NAE) % 94,7 landutako lurrez osatua da eta, gehienbat, belarki-
laboreetarako erabiltzen da, eta gainerako % 5,3 belardi eta larre iraunkorrez osatua da, 
baita alfer-lurrez eta larretarako baso-espeziez ere. 

Nekazaritzak eta basozaintzak, beraz, udalerriko lurren hiru laurden inguru erabiltzen ditu. 
Lur-azalera horretan betidanik bat egin dute giza jarduerak eta natura-prozesuek, 
nolabaiteko harmonian.  

Hala ere, nekazaritzako lurzoruak, hau da, nekazaritzaren baliabide nagusietako batek, 
murrizteko joera nabaria du azken urteetan. 

                                                
31 Agenda 21en 2008ko aldizkaria. 
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NEKAZARITZAKO AZALERA ERABILIA (NAE) 2005 

 
AZALERA 

HA-K. 
% 

LUR LANDUAK 
Belarki-laboreak 9.948  

Lugorriak/erretiratzea 898  

Zurezko laboreak 1  

LUR LANDUAK GUZTIRA 10.848 94,7 
LARRE IRAUNKORRETARAKO LURRAK 

Larre-belardiak 549  

LARRE IRAUNKORRAK GUZTIRA 549 4,8 
BESTELAKO LURRAK 

Alfer-lurra, sastraka 37  

Baso-espezieak 18  

BESTELAKO LURRAK GUZTIRA 54 0,5 

NAE GUZTIRA 11.451 100 
28. taula. Nekazaritzako azalera erabilia (NAE) 2005 

(Iturria: Guk egina, Arabako Foru Aldundiaren datuetan oinarrituta) 
 

NEKAZARITZAKO AZALERA OSOA ETA ERABILIA. VITORIA-GA STEIZ. 1989-1999 
 1989 1.999 

 
AZALERA 

HA-K. 
% 

AZALERA 
HA-K. 

% 

NEKAZARITZAKO AZALERA OSOA 22.800 100 21.283 100 
NEKAZARITZAKO AZALERA ERABILIA 
(NAE) 

13.469 59 13.276 62 

(1) LANDUTAKO LURRAK 13.163  12.111  
• LARRE IRAUNKORRETARAKO 

LURRAK 
306  1.165  

BESTELAKO LURRAK 9.331 41 8.007 38 
29. taula. Nekazaritzako azalera osoa eta erabilia. 1989-1999 

(Iturria: 1989ko eta 1999ko nekazaritza-erroldak. INE) 
 

Izan ere, nekazaritzako eta basozaintzako ustiategien azalera osoa 21.28332 hektareakoa 
zen 1999an, hau da, udalerriaren azalera osoaren % 77 (29. taula). Azalera horretatik, % 62 
NAE zen eta gainerako % 38 beste lur batzuei zegokien, esaterako alfer-lurrari, 
espartzudiari, sastrakari eta, batez ere, bestelako basoetako zuhaitz-espezieei. Azken horiek 
nekazaritzako eta basozaintzako ustiapenaren barruan daude, baina ez daude NAE 
izenekoaren barruan. Azalera hori 1.517 hektarea txikiagoa zen 1989koarekin alderatuta33. 
2005ean, NAEa 11.451 hektareaz osatuta zegoen eta, horietatik, % 94,7 landutako lurrak 
ziren, ia guztiak belarki-laboreetarako erabiliak. Horrek esan nahi du 1999tik hona ia 1.800 
hektarea galdu direla, bai landutako lurretan bai larre iraunkorretan. Estimazioen arabera, 16 
                                                
32 1999ko Nekazaritza Errolda. INE. 
33 1989ko Nekazaritza Errolda. INE. 
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urtetan (1999tik 2005era) 2.800 hektarea inguru galdu dira nekazaritzako lurzoru 
emankorretan. 

Euskal Autonomia Erkidegoan nekazaritzari eta ingurumenari buruz argitaratutako datuek 
erakutsi dutenez, 1990 eta 2000 urteen artean 3.621 hektarea lurzoru galdu dira eta, 1994 
eta 2004 bitartean, lurzoru artifizializatua batez beste 753 hektarea handitu da urtean. Datu 
horiek kontuan hartuta, esan dezakegu Euskal Autonomia Erkidego osoan 8.500 hektarea 
inguru galdu direla azken 16 urteetan, hau da, nekazaritzako azalera osoaren % 2. Vitoria-
Gasteizen, portzentaje hori % 13 ingurukoa da. Vitoria-Gasteizen gainerako Euskal 
Autonomia Erkidegoan baino nekazaritzako lurzoru gehiago galdu izanaren arrazoiak dira, 
batetik, landutako lur gehiago egotea34, eta bestetik, hirigintza-prozesuen presio handiagoa. 
Nekazaritzako eta basozaintzako lurzoru-galera kuantitatibo hori, eskura ditugun datuek ez 
ezik, nekazaritzako eragile sozialek ere agerian utzi dute argi eta garbi.  

Erantzun sozialari dagokionez, herritarrak lurzoruaren okupazio azkarraz kezkati dauden 
zantzuak35 agertu dira. Izan ere, lehen mailako ingurumen-arazotzat jotzen dute, nahiz eta 
kezka hori eta herritarrek berek adierazitako beste arazo batzuk kontraesanean egon, hala 
nola hiriko industriaren etorkizuna, etxebizitzaren prezio garestia edo motor-trafikoak 
eragindako arazoak, horiek guztiek zerikusi zuzena baitute hizpide dugun gaiarekin.  

6.2.2. Nekazaritzako ustiategi kopurua eta azienda murriztea 

Nekazaritzako eta basozaintzako 511 ustiategi zeuden udalerrian 2005ean. Azken urteotako 
eboluzioak agerian utzi du haien kopurua etengabe beheraka joan dela, batez beste 6 
ustiategi gutxiago urtean (30. taula). 1999ko Nekazaritza Erroldaren datuak erreferentzia 
hartuta, nekazaritzako eta basozaintzako ustiategien batez besteko tamaina 40 hektareakoa 
da, % 53,5en edukitza-erregimena jabetza da eta % 45,6 errentamendu-erregimeneko lurrak 
dira. Ustiategi horietako eskulana urteko nekazaritzako 403 lan-unitatez (NLU) osatua zen36 
urte horretan. 

Udalerrira mugatutako datu berririk ez dugu nekazaritzako eta basozaintzako aktiboei buruz. 
Hortaz, Arabako Lurralde Historiko osoaren datuetan oinarrituta estimatu behar ditugu. Datu 
horien arabera, enplegatuen kopuruak behera egin du nabarmen bai foru-lurraldean baita 
Euskal Autonomia Erkidegoan ere. 

USTIATEGI KOPURUAREN BEHERAKADA. 1989-2005 
URTEAK 1989 1999 2005 

USTIATEGIAK 605 528 511 
30. taula. Ustiategi kopuruaren beherakada. 1989-2005 

Iturria: 1989ko eta 1999ko Nekazaritza Erroldak eta Arabako Foru Aldundia) 
 

Aziendari dagokionez (31. taula), Vitoria-Gasteizek 4.816 abelburu zeuzkan 2005ean. 
Kopuru horretatik % 46 behi-azienda zen, % 38 ardi- eta ahuntz-azienda eta gainerako % 16 
txerri- eta zaldi-azienda. Eboluzioak argi utzi du abelburu kopuruaren jaitsiera nabaria: 
1989ko erroldako 8.547tik 2005eko 4.816ra gutxitu ziren. Aziendaren jaitsiera handi horren 
eragile nagusia txerri-azienda izan da, 3.587 abelburutik 316ra gutxitu baitzen denbora-
bitarte horretan. Behi-azienda hazi eta ardi- eta ahutz-azienda jaitsi egin ziren bitarte berean, 
baina kopuru txikitan.  

                                                
34 Vitoria-Gasteizko azalera guztia EAEkoaren % 3,8 da, baina lur landatuen azalera EAEkoen % 13,6 da.  
35 GEO Vitoria-Gasteiz, Herritarren Partaidetzako Lantegia: Vitoria-Gasteizen etorkizun posibleak. 
36 NLU bat= Soldatarik gabeko eskulaneko 2.200 lanordu urteko edo soldatapeko eskulaneko 1.800 lanordu urteko. 
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ABELTZAINTZAREN EBOLUZIOA AZIENDA MOTAREN ARABERA.  
1989-2005 

 1989 1999 2005 

BEHI AZIENDA 1.852 2.150 2.190 

ARDI AZIENDA 1.452 928 1.383 

AHUNTZ AZIENDA 1.073 967 448 

TXERRI AZIENDA  3.587 1.930 316 

ZALDI AZIENDA 47 70 479 

HEGAZTI AZIENDA 61 1 DG 
UNTXI AMAK 325 137 DG 

GUZTIRA 8.547 6.183 4.816 

ERLAUNTZAK 150 70 937 
31. taula. Abeltzaintzaren eboluzioa azienda motaren arabera 

(Iturria: 1989ko eta 1999ko Nekazaritza Erroldak eta Arabako Foru Aldundia) 
 

Ekoizpen iraunkorreko jarraibideen araberako nekazaritza-produkzioari dagokionez, esan 
daiteke ez dela oraindik nahi bezain ratio egokietara heldu Gasteizen: Udalerriko 20.000 
hektareetatik, 16 ha soilik ari dira lanean ekoizpen iraunkorreko sistema homologatuei 
jarraituz. 

6.2.3. Soro landuaren, nekazarien eta abeltzainen g utxiespen soziala 

Vitoria-Gasteizko udalerriko ingurumenari buruzko informazioaren arabera, zalantzarik gabe 
baiezta daiteke paisaiaren aldetik balio handiko eremuak daudela udalerrian. Baieztapen hori 
aukerei eskainitako kapituluan aipatuko dugu. Lurraldeko pieza batzuen balio handia izan 
daiteke, neurri batean, udalerriko soro landuek eta landazabalek herritarrengandik estimazio 
txikia izatearen arrazoia.  

Izan ere, soro landuei bestelako ekosistema naturalago eta singularrago batzuei baino balio 
txikiagoa ematea ekosistemen arteko konparazioaren ondorioa da, balio ekologikoa 
kalkulatzeko tresna eta metodologien arabera (landaredia, fauna, ekosistemak eta paisaia). 
Hala ere, onespen handia badu ere, irizpide horrek soro landuen eginkizuna eta balio 
ekologikoak ostendu egiten ditu. Alde batera uzten du landazabalaren balioa eta ez du 
kontuan hartzen multzo baten osagaia dela, non pieza baten balioa bereizezina den 
gainerako piezengandik. Eta gutxiesten duen paisaia mota hori, Europa mailan oso 
singularra bada ere, ez dago behar bezain balioetsita dagokion udalerrian.  

Vitoria-Gasteizen ingurunearen kasuan, soro landuen balioespen eskas horrek hiriaren 
etorkizuneko garapenerako erreserbako gunea izatea eragin du, eta ingurumenaren aldetik 
duen balioa galdu egin da hiri-presioaren ondorioz. Hala sortu dira zabortegiak, 
hondakindegiak, azpiegituretarako korridoreak, linea elektrikoak, eta hiriek, beren barnean 
hartzeko ezintasunaren aurrean, aldirietara kanporatzen dituzten gainerako erabilerak. Hau 
da, aldirietako hiri-jarduerek okupatu beharreko gunea izaten jarraitzea da landa-
ingurunearen bokazioa. 

Gutxiespen hori ez da mugatzen landutako sorora eta baso-paisaiara; aitzitik, nekazaritza-
eremuan dihardutenak ere barne hartzen ditu: nekazariak eta abeltzainak. Orobat, soro 
landuari, baso-paisaiari eta nekazaritzari gaur egun ematen zaien balio eskasak eskura 
dagoen informazio urrian du isla, batez ere udal mailara jaisten garenenean. Zalantzarik 
gabe, haien egoera aztertzeko oztopo da hori edo, behintzat, ziurgabetasuna sorrarazten du.  
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6.3. Hiri-ingurunea 
Vitoria-Gasteizek lurzoru-erreserba handia gordetzea lortu du, neurri handi batean, historian 
zehar hazkunde mugatua eta trinkotasuna ezaugarri izan dituen politikari esker. Bada, 
higiezinen sektorearen neurriz gaineko hedapenak lurzoru-erreserba horretara jotzen du 
bereziki. Presio horrek, oinarrizko beste presio batzuekin batera, esaterako dentsitate 
txikietarako joerarekin, ibilgailu kopuruaren gorakadarekin edo plangintzaren eta 
iraunkortasunaren arteko ezadostasunarekin batera, inpaktu handiak eragiten ditu hiri-
ehunean bertan, eta zalantzan jartzen du aukera-faktore nagusietako bat: hiriaren 
ingurumen-kalitatea.  

6.3.1. Hiri-hazkundearen eta hazkunde demografikoar en arteko desoreka: 
higiezinen parke berriaren gehiegizko dimentsioa  

Hirigintza-prozesua higiezinen boom globalaren ondorioa da eta Espainiako Estatuan eragin 
berezia izan zuen aurreko hamarkadan. Horren ondorioz, gehiegizko lurzoru-azalera jarri zen 
kargan hirigintza-garapenerako, garapen demografikoari eta ekonomikoari erreparatuta. 
Plangintza estrategikoak, berriz, Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoru-erreserbatzat hartu 
du Vitoria-Gasteiz, eta horrela, dinamika horren atzeraelikadura eragin du. 

Azken Plan Nagusiaren bidez kargan jarritako azken eraikinei esker, oraingo eta geroko 
etxebizitza-behar sozialak zeharo beteta daudela dirudi: Gaur egungo hazkunde 
demografikoa urteko % 1ekoa da, neurri handi batean inmigrazioak eraginda. Hazkunde-tasa 
horri eutsita, gaur egungo biztanle kopuruaren (230.585 biztanle, 2007an) eta 2020. 
urtekoaren (262.537 biztanle izango lirateke) artean 32.000 biztanle gehiago egongo lirateke. 
Familia-unitate bakoitzeko batez besteko okupazioa 2,66 biztanlekoa izanik, bada, datozen 
14 urteetan 12.000 etxebizitza gehiago beharko lirateke. 

Kopuru horiek aintzat hartuta eta hirigunean, gaur egun, 3.880 etxebizitza hutsik daudela 
ikusita (bigarren bizitetxe diren hiriko 3.082 etxebizitzak eta lurraldeko 7.445ak kontuan hartu 
gabe), HAPNak aurreikusitako 32.296 etxebizitza berriek udalerriko beharrak alde handiz 
gaindituko dituztela ematen du. Izan ere, hazkundeari eta okupazioari buruzko egungo 
kopuruei eutsita, behar horiek 2037. urtera arte beteta egongo lirateke. Eta gaur egun hutsik 
dauden etxebizitzak (bigarren bizitetxeak alde batera utzita) okupatuko balira, epe horrek 
2040. urtera arte iraungo luke. Eta, arrazoiren batek eraginda, hazkunde-abiadura % 2ra 
bikoiztuko balitz edo etxebizitza bakoitzaren batez besteko okupazioa 2,5 biztanlera 
murriztuko balitz ere (bi egoera horiek gauzatzeko aukera gutxi daudela dirudi), nahiko 
etxebizitza egongo lirateke 2026ra arte edo 2021era arte, hurrenez hurren. Nolanahi ere, 
eraikitako etxebizitzak gero eta zaharkituago daudela aintzat hartzen badugu ere kalkulu 
horretan, argi dirudi indarrean den HAPNak aurreikusitako etxebizitza kopurua gehiegizkoa 
dela.  

Lehen etxebizitzaren eta bigarrenaren arteko erlazioari erreparatuta (erlazio horrek garrantzi 
handia du Espainian, herrialde turistikoa izanik), honako hau esan dezakegu: Vitoria-
Gasteizko familien % 30ek bigarren bizitetxea du, baina gehienetan, etxe hori Gasteiztik 
kanpo egoten da, dela Euskal Autonomia Erkidegoan (% 19,4, batez ere Araban) dela 
Estatuko gainerako lurraldeetan (gehienak: % 77). Hortaz, ez dugu konpentsazio-aldagai 
hori kalkuluan sartu behar. 

Udalerriko herri edo Toki Erakunde Txikiei dagokienez (32. taula), 2000ko HAPNak 
proposatutako estrategia honako hau da: “Nukleo gehienak barne hartzen dituen landa-
dinamikaren barruan mantentzea, hiriak bereganatu dituenean izan ezik edo, Gasteiztik 
hurbil egoteagatik edo landa-ezaugarriak galdu izanagatik, biztanle gehiago har 
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ditzaketenean izan ezik”37. Helburu horrekin bat, guztira dauden 63 herriak hiru taldetan 
sailkatzea proposatzen da (Hazkundeko 1. taldea; Garapen Bateragarriko 2. taldea; 
Babeseko 3. taldea). Talde horietako bakoitzak hiru azpitalde ditu (32. taula). Multzo 
horretarako, guztira, 4.873 etxebizitza eraikitzea proposatzen da. Horietatik, 1.484 lurzoru 
urbanizagarrian eraikiko dira eta 170 hiri-lurzoruan, talde guztietan banatuta. Gainerako 
3.219 etxebizitzak, berriz, lurzoru urbanizagarrian eta hiri-lurzoruan eraikiko dira, 1. taldeko 
entitateetan, hau da, dagoeneko Vitoria-Gasteizko hiri-ehuna osatzen duten herrietan. 
Horrela, herri horiek etxebizitza berrien % 87,50 bereganatuko lukete. Etxebizitza-garapen 
horretarako kargan jarritako hiri-lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren azalera 396,21 
hektareakoa da38. 

Termino konparatiboetan, HAPNak aurreikusitako 32.296 etxebizitza berrietatik % 13,4 eta 
okupatuko diren 5.379,26 hektareetatik % 7 jasoko luke proposamen horrek. Hortaz, 
neurrizko proposamena dela esan liteke. Baina dentsitateari dagozkion terminoetan aztertuta 
ez da hain neurrizkoa. Izan ere, kalkuluak emandako dentsitatea, 12,30 etxebizitza 
hektareako, argi eta garbi erakusten du dentsitate txikiko garapenaren alde egindako 
apustua. Orobat, 4.873 etxebizitzako eskaintza ez da neurrizkoa kontuan hartzen badugu 
gune horietako hasierako biztanleria: 4.873 lagun (2005). Hau da, gaur egungo biztanle 
bakoitzeko etxebizitza bat eraikitzea proposatzen da. Beraz, egungo batez besteko 2,66 
biztanleko okupazioa aintzat hartzen badugu, proposatutako hazkundeak 2,66z biderkatuko 
luke egungo biztanleria eta kopurua 17.835era iritsiko litzateke. Kopuru hori nekez justifika 
daiteke, hazkunde demografiko erreala aintzat hartzen badugu. 

Nolanahi ere, estrategia horrek iraunkortasunaren aldetik dakarren arazo nagusia ez da 
orain aipatutakoa, baizik eta proposatutako hazkundea lurraldean banatzeko eredua. Izan 
ere, herri guztiak beren kokapenaren arabera elkartzen baditugu, lau garapen-arku handi 
osatuta (erdigunearen iparraldean, hegoaldean, ekialdean eta mendebaldean), ikusiko dugu 
hazkunde nagusia, bai azaleran bai etxebizitza kopuruan (% 61,62 eta % 62,59), hegoaldeko 
herrietan kontzentratuko dela, hain zuzen N-I errepidearen eta Santo Tomas ibaiaren artean, 
Gasteizko Mendietatik gertuen dagoen gunean.  

Herri horietan (Armentia, Gometxa, Zumeltzu, Subilla, Aretxabaleta, Gardelegi, Lasarte, 
Eskibel, Berrostegieta, Gaztelu, Mendiola, Otazu, Gamiz, Bolibar eta Uribarri Nagusia) 3.050 
etxebizitza berri eraikitzea proposatzen du Planak, 244 hektareatan. 19. sektorean 
(Aretxabaleta-Gardelegi) 2.210 etxebizitzak eta Abetxukuko 263 etxebizitzak (BEPB 12, 
BEPB 13 eta UE 5 planen artean banatuta) eraikitzeko operazio handiaz gain, hazkunderik 
handieneko proposamenak Berrostegieta (287 etxebizitza eta 770 bizilagun gehiago), 
Gamarra Nagusia (273 etxebizitza eta 726 bizilagun gehiago) eta Miñaogutxia (276 
etxebizitza eta 736 biztanle gehiago) herriak ditu helburu. Hiru herri horiek, gaur egun, 204, 
256 eta 20 biztanle dituzte, hurrenez hurren39. Azken bi herri horietan proposatutako 
dentsitatea toki-erakunde txiki guztietan handienak izango badira ere (18,31 eta 22,54 
etxebizitza hektareako, hurrenez hurren), Berrostegietarako proposamenak nahikoa 
desorekatua dirudi, han lurzoru urbanizagarri sailkatuarekiko proposatutako dentsitatea 
hektareako 3,27 etxebizitzakoa baita40. 

                                                
37 Vitoria-Gasteizko HAPN. Plan Nagusiaren Memoria. Berrikuspena - Testu Bategina, I. Liburukia. 3. kapitulua: Izaera 
orokorreko proposamenak. 3. atala: Toki-erakunde txikiak. 85. or. 
38 Guk egina Vitoria-Gasteizko HAPNaren datuetan oinarrituta. Plan Nagusiaren Memoria. Berrikuspena - Testu Bategina, I. 
Liburukia. Helburuak, jarraibideak eta proposamenak. 7 kapitulua, Hartutako antolakuntza ereduaren laburpena eta 
kuantifikazioa, 3. atala, Hiri-lurzoru eta lurzoru urbanizagarrien zabalera eta kapazitatea, V. Koadroa: Hiri-lurzoruaren azalera 
eta kapazitatea erakunde txikietan, 216 or, VII. koadroa: Lurzoru urbanizagarriaren azalera eta kapazitatea erakunde txikietan, 
219. or. 
39 2005eko Urtekari Estatistikoak. 2. kapitulua, 2.17. atala. 
40 Guk egina Estatistika Urtekariko eta HAPNaren datuetan oinarrituta. 
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2000ko HAPNaren arabera eraikitako etxebizitza guztiak aintzat hartuta, oso esanguratsua 
da 2005ean hutsik zeuden 6.805 etxebizitzetatik (bigarren etxebizitzak aintzat hartuta) asko, 
1.700 zehazki, etxebizitza eraiki berriak izatea, hain zuzen 1991 eta 2001 bitartean. Horrek 
esan nahi du denbora-bitarte horretan eraikitako etxebizitza guztietatik (12.964) % 13 hutsik 
dagoela. Kopuru horiei erreparatuta, neurri handi batean frogatutzat esan dezakegu azken 
garai honetan eraikitako etxebizitza asko eta asko espekulatzeko helburuz eraiki direla. 

Etxebizitza horietatik asko luzaroan egon daitezke okupatu gabe edo gutxiegi erabilita. Egia 
esan, neurriz gaineko etxebizitza-parke batek gastu ekonomiko, energetiko eta material 
handiak eragiten ditu, iraunkortasunaren aldetik nekez arrazoi daitezkeenak, eta gainera 
etxebizitza hutsak ugaritzea eragiten du.  

 

 
HAZKUNDEKO I. TALDEA  
 

GARAPEN 
BATERAGARRIKO II. 
TALDEA  

BABESEKO III. TALDEA  
 

      
a azpitaldea: 
 Gaur egun 
hirigunean 
sartuta dauden 
herriak  

b azpitaldea: 
Hirigunetik edo 
haren zabalpen-
eremutik gertu 
dauden herriak  
 

a azpitaldea: 
Garapen 
mugatuko 
herriak  
 

b azpitaldea: 
Biztanle gehienek 
nekazaritzan eta 
abeltzaintzan 
diharduten herriak  

a azpitaldea: 
Interes 
naturaleko 
eremuetan 
dauden herriak  

b azpitaldea: 
Azpiegitura 
handien 
(aireportua, 
trenbidea, 
berrikuntza-gunea, 
industrialdeak, 
uholdeak jasan 
ditzaketen 
eremuak…) edo 
arrisku naturalen 
eraginpean dauden 
herriak  

Abetxuku 
Ehari 
Arkaute 
Armentia 

Arkaia 
Aretxabaleta 
Ariniz 
Berrostegieta 

Betoñu 
Krispiña 
Lermanda 

Aberasturi 
Amarita 
Andolu 
Argandoña 

Artatza 
Astegieta 
Bolibar 
Eskibel 

Andetxa 
Estarroa 
Foronda 
Gamarragutxia 
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Elorriaga 
Gamarra Nagusia 
 
 

Gardelegi 
Gometxa 
Ilarraza 
Lasarte 
Mendiola 
Miñao  

Askartza Gaztelu 
Jungitu 
Lubinao 
Matauku 
Mendoza  
Oreitia 
Otazu 
Erretana 
Uribarri Arratzua 
Uribarri Dibiña  
Zerio 

Gamiz 
Otobarren 
Otogoien 
Martioda 
Monasterioguren 
Subilla 
Uribarri Nagusia 
Zumeltzu 

Gobeu 
Gereña 
Legarda 
Lopida 
Mandoia 
Margarita 
Mendiguren 
Miñaogutxia  
Ihurre 
Zuhatzu 
 

1.290 etxebizitza 2.974 etxebizitza 72 etxebizitza 343 etxebizitza 106 etxebizitza 88 etxebizitza 
4.264 etxebizitza (% 87,50) 415 etxebizitza (% 8,52 ) 194 etxebizitza (% 3,98)  

4.873 etxebizitza 
32. taula. Udalerriko herriak 2000ko HAPNan 

(Guk egina) 

6.3.2. Lehengo etxebizitza-parkean egokitzapen biok limatikorik ez izatea  

Erdi Aroko hirigunearen sorrerako izaera defentsiboa eta, geroago, han-hemenka sortutako 
hiri-baratzeak direla-eta, zaila da hirigune horretan erosotasun bioklimatikoko irizpideak 
finkatzea, eguzkimenduari eta argiztapen naturalari dagokienez. Gauzak horrela, esku 
hartzeko aukera bakarrak fatxadak isolatzea eta barruko espazioak birbanatzea dira. 
1865eko zabalguneko eremuan, berriz, arazo gutxiago daude batez besteko dentsitate 
txikiagoari, kaleen zabaleraren eta altueraren arteko erlazio hobeari eta bide-trazaduraren 
orientazio ia ortogonalari esker (iparretik hegoalderako eta ekialdetik mendebalderako 
ardatzei jarraiki). 

Lehendik datorren gainerako etxebizitza-parkeari eta, batez ere, 1940-1960 denbora-tarteko 
etxebizitza sozialari dagokionez, esan daiteke eraikin horiek, oro har, egokitzapen 
bioklimatikorik ez dutela isolamenduaren eta orientazioaren aldetik. Antzeko zerbait esan 
daiteke XX. mendearen bigarren erdialdean Espainian eraikitako etxebizitzei buruz. 
Alabaina, kontu horren inguruko azterketa zehatza egin beharko genuke, esku hartzen duten 
aldagai guztiak aintzat hartuz. Nolanahi ere, bloke irekiaren tipologiak, gerora, egokitzapen 
klimatikorako aukera gehiago eskaintzen ditu, berezko ezaugarriengatik eta oinplanoko 
espazio librearen proportzio handiagoagatik. Izan ere, hutsuneetan, fatxadetan eta 
estalkietan esku hartuta eta barne-espazioak birbanatuta gauzatu ahal da egokitzapen hori. 

Oro har eta udalerri osoari dagokionez, eguzki-energia oso gutxi erabiltzen da etxeko ura 
berotzeko eta batere ez berokuntzarako. Azken erabilera horretarako gehien erabilitako 
iturria gasa (% 63,83) eta petrolioaren eratorriak (% 28,39) dira41. Agenda 21eko adierazleen 
arabera, eraikinen % 1,48k soilik lortu zuen eraginkortasun energetikoaren egiaztagiria 
2005ean. Hala ere, 2003tik aurrera hobekuntza argi eta nabarmena ikus daiteke42. Bestalde, 
egiaztagiri horrek ez du eraikuntza iraunkorraren kontzeptu osoa aintzat hartzen.  

Erdi Aroko hiriguneari dagokionez, esan beharra dago hobekuntza eta egokitzapen 
bioklimatikoaren aldetik ez diotela batere arretarik eman ez BEPBak (Barne Eraberritzeko 
Plan Berezia) ez Erdi Aroko Hirigunea Suspertzeko Plan Estrategikoak. Kontu horri 
aurrerago helduko diogu, hain zuzen erantzunei eskainitako kapituluan. 

Ingurumenarekin eta iraunkortasunarekin zerikusia duten dokumentu guztien artean, agian 
Vitoria-Gasteizko Klima Aldaketa Saihesteko Estrategiari lotutako Ekintza Planak jasotzen 
ditu egokitzapen bioklimatikorako neurri gehien, bai eraikuntzaren ikuspegitik bai espazio 
publikoaren ikuspuntutik, erantzunen atalean plan hori jorratzen dugunean ikusiko dugun 

                                                
41 2005eko Urtekari Estatistikoa. 13. kapitulua: Bizitegi-eraikuntza eta etxebizitza, 13.2.6. atala. Teknologia Berrien Saila.. 
42 Tokiko Agenda 21en 2008ko aldizkaria, 25. or. 
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bezala. Orobat, Eraikuntzako Kode Tekniko berriak, bere muga eta gabezia guztiekin ere, 
funtsezko tresna da hemen adierazitako beharrak betetzeko. 

6.3.3. Gentrifikazioa gertatzeko eta identitatea ga ltzeko arriskuak hirigune 
historikoan 

Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko Hirigunea Suspertzeko Plan Estrategikoari lotutako 
diagnostikoak honako irudi hau erakusten du43.: hiria pasabidean duten biztanleei eusteko 
zailtasunak ditu baina, aldi berean, 2004an hiriko beste auzo batzuetatik biztanle gehien 
bereganatu zituen auzoa izan zen; gero eta gizonezko biztanle gehiago ditu (emakumezkoen 
portzentajea % 51,52tik % 48,81era jaitsi da 1997tik 2004ra) eta biztanleak gero eta 
gazteagoak dira, nahiz eta Gasteizko batez besteko zahartze-tasaren gainetik egon; etxeen 
tamaina hiriko batez bestekoaren azpitik dago (2,18 eta 2,58 pertsona etxeko, hurrenez 
hurren) eta 10 etxebizitzatik 4tan pertsona bakar bat bizi da; gizarte-bazterketa nozitzeko 
arriskuan dauden herritarren ehuneko handia du eta, esan dugun bezala, gero eta etorkin 
magrebtar gehiago kokatu dira bertan, nekazaritzan eta eraikuntzan dihardutenak eta haien 
artean oso integrazio maila desberdina dutenak 

Jarduera ekonomikoari dagokionez, Vitoria-Gasteizko zazpigarren auzo nagusia da oraindik 
jarduera ekonomikoan diharduten establezimenduen aldetik, baina haien kopurua gutxitzeko 
joera nabaria du eta galera gehienak ekialdeko maldan eta Barrenkalen gertatu dira. Sektore 
nagusia ostalaritza da, izan ere, auzo horretan hiriko gainerakoetan baino pisu espezifiko 
handiagoa du jarduera horrek. Hala ere, negozio horietatik asko asteburuetan baino ez dira 
irekitzen eta, horregatik, asteko gainerako egunetan bizitasun gutxiko espazio publikoaren 
irudia ematen du. Irudi hori are nabariagoa da kontuan hartzen badugu itxita, alokairuan edo 
salgai dauden establezimendu komertzialen kopurua. Merkataritza txikiaren gainbeheraren 
ondorioa da hori, eta esan beharra dago fenomeno hori gero eta azkarrago berrelikatzen ari 
dela. 

Plan Estrategikoaren laburpen gisa, hirigunearen arazo larrienak honako hauek dira: auzoa 
“ghetto” bihurtzeko mehatxu gero eta handiagoa; deskonexioa hiriko gainerako guneetatik 
eta leku andeatuaren irudia. Lehiatzeko abantaila izan daitezkeen aldeak, berriz, hauek dira: 
erdigunean eta leku dinamikoetatik gertu egotea; izaera enblematikoa eta aisialdirako eta 
jaietarako erreferentzia izatea; dibertsitatea eta kultura-aniztasuna; ondare monumentala 
eta, azkenik, dinamismo asoziatiboa. 

Plan Estrategiko horri lotutako Ekintza Planak, Barne Eraberritzeko Plan Berezia (BEPB) 
handitzeko eta osatzeko eginak, ikuspegi hau du gerora begira Erdi Aroko Hirigunearentzat: 
espazio bereizia, berezko nortasuna duena, hirian ondo integratua, ondare-aberastasuna eta 
gizarte-dinamismoa ezaugarri dituena eta funtzio anitzeko eta kalitateko espazioa eskaintzen 
duena, bai bere biztanleei zein hiri osoari. Etorkizun hori gauzatzeko, honako lau helburu 
hauek proposatu ditu: Erdi Aroko hirigunea hirian integratzea; bizitegi-erakargarritasuna 
hobetzea; jarduera ekonomikoa sustatu eta pertsona-fluxuak sortzea; eta garapen sozial eta 
komunitarioa. Iraunkortasunaren ikuspegitik begiratuta, estrategia horiek, haien helburu eta 
jardunbideei dagokienez, egoki betetzen dituzte hirigintza ekologikoaren oinarri diren 
irizpideak, hain zuzen ere integrazioa, erabilera-aniztasuna, dibertsitatea eta oinezkoen 
mugikortasuna. Horrez gain, hirigunearen trinkotasunak oinarrizko beste irizpide bat betetzen 
du.  

Hala ere, Suspertzeko Planak eta BEPBak ez dute hain argi azaltzen zer mekanismo jarriko 
duten indarrean “gentrifikazioa” (tokiko biztanleria kanporatu eta, haien ordez, botere 

                                                
43 LKS. Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko Hirigunea Suspertzeko Plan Estrategikoa. I. liburukia. Abiapuntuko egoeraren azterketa. 
Lan-dokumentua. 2005eko iraila. 
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ekonomiko handiagoa duten beste biztanle batzuk sartzea) saihesteko. Izan ere, Erdi Aroko 
hiriguneak biziberritzeko prozesuetan sarritan gertatu ohi da fenomeno hori. Ildo horretan, 
hirigune zaharreko bizilagunek eta Gasteizko herritarrek adierazitako kezkak arrazoizkoa 
dirudi: horiek gaitzesten dute museoz eta erakundez betetako hirigune zaharra, non 
profesionalak bizi diren eta luxuzko merkataritza nagusi den, Europako hiri askotan oso maiz 
gertatu den bezala. Kontu horretan, oreka lortzeko formularik ez dago. Izan ere, hiri-kalitatea 
handitzeko prozesuaren arrakastak, nahitaez, erabilera eta gizarte maila pribilegiatuagoak 
erakartzen ditu. Hala ere, hiria berregituratzeko eta suspertzeko esperientziarik onenetan, 
tokiko biztanleek eta eragileek parte hartzeko apustu irmoa egin izan dute hasiera-hasieratik, 
jakina, etorkin talde handia eta hirigunea biziberritu duten gazteak barne hartuta.  

Ildo horretan, Planak aurreikusitako Erdi Aroko Hirigunea Suspertzeko Mahaia eratzea neurri 
egokia izango dela dirudi, betiere proposatutako gainerako tresna (Suspertzeko Bulegoa eta 
Departamentu arteko Kudeaketa Batzordea) guztien organismo subsidiario hutsa izatera 
mugatzen ez den bitartean. Aitzitik, eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko tresna 
eraginkorra izan behar luke Mahaiak. 

Hirigune historikoan abian edo proiektuan dauden operazioak direla-eta (erabilera anitzeko 
eraikinari lotutako bosgarren dorrea eta aparkalekua, Andre Maria Zuriaren plaza 
berregituratzea) herritar eta adituen artean arrazoizko zalantzak sortu dira, hiri-paisaia oso 
finkatuan eta eskala neurtukoan izango duten inpaktuari buruz. Izan ere, tamaina ertaineko 
hirien arteko lehia lortzeko presio orokorra, turismoari lotutako hiri-erakargarritasunaren 
kontzeptu mediatikoa eta fenomeno horiei guztiei lotutako zeinu-arkitekturaren nagusitasuna 
direla eta, litekeena da hartzen diren erabakien helburu behinena begi-inpaktua izatea, 
errentagarritasun urbano eta soziala baino areago. Ikuspegi horrek, gainera, gentrifikazio-
prozesuak elikatuko lituzke. 

6.3.4. Espazio publiko eta berdeguneen sareko zenba it lekutako bizikidetasun-
defizitak 

Espazio publikoaren bizikidetasun-baldintzak oso bestelakoak dira ia saturatuta dagoen 
erdialdeko guneen eta, batzuetan, azpierabilita dauden aldirietako guneen artean. Gasteiz 
gehien hazi zen garaia 1961-1980 urteen artekoa izan zen. Gaur egungo etxebizitza-
parkearen % 47,5 garai hartan eraiki zen44. Izan ere, 1963ko Plan Nagusia eta Actur Lakua 
deritzona garai hartakoak dira. Horien bidez, Gasteiz orduko hirigintzaren laborategi antzeko 
zerbait bilakatu zen. Espazio publikoetan dauden arazo asko orduan hartutako ereduen 
ondorio zuzenak dira. Tipologia bat zuten oinarri eredu haiek: bloke irekia. Tipologia horrek 
historian zehar erakutsi du desegokia dela eraikinen arteko hiri-espazioa behar bezala 
taxutzeko. Auzo batzuk, esaterako Arana, Aranzabela edo Gazalbide, oso-osorik eraiki 
zituzten tipologia horren arabera, eta Gasteizko etxebizitza-parkearen % 47,72 osatzen 
dute45. Bestalde, espazio publikoen estandarren kontzeptu kuantitatiboak ere fenomeno horri 
lagundu dio. Esan beharra dago, bestalde, hizpide ditugun baldintza horiek puntualak direla 
eta ez dutela hiri-ehun osorako balio. Horien ezaugarriak ezagutzeko azterketa zehatzagoa 
egin behar genuke.  

Vitoria-Gasteizek hirigintzaren arloan orain arte aurre egin behar izan dion erronka 
nagusietako bat Lakua ingurua dela esan dezakegu. Inguru horrek dituen arazo nagusiak 
honako hauek dira: batetik, gehiegizko dimentsioa eta bide-sarearekiko isotropia, eta 
bestetik, dentsitate txikiegia eta bloke irekiaren nagusitasuna; izan ere, ezaugarri horien 
ondorioz, espazio publikoak ez dira behar beste erabiltzen eta espazio horiek nekez 
egokitzen dira baldintza bioklimatikoetara, nahiz eta blokeak berak baldintza horietara 

                                                
44 2005eko Urtekari Estatistikoa. 13. kapitulua: Bizitegi-eraikuntza eta etxebizitza, 13.2.14. atala. Teknologia Berrien Saila. 
45 Ibíd., 13..2.10. atala. 
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egokitzea erraztu. Lakuako saltokiak erakargarritasuna eta nortasuna ematen dizkio auzoari, 
baina bestalde, eragiten duen kontzentrazio komertzialaren ondorioz, kaleko merkataritzak 
auzoari eman beharko liokeen bizitasuna oztopatzen du.  

Zabalganako eta Salburuko garapen berrien diseinuak topografiaren aldetik egokitzeko eta 
hiri-ehunari jarraipena emateko borondate organikoari jarraitzen dio. Hala ere, diseinuak 
aurreikusitako bide-trazaduraren dimentsioak eta baldintza morfologikoak direla eta, neurri 
zehatzak hartu ezean, espazio publikoaren gutxiegizko erabilerari lotutako arazoak eragingo 
lituzke, Lakuako sektore batzuetan gertatu den bezala.  

Bestalde, gaur egungo hazkunde demografikoarekiko neurriz gaineko etxebizitza-eskaintzak 
eta familien batez besteko tamaina gero eta txikiagoak oinezkoen dentsitate txikia eragin 
dute gune horretan. Horren ondorioa espazio publikoaren erabilera eskasa eta motor-
ibilgailuen erabilera handia da. Kalearen erabilera gutxitu duten Boulevard bezalako saltoki 
handiak agertu izana ere lagungarri izan da fenomeno horretan. Bestalde, eraikitako 
etxebizitza-parkeari eta gehiegizko espazio publikoei eutsi behar izatea presio jasanezina 
izan liteke tokiko baliabideentzat.  

Espazio publikoaren erabilera eskasari buruz esandakoak berdeguneen kasuan ere balio du. 
Hala, hiri-ehunaren kalitatea eta naturalizazio maila neurtzeko irizpide kuantitatiboak soilik 
erabiltzea (biztanleko berdegune metro koadroak, zuhaitz kopurua), batetik, eta gainazaleko 
berdeguneen estandarrak diseinu partzialaren eta xehetasun-diseinuaren eskala berean 
betetzeko beharra, bestetik, oztopo dira berdegune-poltsa handiagoetan oinarritutako 
irtenbideetarako, eta espazio publiko urbanoa biziberritzeko masa kritikorik ezaren arazoa 
larriagotu egiten dute.  

Hala ere, kontuan izan behar dugu, bestalde, espazio berdeen sistemak bestelako eginkizun 
ekologiko eta mikroklimatikoak betetzen dituela, herritarren erabilera zuzena alde batera 
utzita, eta begien bidez haietaz gozatzea ere natura hiri-ingurunean txertatzeko bide 
garrantzitsua da. Ildo horretan, iraunkortasun ekonomikoa, espazio publikoaren kasuan 
bezala, gastuaren optimizazioa eta gizarte-eragina aintzat hartuta neurtu behar dugu. 
Berdegune-sistemaren kasuan, bestalde, garrantzi berezia dute beste alderdi batzuek, hala 
nola ureztatzeko ur birziklatua erabiltzea edo inausketaren hondarrak birziklatzea. Jarduera 
horiek dagoeneko landu ditugu ingurumen-iraunkortasunaren gaia jorratzerakoan eta, 
gainera, Gasteizen kasuan ezaugarri positiboak dituzte. Kontua, beraz, ez da zenbat 
berdegune jarri, baizik eta azaleraren eta masaren diseinua eta kokapena. Sarri askotan, 
berdeguneak errepideko erdibitzailean edo bazterbidean kokaturiko “alfonbra apaingarriak” 
besterik ez dira eta ez dute inolako eginkizun urbano edo ekologiko esanguratsurik betetzen, 
horrelako berdeguneak mantentzeko gastatu beharreko kostuak, gehienetan garestiagoak, 
arrazoitzeko. 

Bestalde, berdegune-sistemaren gaineko inpaktuei buruz hitz egiten dugunean, azpimarratu 
behar dugu hiri-garapenak Eraztun Berdea hertsatu egin duela, haren gainean egindako 
presioaren bidez. Horrek erabat zapuztu du hasierako proiektuaren helburua, alegia hiriko 
berdegune-sistemaren eta inguruko eremu naturalaren arteko korridoreak sortzeko 
proiektua. Alderdi hori ere berriz izango dugu hizpide erantzunei eskainitako kapituluan 
berdeguneak aztertzen ditugunean. 

6.3.5. Motorizazioak eragindako hiri-espazioaren ko ntsumoa eta zarata handia  

Bestelako inpaktuak alde batera utzita, motor-ibilgailuen trafikoak hiri-espazioa neurri handi 
batean sakrifikatzea eskatzen du, bai oinezkoen eta ibilgailuen zirkulazioa ahalbidetzeko, bai 
eta azken horiek aparkatzeko ere (33. taula). 
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GARRAIO AZPIEGITURETARA ZUZENDUTAKO UDAL AZALERAREN BANA KETA  

 
 m2 % 
Garraio publikoa 415.890 2,94 
Bidegorriak 124.502 0,88 
Oinezkoak 3.616.116 25,54 
Ibilgailu pribatuak 10.001.149 70,64 
Guztira 14.157.657 100 

33. taula. Garraio-azpiegituretara zuzendutako udal-azaleraren banaketa 
(Iturria: Vitoria-Gasteizko Agenda 21en 2007ko aldizkaria) 

 

Azalera hori, 2005ean, udalerriko lurzoru “artifizializatu” deritzonaren % 28,09 zen, Agenda 
21en 2007ko aldizkariaren adierazleen arabera. 

Mugikortasunak eragindako beste ondorioetako bat zarata da. Kutsatzaile hori nonahikoa, 
gogaikarria eta baita kaltegarria da, ez da erraz zehazten neurketen bidez eta are zailagoa 
da saihestea. Zarataren pertzepzioa oso subjektiboa da, desberdina pertsonaren eta haren 
egoera animikoaren arabera, eta ezin da kuantitatiboki eta objektiboki neurtu. Haren osagai 
fisikoa neurtzeko aukera dago, ordea: soinua. Vitoria-Gasteizen duen eraginaren ebaluazioa 
egin du “Vitoria-Gasteizko zaraten mapa berrikusteko eta eguneratzeko proiektua” deritzon 
txostenak46. Horren konklusioa hau da: “Hiriko zarata-sortzaile nagusia ibilgailuen trafikoa da 
(batez ere hiriguneko kaleetan eta herrietako errepideetan) eta trenbideak eta industriak 
eragindako gatazkak hiriko oso gune jakinetan kokatuta daude”.  

Ibilgailuen trafikoari dagokionez, txostenak honako hau esaten du: “Vitoria-Gasteizko 
biztanleen % 30ek jasandako zarata mailak (gauean) Europako B8 adierazleak finkatutako 
55 dB(A) maila gainditzen du” Udalerriko kaleetako trafikoak errepideetakoak baino biztanle 
gehiagorengan du eragina (batez ere N-1, N-622, N-240 eta N-104 errepideetan). 
Trenbideak, aldiz, askoz eragin apalagoa du, eta burdinbidearen aurreko lehen lerroan 
kokatutako etxebizitzetan baino ez dute sumatzen. 

Vitoria-Gasteizko Zaraten Maparen arabera, 2003an guztira 84.282 biztanlek (guztien % 
37k) gauean eta 71.656 biztanlek egunean 2002/49/CE Zuzentarauak baimendutako 
gehienezko mailaren gaineko zaratak jasan behar izan zituzten. Haietatik, gehienek 
(82.615ek) kale eta errepideetako trafikoaren soinu-inpaktua nozitu zuen. Beste 50.865 
biztanle 55 eta 59 dB (A) arteko mailaren eraginpean daude, 28.534 biztanle 60 eta 64 dB 
(A) arteko mailaren eraginpean eta 3.216 azken maila horretatik gorakoaren eraginpean. 
Trenbideak 1.211 pertsonari egiten die kalte lehen mailako zarata mailarekin eta 456 
pertsonari bigarren mailako zarata mailarekin. Gauean, berriz, inor ere ez dago 64 dB (A) 
mailatik gorako zaratak eraginda. 

Bestalde, Vitoria-Gasteizko “soinu-kutsadurari” dagozkion Agenda 21en adierazleen arabera, 
2004an, eguneko edo gaueko trafikoak eragindako biztanleak 50.000 izan ziren, hau da, 
hiriko biztanle guztien % 23 inguru.  

Forondako aireportuaren eta industria-jardueraren soinu-inpaktuak ez dira kalkulu horietan 
sartu. Azken horri buruz, esan beharra dago Oreitasolotik eta Gamarra-Betoñutik gertuko 
guneetan bizi diren udalerriko herritarrak zarata horren eraginpean egon litezkeela. 

                                                
46 Akustika Aplikatuko Zentroa. Vitoria-Gasteizko Udala. 2002. Kezka horren ondorioz, Europako Legebiltzarraren eta 
Kontseiluaren Zuzentarau Proposamena egin dute Europako ingurumeneko airearen kalitateari buruz eta atmosfera garbiagoari 
buruz (Batzordeak aurkeztua). Brusela, 2005-9-21 COM(2005) 447 final 2005/0183 (COD). 
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6.3.6. Saltoki handien eraginez, kaletik kendutako erabilera komertzialaren 
ondorioak 

Merkataritza eta banaketa udalerrian gero eta garrantzi handiagoa duten jarduerak dira. 
Merkataritza Ganberak egindako ikerketaren arabera, 2001-2006 denbora-bitartean 
antzemandako joera honako hau da: Vitoria-Gasteizko establezimendu kopurua handitzen 
ari den bitartean, erdiguneko merkataritzaren bizitasuna apaldu egin da. Erdigune-
zabalgunean merkataritzaren kontzentrazio handia dago El Corte Inglés eta antzeko 
saltokien inguruan eta merkataritza-kaleek gero eta nabariago dute izaera hori. Vitoria-
Gasteizko 3.185 merkataritza-establezimenduetatik, % 50 baino zerbait gehiago erdigunean 
eta erdigune-zabalgunean dago. 

Vitoria-Gasteizko txikizkako saltoki gehienak, % 90 baino gehiago, familiarrak dira, eta oso 
egitura ekonomiko kontserbadoreak dituzte. Hiriaren kalitate urbanoa eragin duten 
faktoreetako bat da hori. Zeregin komertziala erabat lotuta dago hiriari eta gertakari 
urbanoaren protagonista eta adierazgarri da. Kontzeptu hori XX. mendearen hasieran sortua 
da eta, gaur egun, gizarteak zeharo onartua. Baina egitura horrek nolabaiteko krisia edo 
desegokitasuna jasaten du gaur egun, banaketaren negozio tradizionala arras desberdina 
delako. 

Hala, irauten duten negozioek enplegu gehiago sortzeko joera dute eta, aldi berean, hainbat 
establezimendu txiki itxi dira edo beste establezimendu batzuek ordezkatu dituzte. 
Boulevard, Lakua eta Gorbeia bezalako guneetan saltoki handiak kokatu dira eta, aldi 
berean, etxeetako kontsumo-ohiturak aldatzen ari dira. Bi gertakari horiek egoera berria 
ekarri diote Arabako merkataritzari.  

Saltoki handien alde egindako apustu estrategikoak arriskuan jarri du hiri-ehunaren 
(finkatuaren zein garapen-bidean dagoenaren) bizitasuna. Izan ere, saltoki handi horiek 
xurgatze-efektu handia egiten dute hirigune barneko kaleko merkataritza eta hirugarren 
sektorearen gainean. Boulevarden kasuak aparteko aipamena merezi du, bai haren 
dimentsio eta salmenta-bolumenengatik eta baita hiri-ehunaren barruan kokatuta egoteagatik 
ere. Kokapen horrek, alde batetik, distantzia luzeak ibilgailuz egiteak lurraldearen gainean 
dakarren inpaktua arindu egiten du, baina bestetik, oinezkoen mugikortasuna eta garraio 
publikoa bultzatzen dituenez, inguruko guneetako zein hirigune osoko erabilera komertzialen 
gaineko xurgatze-efektua biderkatzen du. 

Eragin hori azterketa sistematikoaren zain dago oraindik Boulevarden kasuan. Halere, beste 
leku batzuetan egindako landa-lanaren bidez agerian geratu da, esaterako Lakuan. Han, 
arazo nagusia beste hau da: ez dago nahikoa dentsitaterik eta masa kritikorik espazio 
publikoei bizitasuna emateko, espazio horiek gehiegizko dimentsioa baitute, identitaterik ez 
eta haien diseinuan ez baitira irizpide bioklimatikoak aintzat hartu. Gauzak horrela, Lakuako 
saltokiak, merkataritza-azalera ertaineko eskalan, inguruko bizitza urbanoa xurgatzeko 
efektu horren kasu paradigmatikotzat har liteke. Kanpoaldean ez dagoen giza eskalako 
kalearen ordezkoa eratzen du saltokiak bere barruan, batez ere eguraldiaren aldetik 
baldintza kaskarrak direnean.  

Boulevarden kasuan, xehetasunez aztertu beharko litzateke nolako eragina izan duen 
saltokiak aldameneko Zaramaga auzoan, ezohiko bisitariak erakarrita eragin hori positiboa 
izan bailiteke, baita hiriko gainerako auzoetan eta, batez ere, Zabalgana eta Salburua 
hedapen-gune berrietan izan duen eragina. Izan ere, horietan egoera Lakuan bezalakoa izan 
liteke, hau da, espazio publikoan bizikidetasunerako masa kritikorik ez izatea, kasu honetan 
hazkunde-joera errealekin zerikusirik ez duen gehiegizko dimentsioak eraginda. Boulevarden 
eta gainerako hiperzentroen xurgatze-efektu azkarrak, talde eragileen ahalmen mediatiko 
handiak elikatuak, egoera larriagotu egin lezake, hiri-espazioari bizitasuna emango liokeen 
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merkataritza-ehunaren garapen-prozesua oztopatuz. Izan ere, merkataritza-ehuna garatzeko 
prozesu horrek askoz denbora luzeagoa eskatzen du burutzeko.  

6.3.7. Miñaoko Teknologia Parkea kanpoaldean kokatz ea  

Amerikako Sillicon Valley erreferentzia duten espazio ereduak hartuta eta diruz bapo 
lagunduta, Euskal Autonomia Erkidegoan eta beste erkidego batzuetan sortutako egiturek 
ezaugarri hau dute: zientzia- eta teknologia-parkeak hiritik kanpoaldean kokatu dira, eta 
unibertsitate-instalazioekin ere ez dute lotura zuzenik.  

Ez da erraz ulertzen zergatik bereizi diren proiektu horiek hiritik. Izan ere, haien produkzio-
sistemak oso desmaterializatuak dira eta ez dute inpaktu gehiegirik eragiten eta beren 
inguruan hiri-bizitza sorrarazteko ahalmen handia dute. Gogora dezagun Londresko eta 
antzeko hirietako negozio-eremua eta City-a: merkataritza- eta zerbitzu-jarduera bizia 
eragiten dute kokaleku duten auzoan. Berrikuntza-eremu horien urruntasunak zail bihurtzen 
du unibertsitatearekin, produkzio-ehunarekin eta hiriarekin berarekin lotzeko sistemak 
eratzea. Horrez gain, leku horietan lan egiten duten langileen eguneroko joan-etorriek 
eragindako ingurumen- eta gizarte-inpaktuaren erruduna da.  

Teknologia-parkeek ikerkuntza (adibidez, bioteknologian, elektronikan edo IKTetan) alorreko 
puntako enpresak erakartzen dituzte eta, horrez gain, enpresa horiei laguntzen dieten edo 
goi mailako zerbitzuak eskaintzen dituzten beste enpresa batzuk erakartzeko prestigio 
osagarria dute. Parke horietan kokatuta, haien hirigintza-baldintza egokiak, eraikuntzaren 
kalitatea eta inbertsio publikoa baliatzen dituzte enpresa horiek. 

Gasteizen, Miñaoko Teknologia Parkea hiritik urrun dagoen eremu batean kokatzea prozesu 
horren eredugarria da, eta ez dator bat trinkotasuna eta ehunaren jarraitutasuna ezaugarri 
eta miresgarri dituen hiri batean.  

 

28. irudia. Miñaoko Teknologia Parkea. 
Gasteiztik iparraldera dago, 5 kilometrora, Miñao ondoan, Arakako base militarraren goiko mugari itsatsita. 

 
Parkeak 117 hektarea ditu eta hiritik 5 kilometrora dago. Eraiki zuteneko baikortasun 
ekonomikoaren haritik, ingurune pribilegiatu batean lurzorua eskaintzea zuen helburu, izaera 
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teknologiko handiko enpresak erakartzeko. “Gasteizekin eta hango aireportuarekin ondo 
komunikatuta egotea eta Debako ibarrarekin, Bilborekin, Donostiarekin eta Madrilekin lotura 
egokiak izatea”47 izan ziren eraikitzeko eta dagoen lekuan kokatzeko arrazoiak. Baina, egia 
esan, argudio horiek berak erabilita, enpresa-gune berri hori Jundizko industrialdean koka 
zitekeen, non garai hartan lurzoru asko baitzegoen erreserban. Erabaki horrek bat egingo 
zukeen, gainera, Gasteizko hiri-trinkotasunaren logikarekin. 

Ulertu behar dugu, beraz, Miñaoko Teknologia Parkea estrategia baten lehen urratsa izan 
dela, Gasteizen lehiarako abantaila nagusia edo “bereizgarria” honako hau dela erakusteko: 
“gure lurraldeko lurzoru-azalera handia industrian erabiltzeko posibilitatea. Irabazteko aukera 
guztiak dituen apustua”48. Iraunkortasunaren ikuspegitik eta lurzorua baliabide baliotsu eta 
eskasa dela kontuan harturik, hala ere, ez dirudi aukera horrek irabazteko horrenbeste 
aukera duenik, estrategia horren ondorioa “babestu gabeko” lurzoru guztiaren kolonizazioa 
izango bailitzateke. Ildo horretan, esan daiteke Miñaoko Parkea bi irizpideren arteko 
kontraesanaren paradigma dela: batetik, eredu ekonomikoa, eta bestetik, Gasteizek 
ezaugarri duen iraunkortasunaren eta hiri-kalitatearen aldeko aukera. Kontraesan hori dute 
ezaugarri, hain zuzen, Gasteizen abian jarritako lurralde-planek eta plan estrategikoek 
(Erdialdeko Arabako Zatikako Lurralde Planak, Jarduera Ekonomikoetarako Lorzoru 
Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak sortzeko Lurraldearen Arloko Planak eta Vitoria-
Gasteiz 2010 Plan Estrategikoak). 

Plangintza-dokumentuetan eta Berrikuntzaren Arkua bezalako enpresa-ekimenetan 
aztertutako beste proposamen batzuek ere ikuspegi bera dute. Hala ere, irizpide horrek ez 
du zertan unibertsala izan. Egia da hiritik kanpoko erabili gabeko lurzorua merkeagoa eta 
urbanizatzen errazagoa dela. Arrazoi horiek argudiatzen dituzte eragile pribatuek saltokako 
urbanizazioa proposatzeko. Hala ere, bestelako ikuspegiak ere badira Europako hainbat 
hiritan, hala nola Berlinen, Stockholmen edo Bartzelonan. Horietan, espazio andeatuak 
berreskuratzea berrikuntza-proiektuetarako oinarri izan da, esaterako 22@ barrutia. 

Berrikuntza-sistemari bertutetsuenek koherentzia gorde behar dute ezagutza sortzeko 
inbertitutako dirua merkatuaren bidez berreskuratzeko aukerarekin. Hala ere, balantze hori 
egiteko ezin da hirian ari diren gainerako eragileei inposatutako ingurumen-iraunkortasuneko 
baldintzak alde batera utzi. 

6.3.8. Azpiurbanizazioa gertatzeko eta identitatea galtzeko arriskuak 
udalerriko herrietan 

2002 eta 2006 bitartean, herrietako biztanle kopuruak gora egin du 4.665etik 4.957ra, urteko 
% 1eko erritmo etengabean, eta Gasteizko biztanleriarekiko proportzioa zertxobait handitu 
da: % 2,12tik % 2,16ra49. Hasteko, nahiz eta datu askorik ez izan bigarren etxebizitzari 
buruz, herri horietan benetan bizi ez den baina erroldatuta dagoen biztanleriari buruz eta 
hirigunearen eta herri horien artean ibiltzen diren langile kopuruari buruz, datu horiek esan 
nahi dute toki-entitate horiek berezko duten nekazaritzak eta bestelako jarduerek populazioa 
kohesionatzeko ahalmena dutela. Hala ere, horrek ez du inondik ere justifikatzen indarrean 
dagoen HAPNak proposaturiko 4.873 etxebizitzen parke berria. Udalerri osoan kargan 
jarritako 35.000 etxebizitzekin alderatuta kopuru hori ez dela oso handia dirudien arren, herri 
horietako egungo biztanleriarekin alderatuta, handia da, biztanleria hori 3,5ez biderkatzea 
ekarriko duelako. Hala, 12.767 bizilaguni dagokien etxebizitza-parke hori guztia okupatzeko 
denborak 2070. urtera arte iraungo du, gaur egungo hazkunde-tasa bikoiztu eta % 2ra igoko 
balitz ere. Era berean, proposamenaren arabera, hektareako batez besteko dentsitatea 

                                                
47 Arabako Teknologia Parkearen web-orrialdea: http://www.pt-alava.es/filosofia.html. 
48 Ibíd. 
49 Vitoria-Gasteizko Udala, Ikerketa eta Estatistika Kabinetea, Biztanleriari buruzko Oinarrizko Datuak (Iturria: Biztanleen Udal 
Errolda, 2006/1/1). 
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12,30 etxebizitzakoa da eta, hiri inguruko hazkunde sakabanatuetan izan ohi dena baino 
dentsitate handiagoa den arren, zalantzarik gabe presio handia egingo du historikoki 
nekazaritzan erabilitako lurzoruaren gainean.  

HAPNari dagokion ordenantzetan50 zehaztutako erabilera nagusia bizitegi-lurzorua da, 
familia bakarreko etxebizitzen bidez garatua. Ordenantza horiek bestelako xedapenak ere 
jasotzen ditu, hala nola abeltzaintza-jarduerak autokontsumora mugatzea eta beste jarduera 
batzuen instalazioak debekatzea. Badirudi, beraz, jarraibide horien bidez udalerriko 
herrientzat epe ertainera edo luzera gauzatu nahi den estrategiaren helburua bigarren 
etxebizitzak garatzeko gune bihurtzea dela. Gune horiek erdigunearen mendekoak izango 
lirateke, horietan nekazaritza eta abeltzaintza murriztu egingo lirateke, lurralde-makrozefalia 
bultzatuko litzateke eta etorkizuneko sektoreak (esaterako, nekazaritza eta abeltzaintza 
ekologikoak, tokian tokiko elikagaiak ekoitzi eta merkaturatzea, ingurumenari buruzko 
ikerkuntza eta hezkuntza, arte-sorkuntza edo telelana) aintzat hartuko lituzkeen tipologia 
trinkoagoetan oinarritutako erabilera berriak oztopaturik egongo lirateke, nahiz eta jarduera 
horiek, iraunkortasunaren ikuspegitik, proposatutako hazkunde horiek bideragarri izateko 
aukera eman.  

Arazoa nagusia honako hau da: bigarren bizitetxearen eskaintza oinarri duten dentsitate 
txikiko hazkunde horiek eragina dutela nekazaritzan, bai zuzena, dagoeneko egindako 
birsailkapenaren bidez, bai zeharkakoa, Arabako Lautadako nekazaritzari eustearen aurkako 
presioak areagotu egiten dituztelako.  

Kasu batzuetan, herrietan proposatutako garapenak kalitateko eta paisaia-intereseko 
nekazaritza-lurretan gauzatuko da, baita ibai-ertzetan eta uholdeak jasan ditzaketen 
eremuetan ere51. Jarraitutako hiri-hazkundearen ereduak, dirudienez, ez ditu alderdi batzuk 
aintzat hartzen, adibidez nekazaritzako lurzoru emankor eta ez berriztagarriari eusteko 
garrantzia, nekazaritzak sorrarazitako ingurumen-zerbitzuak edo lurralde mailako prozesu 
eta harreman ekologikoak.  

Zalantzarik gabe esan daiteke, beraz, Arabako ekonomian nekazaritzak garrantzia galtzeak 
eta dentsitate txikiko bigarren bizitetxearen goraldi komertzialak eragin dituztela herrien 
gaineko presiorik handienak.  

Izan ere, nekazaritzaren beherakadak eta dibertsitate funtzionalik ezak eraginda, gazteek 
“toki-erakunde txiki” deritzenak bertan behera utzi dituzte. Horiek, neurri handi batean, 
Gasteizera alde egin dute, udalerriaren makrozefalia-fenomenoa elikatuz. Bestalde, 
aireportuko jarduerak hazteko presioak ere mehatxua dira hurbileko herrientzat.  

Aipatutako hirigune zentralak udalerriko gainerako guneekiko historian zehar izan duen 
izaera makrozefalikoak eta herri horien tamaina txikiak (bakoitzak batez beste 77 biztanle 
ditu) pentsaraz lezakete herri horiekiko identitate-loturak txikiak direla, neurri handiagoan 
Gasteizekiko loturekin alderatuta. Hala ere, Berrostegietako herritarrek gaitzetsi dute herria 
dentsitate txikiko 287 etxebizitza eraikita hedatzeko proiektua, eta gaitzespen horrek agerian 
utzi du tokiko hiri-sarearekin konpromiso handia dagoela.  

Nolanahi ere, arazo nagusia hirigunearen iparraldean dago (32. taula, 6.3.1. atala). Han, 
dentsitate txikiak, etxebizitza kopuru handiak, HAPNak Berrostegieta, Lasarte eta Gardelegi 
“Hazkundeko gune” izendatzeak eta Mendiola eta Gaztelu “Garapen bateragarriko gune”52 

                                                
50 HAPNko Hirigintza Arauak: Eraikuntzari eta Erabilerei buruzko Ordenantzak, VI. Titulua, 10. Kapitulua: OR-10 Ordenantza: 
Biztanle Erakunde Txikiak. 131-140. or.  
51 CEA. 2000. Vitoria-Gasteizko HAPNaren berrikuspenaren ingurumen-txostena. 
52 HAPN: I. Liburukia, Memoria, 3. kapitulua: Izaera orokorreko proposamenak, 3. atala: Toki Erakunde Txikiak, 1. Erakunde 
txikien ezaugarriak, 85-88. or. 
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izendatzeak eta Hegoaldeko Ingurabidea (indarrean dagoen eredu erraziozentrikoa osatuko 
duen ahalmen handiko trafiko-bidea) eraikitzeko proposamenak, aurretik esandako 
guztiarekin batera, proposatutako garapen guztien inpaktua areagotzen lagunduko dute, hain 
zuzen ere Gasteizko Mendietatik gertu egoteagatik babes gehien behar duen natura-
gunearen gainean. 

6.3.9. Etxebizitzaren kostu handia eta errentako et xebizitza-eskaintza txikiegia 

Neurriz gaineko hirigintza-prozesuak eragindako efektuetako bat etxebizitza-sektorearen 
prezioak igotzea izan da. Nahiz eta, oro har eta termino konparatiboetan, Gasteizen 
etxebizitza publikoa eskuratzea Estatuko gainontzeko hirietan baino askoz errazagoa izan, 
azken hamarkada honetan Estatuko egoera orokorrak gero eta presio espekulatzaile 
handiagoa eragin du merkatuan. Etxebizitzaren prezioei dagokienez, Espainiako Estatuko 
bosgarren hiririk garestiena da Gasteiz, Bartzelonaren, Donostiaren, Madrilen eta Bilboren 
ondoren. Hala, Arabako prezioa 3.035,93 €/m2 da etxebizitza berrientzat eta 2.835,94 €/m2 

erabilitako etxebizitzentzat, 2006ko martxoan53. 2006. urtean zehar, prezioak % 14,7 igo 
ziren etxebizitza berrientzat eta % 8,2 erabilientzat. 

Nahiz eta 2007ko azken hiruhilekoan higiezinen burbuila azkar eta nabarmen husten ari den, 
etxebizitza metro koadroa, batez beste, 2.061 euroan dago oraindik Espainiako Estatu 
osoan54 eta, termino absolutuetan, igotzen jarraitzen du. Hala ere, esan beharra dago Araba, 
aurreko hiruhilekotik % 0,6ko igoera izanda, huste hori azkarrena izango den lurraldeetakoa 
izango dela, aurreikuspenen arabera. 

Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Lege berriak hiri-lurzoru 
finkatuaren % 20 eta lurzoru urbanizagarriaren % 2055 etxebizitza tasatua (hau da, 
Administrazioak eta eraikitzaileek hitzartutako prezioa duena) eraikitzeko erreserbatzera 
behartzen du (orain arte aurreikusitakoaren bikoitza). Hala ere, ez dago argi, etxebizitza 
sozialaren eskaintza zabalarekin batera, etxebizitza-parkearen joera espekulatzailea epe 
ertainera saihesteko erakundeen kontrol-neurri eraginkorrak etorriko ote diren, gaur egungo 
prezio garestien egoera ikusita. 

Bestalde, errentako etxebizitzaren kaltean eta jabetzako etxebizitzaren mesedean Estatu 
osoan dagoen presio handiak eragin nabarmena du hiri honetan ere. Espainian errentako 
etxebizitza gutxien duen hiria da Gasteiz: etxebizitza-parke osoaren % 7,10. Gainerako 
etxebizitzetatik, % 59,34 jabetzako etxebizitza guztiz ordainduak eta % 27,4 ordaintzeko 
dauden etxebizitza erosiak dira56. Ase gabeko errentako etxebizitza-eskaintza dago, batez 
ere piramide demografikoko gazteen eremuan eta etorkinen artean.  

Egoera hori arintze aldera, gazteentzako errentako etxebizitza sustatzeko proposamen 
zehatzak luzatu dituzte. Ildo horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoruari eta 
Hirigintzari buruzko Legearen arabera, 20.000 biztanle dituzten udalerri guztietan, etxebizitza 
berri bakoitzeko 1,5 m2 zuzenduko dira errentako apartamentuetara, batik bat gazteentzat57. 
Nolanahi ere, oro har, oraingoz ez dago errentako etxebizitzaren aldeko politika irmorik. 
Eusko Jaurlaritzaren 2006-2009ko Etxebizitza Planak lehentasuna eskaintzen dio 
alokairuari, eta helburu zehatza honako hau du: errentako etxebizitza babestuen parkeak 
gaur egun dituen 7.660 maizterretatik 19.160ra iristea. 

                                                
53 El País, 2006ko martxoaren 31. Iturria: Tasamadrid eta AFI-ASPRIMA. 
54 El País, 2006ko martxoaren 31. Iturria: Tasamadrid eta AFI-ASPRIMA. 
55 El País, 2006ko martxoaren 31. Iturria: Tasamadrid eta AFI-ASPRIMA. 
56 El País, 2006ko martxoaren 31. Iturria: Tasamadrid eta AFI-ASPRIMA. 
57 Etxebide: Ibíd. 
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Nolanahi ere, gutxieneko zorroztasun batekin hipotesiak egiteko goizegi bada ere, une 
hauetan hasten ari den ziklo berria, zalantzarik gabe kostu sozial eta ekonomikoak izango 
baditu ere, epe ertainera eta luzera onuragarria izan daiteke ingurumen-iraunkortasunaren 
ikuspegitik, dagoen etxebizitza-parkea optimizatzeko politikak azkartzeko lagungarri izan 
daitekeelako, esate baterako hutsik dauden etxebizitzekin zerikusia duten politikak. 

6.4. Hiri- eta lurralde-mugikortasuna 
Mugikortasuna, gero eta motorizazio handiagoaren fenomenoaren bidez adierazia, oinarrizko 
presioetako bat da Gasteizko iraunkortasunaren eta ingurumenaren gainean. Termino 
metodologikoetan, horrek esan nahi du sektorearen gainean sortutako inpaktu kaltegarri 
guztiak bakar batera muga daitezkeela: motor-ibilgailuen bidez gero eta bidaia gehiago 
egiten dira, ordezko garraiobideen kaltean. Hipermotorizazioak gainerako sektoreetan dituen 
inpaktuek, berriz, era askotakoak dira: lurraldea zatikatzea eta hiri-ehuna hondatzea, espazio 
publikoa pobretuz; zarata maila igotzea; energia-eskaria handitzea eta, azkenik, gas 
kutsagarriak isurtzea.  

Azkenik, gurpil zoroa edo atzeraelikadura positiboa da, inpaktu horiek garraio-azpiegitura 
berriak eraikitzeko, lurraldean auto bidezko irisgarritasuna handitzeko eta garraio-
azpiegiturek efektu-barrera egiteko presio gehiago sorrarazten dituztelako. Hitz gutxitan: 
mugikortasunaren ingurumen- eta gizarte-inpaktuak handitzeko presioa eragiten du. 

6.4.1. Pertsona eta merkantzien joan-etorrietarako motor-ibilgailuaren 
erabilera igotzea eta garraio kolektibo eta ordezko  garraiobideena 
jaistea  

VITORIA-GASTEIZKO GARRAIO MOTA BAKOITZAREN EBOLUZIO A 
Urtea Automobila Garraio kolektiboa Beste batzuk Oinezkoa 
1982 % 33,6 % 66,4 
1996 % 29 % 8 % 7 % 56,0 
2002 % 31 % 8 % 6 % 55 
2006 % 36,6 % 7,9 % 5,6 % 49,9 

     
34. taula. Vitoria-Gasteizko garraio mota bakoitzaren eboluzioa. Abiapuntuan eta helmugan egindako inkestak. 
Iturriak: “Características de la movilidad urbana en España” ikerlanetik ateratako 1982ko datuak. Garraio eta 

Komunikazio Institutua (Madril, 1983). “La calle, diseño para peatones y ciclistas” liburuan bilduak. A. Mateos eta 
A. Sanz. Herrilan eta Hirigintza Ministerioa. Madril, 1984. Eta “Euskal Autonomia Erkidegoko mugikortasunari 

buruzko ikerlanetik” ateratako 1996ko eta 2002ko datuak. “Vitoria-Gasteizko Mugikortasun Iraunkortasunerako 
eta Espazio Publikorako Plana. Aurrerapen Memoria” (2007). 

 

Azken bi hamarkadetan, ordezko garraiobideak (oinezkoa, bizikleta eta garraio kolektiboa) 
sustatzeko neurrietan ahalegin handiak egin arren, eguneroko bidaien banaketaren 
eboluzioak agerian utzi du oinezko joan-etorriak gutxitu eta ibilgailu pribatuan egindako joan-
etorriak gehitu egin direla. Bitartean, garraio kolektiboak egonkor jarraitu du eguneroko 
bidaien kuotan, baina erraz aurreikus daiteke erabilerak gutxitzeko joera duela, garraio mota 
horretan erabiltzaileen “gatibutasun” handia dagoelako. 

34. taulan agerian geratu denez, egungo mugikortasun ereduan ibilgailu pribatuaren 
erabilera da nagusi, “garraio publikoaren eta oinezko desplazamenduen kaltean”58. 

                                                
58 “Euskal Autonomia Erkidegoko Mugikortasunaren Azterlana. 2003”. 92. orrialdea. Eusko Jaurlaritzako Garraio eta Herri Lan 
Saila. Vitoria-Gasteiz, 2003.  
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Mugikortasun iraunkorrerako eboluzio negatiboaz kanpo, hiriak badu ondare handirik alde 
horretatik, oinezkoen mugikortasuna oso nabarmena baita oraindik. 

GARRAIO PUBLIKOKO BIDAIA KOPURUA URTEKO ETA BIZTANL EKO 
Eremua Biztanleak Konpainia edo zerbitzua Bidaiak urteko eta 

biztanleko 
Gijon 269.000 EMTUSA 71 
Iruñerria 306.000 Eskualdeko Hiri Garraioa 116 
Donostia 181.000 CTSS 142 
Vitoria-Gasteiz 224.000 TUVISA 53 

35. taula. Garraio publikoko bidaia kopurua urteko eta biztanleko 

 
Garraio kolektiboari dagokionez, esan daiteke garraiobide moten banaketa egitean egokitzen 
zaion parte-hartze apalaren eragilea, neurri handi batean, hiriaren konfigurazio trinkoa dela. 
Izan ere, hainbat ibilbidetarako autobusa ez da garraiobide lehiakorra, eta hala egiaztatzen 
du hiriko zerbitzu erregularrak betetzen dituen TUVISA enpresaren bidaiari kopuruak, oso 
txikia baita Espainiako erreferentziazko beste hiri batzuetakoarekin alderatuta (35. taula).  

Eta hori gertatzen da nahiz eta autobus-zerbitzuen estaldura teorikoa oso zabala izan. Hala 
erakusten du TUVISAko geltokien hurbiltasuna neurtzen duten adierazleak, Agenda 21en 
2007ko aldizkariko adierazle-koadroan jasoak: biztanleen % 95,71 bizi da geltokitik 300 
metrora baino gutxiagora eta % 97,83 500 metrora baino gutxiagora. 

Aurreko informazioa osatzeko, INEk 2001ean egindako Biztanleria eta Etxebizitza Erroldaren 
datuak erabil daitezke. Horietan, 16 urtetik gorako biztanleek egunero lantokira egindako 
joan-etorriak (95.800) jasotzen dira (36. taula).  

LANEKO JOAN-ETORRIETARAKO GARRAIO MOTAREN BANAKETA 

Automobila Oinez 
Garraio 

kolektiboa Bizikleta Beste batzuk 
54,24 27,36 15,41 1,72 1,27 

36. taula. Laneko joan-etorrietarako garraio motaren banaketa INE-2001 

 
Espainiako hirietan oro har gertatu ohi denez, laneko joan-etorriak, gehienbat autoz 
egindakoak, mugikortasunak eragindako ingurumen- eta gizarte-gatazka gehienen 
sortzaileak dira. Izan ere, oso bidaia kontzentratuak dira denboran, sarritan luzeak eta bide-
sareko gune jakin batzuetan ere bat egiten dute. 

Zenbait inertziak, prozesuk eta presio aktibok larriagotu egiten dituzte udalerrian 
mugikortasunari dagozkion ingurumen-inpaktuak, baita inpaktu sozial eta ekonomikoak ere. 
Zehazki, zenbait fenomeno azpimarratzekoak dira beren garrantziagatik: hiriko eskala-jauzia; 
ibilgailuari lotutako saltoki eta lantoki berriak; metropolia eta eskualdea sendotzea; eta 
distantzia luzeko trukeak eta ibilgailuaren erabilera bultzatzen dituzten joera sozial, politiko 
eta ekonomikoen iraupena. 

Izan ere, motorizazioa areagotzeko posibilitateak ez dira agortu Vitoria-Gasteizen. Halako 
zerbait gertatu da motorizazio handia duten Europako beste hiri batzuetan: mugikortasun 
iraunkorraren aldeko politika irmo eta aktiborik ezean, 1.000 biztanleko 500 auto baino 
gehiago dituzte (37. taula). Ildo horretan, Vitoria-Gasteizen, 2015 aldera, 130.000 auto 
egongo lirateke (gaur egun baino % 33 gehiago), hau da, 1.000 biztanleko 520 auto inguru. 
Agertoki horrek ahalegin handiak eskatuko lituzke azpiegituren, ingurumenaren, gizartearen 
eta ekonomiaren aldetik. 
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Orobat, eraikuntzak azken urteotan jaso duen bultzadaren ondorioz, jarduera hori aurrera 
eramateko material ugari behar izaten da. Hala, etxebizitza bat eraikitzeko 240.000 kg 
material erabiltzen dira59. Eraikuntzako material horietatik gehienak inportatuak dira. Beraz, 
pertsonen bidaien hazkundeari, jarduerak eta kontsumoak behar duten lehengai- eta 
material-garraioaren inpaktua gehitu behar zaio. Inportazioen eta esportazioen arteko 
balantza dirutan neurtzen da, mugimenduen hazkundea balioetsiz, baina ez du mugimendu 
horien ingurumen-inpaktua islatzen.  

6.4.2. Mugikortasunari lotutako istripu kopuruaren eta arrisku-pertzepzioaren 
hazkundea  

VITORIA-GASTEIZKO ISTRIPU KOPURUA 

  1999 2001 2003 2005 2006 2007 
Istripuak 4.592 5.066 5.294 5.692 5.323 5.417
Zaurituak 1.081 1.061 1.115 931 775 764
Hildakoak 9 4 2 6 1 7
Harrapatutako 
oinezkoak 

208 189 167 142 117 110

37. taula. Vitoria-Gasteizko istripu kopurua. 1999-2007 

(Iturria: Vitoria-Gasteizko Estatistika Urtekariak (Ikerketa eta Estatistika Kabinetea. Teknologia Berrien 
Departamentua) eta Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoaren 2007ko Memoria). 

 

Mugikortasunaren ondorio sozialen artean, deigarri eta dramatikoenak arriskugarritasuna, 
istripua izateko arriskua eta herritarrek bietatik duten pertzepzioa dira. Ildo horretan, esan 
beharra dago istripu kopuruari buruzko datu eta ezaugarriak (37. taula) trafiko-arriskuak 
eragindako arazoen icebergaren tontorra baino ez direla. Horien azpian, trafikoaren 
beldurrak eragindako jokaera batzuk ere badira: haurren autonomia murriztea, oinezkoen 
ibilbideak aldatzea, bizikletan desplazamendurik ez egitea, oinezko ibilaldirik ez egitea eta 
abar.  

MILA BIZTANLEKO BIKTIMA TASAREN EBOLUZIOA VITORIA-
GASTEIZEN ETA DONOSTIAN  

 1990 2005 
Donostia 6,33 6,14 
Vitoria-Gasteiz 3,71 4,12 

38. taula. Mila biztanleko biktima tasaren eboluzioa Vitoria-Gasteizen eta Donostian 
(Iturria: Guk egina, Donostiako Udalaren “Donostiako Bide Segurtasun Plana, 1996-2009. Egoera Dokumentua 

eta Diagnostikoa” eta Vitoria-Gasteizko 2008ko Estatistika Urtekaria dokumentuetan jasotako datuetan 
oinarrituta. 

 

Hala, istripurik ez izateak edo istripuei buruzko kopuru konparatibo on batek ez du esan nahi 
zuzenean bide-segurtasunaren egoera ona edo onargarria denik. Gerta liteke hiriaren 
aldaketa fisikoek eta herritarren jokaera aldatzeak emaitza horiek eman izana, nahiz eta 
mugikortasunari lotutako arriskugarritasunak bere horretan jarraitu. 

Horrez gain, istripuen erregistroak muga asko izaten ditu eta, adibidez, ez du mugikortasun-
parametroekin loturarik izaten. Ondorioz, ezinezkoa da istripu-arriskuari buruzko gogoeta 
sakona egitea, esaterako garraiobide bakoitzean ibilitako distantziak edo desplazamenduko 
orduak aintzat hartuta. 

                                                
59

 Green Building Challenge/ International Initiative for Sustainable Built Environment( http://www.iisbe.org) 
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Istripuei buruzko datuak interpretatzeko dauden oztopo eta muga horiek kontuan hartu behar 
ditugu Vitoria-Gasteizko Udaltzaingoak erregistratutako kopuruen balorazioa egitean, baita 
beste hiri batzuetako kopuruekin konparazioa egitean ere. 

Istripu baten biktima izateko arriskua estimatzeko modu bat urteko istripu kopurua eta 
biztanle kopurua erlazionatzea da. Hala ere, bistan denez, kaletik dabiltzan guztiak ez dira 
erroldatutako biztanleak. Ikuspegi horretatik, konparazioa eginez gero, Vitoria-Gasteizek 
ratio faboragarria du inguru beste hiri batzuekin alderatuta, adibidez Donostiarekin. 

6.5. Gizartea eta gobernantza 
Gizarteak eta jarduera ekonomikoak eragindako inpaktuak zerikusi zuzena du 
bizimoduarekin, mugikortasunarekin, kontsumo ereduarekin, produkzio moduarekin eta 
jarduera motarekin. Honako kontzeptu hauek ditu oinarri: hiri-egitura eta -azpiegitura, 
ikusgarriena; hiri-metabolismoa, baliabide- eta hondar-fluxua azaltzen dituena; eta hiriaren 
funtzionamendua edo jarduera. 

Bada, atal honetan, Vitoria-Gasteizko udalerriaren analisi sistemikoaren azken alderdi hori 
aztertuko dugu. Hain zuzen, biztanleek eta beren jarduerak nolako euskarria eta 
antolamendua duten ingurumen-kalitatea lortzeko, baita kalitate sozio-ekonomikoa, estetikoa 
eta kulturala ere, eta nolako hiria duten bisitatzeko, ideiak trukatzeko eta ezagutza sortzeko. 

Identifikatu dugun presio orokor nagusietako bat alderdi horretakoa da, hain zuzen ere gizon 
eta emakumeen arteko aukera-desberdintasunari eusteak eragindakoa. Kasu honetan, 
ondorio nagusi eta zuzenak sektore bereko inpaktuak dira, hala nola emakumezkoak lan-
munduan oraindik bete-betean behar bezala sartu ez izana edo pobreziaren feminizazioa, 
besteak beste. Horrez gain, bestelako inpaktu handiak eragiten ditu beste sektore batzuen 
gainean, esaterako espazio publikoaren konfigurazioa edo, mugikortasunaren kasuan, 
garraio moten banaketa. 

6.5.1. Emakumea lan-merkatuan eta erabakiak hartzek o guneetan behar bezala 
sartuta ez egotea 

BATEZ BESTEKO FAMILIA ERRENTA, JASOTZAILEAREN SEXUA REN ETA FAMILIA 
MOTAREN ARABERA (2001) 

(eurotan) Pertsona 
bakarrekoa 

Konposatua Gunea seme-
alabekin 

Guraso 
bakarrekoa 

Batez 
bestekoa 

Emakumea
k 

11.542 25.779 39.193 19.797 23.086 

Gizonak 17.832 22.340 40.292 30.561 33.048 
39. taula. Batez besteko familia-errenta, jasotzailearen sexuaren eta familia motaren arabera 

(Iturria: EUSTAT. Errenta Pertsonalaren eta Familiarraren Estatistika). 
 

Lan-eremuan, gizon eta emakumeen desberdintasunak zenbait adierazleren bidez 
adierazten da (39. taula). Vitoria-Gasteizen, azken urteotan, gizonezkoen jarduera-tasak 
behera egin du eta, 2004an, % 67,50ekoa zen. Emakumezkoena, berriz, gora ari da 
pixkanaka eta, urte berean, % 49,40ra iritsi zen. Antzeko zerbait esan daiteke enpleguari 
buruz. Emakumezkoen jarduera-tasa hori oso urruti dago oraindik Europako eta inguruko 
beste lurralde batzuetako batez besteko tasatik, baina emakume gazteenen kasuan, 
gizonezkoen tasarekin bateratzeko joera handiagoa du. Era berean, lan egiteko adinean 
dauden herritarren langabezia-tasa desberdinek bateratzeko joera dute azken urteotan. 
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Desoreka horrek zerikusia du industriak eta eraikuntzak Vitoria-Gasteizko jarduera 
ekonomikoan duten pisuarekin, sektore horietan emakume gutxien enplegatzen dutenak 
baitira. 

Hala, 2004an, industria-sektorean emakumeen % 13,7k lan egiten zuen bitartean, 
gizonezkoen % 44,3k ziharduen horretan. Eraikuntzan, berriz, emakumeen % 1,1ek eta 
gizonen % 11,6k lan egiten dute. Horri kontrajarrita, zerbitzuetako enpleguetan emakumeak 
dira nagusi: % 81,2k lan egiten dute, eta gizonen % 38,8k bakarrik, Arabako lurraldeari 
dagozkion datuetan. Sektore horretan hautematen dira desberdintasunik handienak gizonen 
eta emakumeen soldatetan, hain zuzen, % 40tik gorako ratioak antzeko enpleguetan. 
Euskadiko emakumezkoen % 2,5 eta gizonezkoen % 1,7 dago luzaroko langabezian. 
Orobat, enplegu prekarioa eta behin-behineko kontratuen proportzio handia emakumezkoen 
artean kontzentratuta dago, haiek baitute kontratu iragankorren % 67.  

Egoera profesionalari dagokionez, EUSTATen 2004ko estatistikek agerian utzi dutenez, 
emakumeak administrazio publikoan soilik dira gehiengoa, funtzionario kopuruan 
gizonezkoak halako bi baitira (% 24,2 - % 11,5). Sektore pribatuko soldatapekoen artean, 
nolabaiteko oreka dago (% 61,7 - % 65,7). Eta erabateko gutxiengoa dira autonomoetan, 
kooperatibetan eta bestelako lanbide-profiletan. Arabako emakumeen % 0,4k soilik betetzen 
du zuzendaritza-kargurik, gizonen % 3,3k betetzen duen bitartean.  

Familia- eta zaintza-erantzukizunek bultzatuta, emakumeak lanaldi laburreko enpleguetan 
sartzen dira: % 37,7k lan egiten du horrela, gizonezkoetan kopuru hori % 13,3 den bitartean. 
Behin-behineko kontratuetan ere nagusi dira emakumeak: % 30,4k horrelako kontratuak ditu, 
eta gizonen % 20,13k. Bestalde, emakumeen % 7,1ek kontraturik gabe lan egiten du, egoera 
horretan gizonen % 0,7 soilik dagoen bitartean.  

Emakumeek erakunde politiko eta asoziatiboetan duten ordezkaritzari dagokionez, 
parekotasunerako bidean doala esan dezakegu, baina helburu hori urruti dago oraindik. 
Adibidez, Batzar Nagusietan, emakumeen parte-hartzeak gora egin du 1983ko % 1,9tik 
2003ko % 25,5era. Euskal Autonomia Erkidegoa Espainiako eta Europako batez besteko 
kopuruen gainetik dago emakumezko alkateen kopuruan, eta antzeko egoeran emakumezko 
zinegotzien aldetik. Gasteizko egungo Udalean, emakumezkoen parte-hartzea % 44koa da. 
Sektore eta Lurralde Kontseiluetako ordezkaritza, azkenik, ez da parekotasun-helburura 
iristen Vitoria-Gasteizen. 

6.5.2. Pobreziaren feminizazioa 

Pobreziaren feminizazioa eragiten duten prozesuen analisiaren ondorioz, esan daiteke 
pobreziak eta ongizaterik ezak eragin handiagoa dutela emakumeengan eta haien 
ardurapeko pertsonengan. Mantentze- zein metatze-pobreziari dagozkien ratio guztietan, 
protagonista nagusiak emakumeak eta haien seme-alabak dira, Pobreziari eta Gizarte 
Desberdintasun Sozialei buruzko 2000ko Inkestak emandako datuen arabera.  

Emakume bat familia-buru duten etxe guztien % 5 baino gehiago pobrezia larriaren egoeran 
dago. Gizon bat familia-buru duten etxeetan, aldiz, guztien % 1,5 besterik ez dago egoera 
horretan. Antzeko desproportzioa dago ongizaterik gabeko etxeetan: emakume bat buru 
duten % 46,7 eta gizon bat buru duten % 14,1 dira. Ikuspegi pertsonaletik begiratuta, 
Arabako emakumeen % 1,5 metatze-pobrezian dago eta gizonen artean % 0,2 dago egoera 
horretan. 

Estatistika pertsonalen arabera, emakumeen % 78,3 soilik dago ongizate-egoeran, gizonen 
% 81,2 egoera horretan dagoen bitartean. Gizarte-laguntzako kopuruak murritzagoak dira: 
laguntza asistentzialen (oinarrizko errenta, prestazio asistentziala eta gizarte-larrialdietarako 
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laguntzak) % 58 baino pixka bat gehiago, pentsio ez-kontributiboen % 66 eta Gizarte 
Ongizateko Fondoaren pentsioen % 72,7 emakumezkoek jasotzen dituzte. Hartzaile 
nagusiaren sexuaren arabera etxeetan jasotako errentetan dauden desberdintasunek argi 
eta garbi erakusten dute iraupeneko baliabide horiek eskuratzeko desberdintasunak 
daudela. 

6.5.3. Etxeko desberdintasuna: genero-indarkeria, g uraso bakarreko etxeen 
feminizazioa eta etxeko erantzukidetasunik eza  

Emakumeenganako indarkeriari dagokionez, 2003an 372 salaketa aurkeztu ziren Araban 
indarkeriagatik eta tratu txarrengatik, eta 50 salaketa sexu-askatasunaren aurkako 
delituengatik. Egindako ikerketen arabera, prozesu horien biktima diren emakumeen % 10 
eta % 30 artean besterik ez dira salaketa aurkezten dutenak. Guraso bakarreko etxeak 9.837 
dira Araban, eta % 79,7k ama du familia-buru. Kopuru horiek Espainiako Estatuaren 
antzekoak dira. Han, etxe guztien % 10 inguru pertsona heldu baten ardurapean dago, eta 
horien % 80 guraso bakarrekoa da.  

Egoera hori errepikatzen da adineko pertsonak eta ezinduak zaintzen dituztenei buruz ari 
garela: Vitoria-Gasteizen, zaintzeko ardura duten gizonezkoak % 29,7 besterik ez dira, eta % 
70,3 emakumezkoak dira, Arabako Foru Aldundiak 2003an egindako Gizarte Beharren 
Maparen arabera. Haurrak zaintzeko ardura ere ez dago berdin banatuta: emakumezkoen % 
18,4k eta gizonezkoen % 15,9k hartzen dute ardura hori. Zainpeko adinekoen kasuan, 
desberdintasunak areagotu egiten dira: emakumeen % 6,6 arduratzen da arazo horretaz, 
gizonezko zaindariak % 1,5 diren bitartean. 

ETXEKO LANETAN EGUNERO BATEZ BESTE EMANDAKO DENBORA  ARABAN  
(Orduak. Minutuak) 

Jarduera mota Gizonak Emakumeak 
Etxeko lanak 1,08 3,36 
Etxeko pertsonak zaintzea 0,16 0,38 
Lana eta prestakuntza 4,25 2,47 
Bizitza soziala 0,56 0,44 
Aisia aktiboa eta kirola 1,16 1,09 

40. taula. Etxeko lanetan egunero batez beste emandako denbora Araban 
(Iturria: EUSTAT Denbora Aurrekontuen Inkesta, 2003) 

 

Desberdintasuna sortzen duen beste eragileetako bat gizon eta emakumeen arteko etxeko 
erantzukidetasunik eza da. EUSTATek 2003an egindako inkestaren arabera, Arabako gizon 
eta emakumeen arteko denbora-banaketa 40. taulan jasotakoa da. Emakumeek etxeko 
lanetan eta mendeko pertsonak zaintzen emandako denbora gizonek emandakoa baino hiru 
bider handiagoa da. Ondorioz, jarduera sozialetarako, ariketa fisikorako, lan egiteko edo 
etengabeko prestakuntzarako denbora gutxiago izaten dute egunean emakumeek.  

Horren guztiaren ondorioz, bizitza pertsonala, familiarra eta lanekoa bateragarri izateko 
tresna gehienak emakumeek erabili ohi dituzte: amatasun-eszedentziak (% 96,5 emakumeek 
hartzen dute) eta lanaldia laburtzea (% 94,2 emakumeek erabilia). 

Vitoria-Gasteizko emakumeek gizonek baino iritzi hobea dute hiriari buruz60; batik bat 
goraipatzen dituzte espazio publikoen sarea, berdeguneak eta zerbitzuak, hazteko eta 

                                                
60 Bizi Kalitateari buruzko 1998ko eta 2006ko Udal Inkestak. 
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zaintzeko lanetan gehiago erabiltzen baitituzte ekipamendu horiek, baita plaza eta kaleen 
segurtasuna eta lasaitasuna ere.  

6.5.4. Parte hartzeko eskari urria herritarren alde tik 

Vitoria-Gasteizek Espainiako beste hiri batzuen antzeko ibilbidea jarraitu du. Iragan mendeko 
baldintza politikoek eragotzita, herritarrek parte hartzeko kulturarik eta oinarrizko 
demokraziarik ez zen sortu gure inguruan, Europako beste lurralde batzuetan horiek 
hirigintza-kulturan zeharo txertatuta dauden bitartean61. 

Informazio gehiago eta ikus-entzunezko eta idatzizko komunikabideak eskuratzeko aukera 
handiagoa badago ere, horiek ez dira aski herritarrek parte hartzeko prozesuak zabaltzeko 
eta, horrela, merkatuaren miopia zuzendu eta tokiko erakundeen lana bideratu eta 
zorrozteko. Parte hartzeko presioa badago ere, guztion interesak kaltetzen dituzten 
proiektuen garaiz kanpo sortzen da presio hori, eta erreakzio gatazkatsu gisa gehienetan. 
Errentarik eta egitura ekonomikoan erantzukizunik handiena duten biztanleek askoz pisu eta 
eragin handiagoz parte hartzen dute, herritarren gehiengoarekin alderatuta. 

Hala ere, herritarrek kontzientziazio handia dute ingurumen-arazoekiko. Horrez gain, hiri-
bizitza publikoan ere esku hartzen dute, hiriaren historian eta kulturan ohi duten bezala, eta 
demokrazia ezarri zenetik hala sustatu dute tokiko agintariek.  

Paternalismo instituzionalerako joera antzematen da. Gizarte-etxeek oinarrizko ekipamendu-
sarea osatzen dute, herritarrek parte hartzeko ahalmen handikoa eta, oraingoz, behar beste 
erabili gabekoa. Horri kontrajarrita, tokiko edo maila globaleko erakunde solidarioetan parte-
hartzea gero eta handiagoa da. Horrek itxaropenak sorrarazten ditu belaunaldi gazteen 
etorkizunari begira, horiek globalizazioaren ikuspegi zabalagoa baitute. 

6.5.5. Zahartzeak, bazterketak eta gehiegizko konts umoak eragindako osasun-
arazoak 

65 urtetik gorako herritarrek eskakizun bereziak dituzte beren eguneroko bizitzaren eta 
osasun-laguntzaren eremuetan. Vitoria-Gasteizen, gutxi gorabehera herritar horien erdiak 
uste du bere osasuna ez dela ona. Oro har, adineko herritarren artean gehien antzemandako 
oztopoa eskailerak igo eta jaistekoa izaten da, bai 45 urtetik gorako % 15entzat eta 65 urtetik 
gorako gehientsuenentzat. Osasun-arazoak eta ospitaleratzeak areagotu egiten dira 45 
urtetik aurrera (guztien % 10ek izaten ditu) eta batez ere 65 urtetik gorako herritar inaktiboen 
% 15entzat.  

Bestalde, Europar Batasunetik kanpoko gero eta etorkin gehiago daude eta horien errealitate 
sozioekonomikoa oso eskasa da. Horrek ondorioak ditu etorkinen beren osasunean eta baita 
gizarte osoarenean ere. Beraz, Gasteizko errealitatearentzat garrantzi handiko kontua da. 

Bazterketak ere osasuna kaltetzeko eragin handia du. Egoera ekonomiko txarrean daudenek 
batez besteko herritarrek baino hiru aldiz posibilitate handiagoak dituzte osasun txarra 
jasateko. Muturreko kasuan, etxerik gabeko pertsonak gero eta gehiago dira azken urteotan. 
Eta gizartean pobrezia edo baliabiderik eza hiru biztanle multzo nagusitan kontzentratzen da: 
erretiro-pentsiotik soilik bizi diren adinekoetan; familia, lana eta gizarte-ongizatea aldatzen ari 
diren gizartearen hauskortasuna nozitzen duten haurretan; eta babes sozialeko baldintza 
orokorrak eskuratzerik ez duten etorkinetan. Vitoria-Gasteizko babes sozialaren ibilbideak 
arreta berezia ematen die multzo horiei eta, horretan, Estatuko eta nazioarteko erreferentzia 
eta aitzindaria da.  

                                                
61 Europaren iparraldeko eta erdialdeko herrialdeetan eta herrialde anglosaxoietan, gertuko adibideetan, herritarrek hamarkada 
askotako tradizio luzea dute hiriaren diseinuari eta kudeaketari dagozkien gai sakonetan parte hartzen. 
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Herritar askoren osasuna arriskuan jartzen duten arrisku-faktoreetako bat tabakoarekiko 
adikzioa dugu. Gaur egun, herritarren heren batek erretzen du oraindik, batez ere 
emakumeek eta gazteek; horrenbestez, EAEn eta Espainiako Estatuan baino handiagoak 
dira erretzaileen indizeak Gasteizen. 

Beste faktore kaltegarri bat alkohola eta beste droga batzuk kontsumitzea da. Hala, Vitoria-
Gasteizko herritarren % 4,5 alkoholikoa izan litekeela uste da. Droga-kontsumoak handitzen 
jarraitzen du, eta gazte eta nerabeen (12-18 urte) arteko egoera oso kezkagarria da.  

Obesitaterako joera beste arrisku-faktore bat da hilkortasuna eta bizi-kalitatea jaistea 
eragiten duen gaixotasun talde handi batean (gaixotasun kardiobaskularrak eta diabetesa, 
bereziki). 25 eta 45 urte bitarteko gizon eta emakumeen artean bizitza-ohitura ez 
osasungarriak antzeman daitezke. Hala, bizimodu sedentarioegia izateko joera dute, nahiz 
eta hirian gero eta kirol-ekipamendu, pasealeku eta berdegune gehiago egon. Adin horretako 
herritarrek elikagai fresko, barazki eta arrain gutxiegi jaten dituzte euren dietan. Bizimodu 
sedentarioa, elikatzeko ohiturak eta estresa gehiegizko pisuaren eta obesitatearen 
eragiletzat hartzen dira. Herritar guztietan, gizonen % 30 eta emakumeen % 10 daude gaitz 
horien eraginpean. Kontrako muturrean, elikadura-nahasteek gutxiegizko pisua eragiten dute 
emakumeen % 7,5engan. Herritarren % 55ek soilik du normaltzat har litekeen pisua. 

Elikadura eta gertuko lurraldea bereizi egin dira, elikagaiak merkaturatzeko eta banatzeko 
eredu globalen ondorioz, eta horrek ere arrisku-faktoreak eragiten ditu, elikagai-sistemaren 
gaineko kontrolik ezagatik (izurrite-arriskuak, ohitura-aldaketak, garraio-greben aurrean 
ahulezia…) eta, aldi berean, nekazaritzako elikagaien berezko sistema finkatzea oztopatzen 
du, nahiz eta sistema horrek herritarren osasunerako eta jarduera ekonomikorako abantailak 
ekarri, baita lurraldea zaintzeko eta nekazaritzako kultur paisaiari eusteko ere. 

Prostituzioaren barruan, bi arazo nozitu ohi dituzten emakumeak elkartzen dira: bazterketa 
eta atzerritartasuna, baita, kasu askotan, hirugarren bat ere: emakumezkoen salerosketako 
nazioarteko sareen presioa. EAEn 1.500 bat emakumek lan egiten dute sektore horretan, eta 
gehienak atzerritarrak dira. 

Nolanahi ere, alderdi eta joera negatibo horiek pisu erlatibo txikiagoa dute antzeko beste hiri 
batzuetako errealitatearekin konparatuta, eta ez dute okertu behar Vitoria-Gasteizko 
herritarren osasun-egoerari buruzko konklusio positibo orokorra. 

6.6. Jarduera ekonomiko eta finantzarioak 
Arlo horretako inpaktu nagusietako bat lehen sektorearen beherakada nabaria izan liteke. 
Horren eragileak aldi bereko oinarrizko presio batzuk izan dira, hala nola higiezinen 
sektorearen hedapena eta industria jarduera bakartzat duen lurzorua. Hala, nekazaritzako 
elikagaien sistemari lotutako ekonomiak garatu ezean, sistema hori arian-arian beheraka doa 
eta kaltebera bihurtzen da produkzio- eta banaketa-sistema exogenoen aurrean. 

Udalerrian historian zehar nagusi izan den industria-jardueraren inpaktuak zeharkako beste 
inpaktu batzuk eragiten ditu beste sektore batzuetan. Izan ere, industria-produkzioa 
eraginkortasun ekonomikoaren irizpide soilekin gauzatu da hasiera-hasieratik. Hori dela eta, 
industriak ingurumenaren aldetik egokitzeko ahaleginak egin arren, alde horretan aurrera 
egitea luze eta zaila izango da. Industria-hondakinen % 10 eta % 15 bitartean toxiko eta 
arriskutsua da. Industria inpaktu handiko sektorea da eta horren emaitza dira sistema 
hidrografikoan egindako isuriak (euskal ibaietako uren kalitate txarraren eragile nagusiak), 
atmosferaren kutsadura eta BEGen (berotegi-efektuko gasak) isuriak. Zorionez, orain arte, 
sektore horrek erreakzionatzeko gaitasun handia erakutsi du. 
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Bestalde, eta honetan ere zorionez, sektore horretako hainbat elementu edo joera aukeratzat 
har ditzakegu. Horien artean, dibertsifikazio ekonomikorako kontrajoera da nagusi, epe ertain 
eta luzera industria udalerriko jarduera bakarra izateko joera aldaraz baitezake. 

6.6.1. Lehen sektoreak pisua galtzea eta nekazaritz ako enplegua murriztea 

Arabako nekazaritza-sektoreko enpleguari buruzko 2005eko datuak Vitoria-Gasteizera 
estrapolatzen baditugu, ikusiko dugu sektoreak udalerrian 511 ustiategi eta 417 lanpostu 
dituela (30. taula). Horrek adierazten du nekazaritzak enplegu ugari galdu duela eta, 
zalantzarik gabe, Arabako Nekazari eta Abeltzainen Elkarteak (UAGA) arazoari buruz duen 
ikuspegia egiaztatzen du. Nekazaritzako sindikatu horren arabera, Vitoria-Gasteizko 
nekazaritzak atzeraldi nabarmena bizi du enplegua sortzeko gaitasunari dagokionez62. Datu 
horiek osatzeko eta baieztatzeko, abere kopuru osoan izandako beherakada erants 
genezake: 1989ko 8.547tik 4.816ra jaitsi zen 2005ean.  

Argi dago, bada, lehen sektoreak gero eta garrantzi txikiagoa duela Vitoria-Gasteizko ehun 
ekonomikoan, nahiz eta sektoreari eustea garrantzi handikoa izan lurraldeko espazio 
naturalak babesteko, baita, agertoki prospektibo batean, kalitateko elikagai freskoen 
hornidura bermatzeko ere.  

Hala ere, zalantzarik gabe esan daiteke udalerria sektorearen garrantzi estrategikoaren 
jakitun dela eta nahitaezko duela nekazaritza iraunkorraren paradigma berri bat, 
produkzioaren ordez merkatua xede duena. Aldundiaren, EAEren eta Europar Batasunaren 
politikak ere norabide horretan doaz. Nekazaritza Politika Bateratuaren berregituraketaren 
ikuspegia, nekazaritzarako dirulaguntzak ingurumen-neurrien kontzeptuaren barruan barne 
hartzen dituena, landa-politikaren planteamendu integralaren aldeko kontzeptu berri horren 
isla da. 

Hurbileko nekazaritza zenbait helburu integratu betetzeko oinarrizko kontzeptua bilakatu da, 
hain zuzen honako helburu hauek: gizarte-kohesioa, garraioan energia aurreztea, herritarren 
bizi-kalitatea eta osasuna hobetzea eta paisaiari lotutako beste alderdi batzuk. Paisaia 
kulturalaren kontserbazioa, berriz, Europako eta EAEko lurraldearen antolamenduaren 
helburuetako bat da, eta euskal eta gasteiztar foroetan eztabaidagai dago. 

6.6.2. Mugikortasunari lotutako gastu publikoaren a lferrikako hazkundea 

Mugikortasunak inpaktu handia du udalerriaren gastu publikoan eta pribatuan. Ibilgailuak 
erosi, erabili eta mantentzeko egiten den inbertsio pribatua oso handia da, baina 
mugikortasunerako azpiegiturak sortu, kudeatu eta mantentzeko inbertsio publikoak ere. 
Erreferentzia gisa, esan daiteke hiri-garraioko zerbitzua eskaintzen duen udal-enpresak 
(TUVISAk) tarifa bereziak edo “sozialak” dituen zerbitzuaren ustiapen-gastuen zati handi bat 
estaltzeko dirulaguntzak jasotzen dituela urtero.  

Ildo horretan, interesgarria da estaldura-ratio deritzona aztertzea, hau da, bidai txartelen 
salmentaren bidez estalitako ustiapen-gastuen zatia. Vitoria-Gasteizen kasuan, azken hamar 
urteetan, konpainiaren gastu eta sarreren banaketa honako hau da, bidaiariekin 
erlazionatuta (41. taula). 

                                                
62 UAGAko ordezkariekin izandako elkarrizketa. 
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TUVISAREN USTIAPEN SARRERAK ETA GASTUAK EUROTAN ETA  
BIDAIARIEK ETA DIRULAGUNTZEK ESTALITAKO GASTUAREN 

EHUNEKOAK, 2004AN, 2006AN ETA 2008AN 
 2004 2006 2008 

Gastuak 12.796.174,20 14.937.867,09 17.983.322,78 

Sarrerak 12.164.128,73 17.005.365,83 18.355.212,77 

Zerbitzuak 
emateagatiko sarrerak 3.626.134,60 4.127.587,81 4.942.231,39 

Dirulaguntzak 7.317.497,25 10.006.294,00 12.812.306,22 

Bidaiari kopurua 11.805.291 10.865.650,00 12.642.648,00 

Gastua bidaiariko 
 1,08 1,37 1,42 

Txartelak saltzeagatiko 
sarrerak bidaiariko 0,31 0,38 0,39 

Dirulaguntzak 
bidaiariko 
 

0,62 0,92 1,01 

Txartel-salmentak 
estalitako gastuen % 28,34 27,63 27,48 

Dirulaguntzak 
estalitako gastuen % 

57,19 66,99 71,25 

41. taula. Tuvisaren ustiapen-sarrerak eta -gastuak eurotan eta bidaiariek eta dirulaguntzek estalitako gastuaren 
ehunekoak, 2004an, 2006an eta 2008an 

(Iturria: TUVISA) 
 

Kopuru horien arabera, esan daiteke Vitoria-Gasteiz ustiapen-gastuen estaldura txikiko 
ezohiko kasua dela, 42. taula ikusita ondoriozta daitekeenez.  

TARIFA SARREREK USTIAPEN GASTUAK ESTALTZEKO RATIOA 
ZENBAIT HIRITAKO AUTOBUSETAN 

 Tarifa-sarrerak Estaldura-ratioa 
Alacant  16,3 % 73,41 
Iruñea 13,7 % 80,20 
Malaga 22,7 % 58,11 
Granada 21,3 % 78,62 
Donostia 13,5 % 66,4 
Vitoria-Gasteiz 3,6 % 30,72 
42. taula. Tarifa-sarrerek ustiapen-gastuak estaltzeko ratioa zenbait hiritako autobusetan 

(Iturria: Metropoliko mugikortasunaren behatokia, 2005eko txostena. Ingurumen Ministerioa. CTTSSren 2005eko 
kudeaketa-txostena. Eta TUVISAren 2004ko Memoria, Vitoria-Gasteizko datuetarako). 
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Hitz gutxitan, Gasteizko herritarrek zuzenean edo zeharka ahalegin eta diru kopuru handia 
ordaintzen dute autobus-zerbitzua mantentzeko, eta horrez gain, ibilgailu eta azpiegituretan 
inbertsio eskerga egiten dute urtero. Gogoratu baino ez da egin behar, adibidez, azken garai 
honetan urtero 10.000 ibilgailu matrikulatzen direla hirian. Horrek adierazten du arlo 
horretako inbertsio pribatua 120 milioi euro ingurukoa dela, hau da, Udalak 2005ean 
egindako inbertsioaren zenbatekoa halako lau. 

6.7. Ura 
Ura nahitaezkoa da edozein izaki bizidunentzat eta, giza kokalekuetan ere, bizitzaren 
iraunkortasuna eta kalitatea bermatzeko beharrezkoa da ura kantitate eta kalitate egokian 
eskura izatea. Baliabide hori funtsezkoa izan arren, ura hainbat presioren eraginpean dago. 
Presio horiek, batez ere, giza jarduerekin zerikusia dute. Hala, ura erabili ondorengo isuriek 
inpaktu handiak eragiten dituzte ur-ekosistemetan. Vitoria-Gasteizen, presio nagusiak 
honako hauek dira: eskariaren hazkundea, hornidura-iturrien degradazioa eta egungo 
kontzesio-sistema.  

Aurretik esan dugun legez, eskariaren hazkundea geldiaraztea lortu dute, sistemaren 
eraginkortasuna eta eskaintzaren kudeaketa hobetuz. Nahiz eta eraginkortasunaren 
hobekuntza nabarmena izan, batez ere banaketa-sarearen errendimenduari lotutakoa, 
Vitoria-Gasteizko Ura Aurrezteko Plan Integrala (UAPI) abian jartzeak eskariaren presioak 
berriz ere murriztea ekarri du. Ondorioz, hornidura-iturriak barne hartzen dituzten ur-
ekosistemen gaineko presioak ere apaldu dira. 

6.7.1. Hornidura-iturrien degradazioa 

Nekazaritzari eta industriari lotutako kutsadurak hornidura-iturrietan eragindako degradazioa 
mehatxu handienetako bat da ur-hornidurako sistemarentzat. Udalerriko hornidura-iturri 
nagusia udalerritik kanpo kokatutako uretatik etorri arren, udalerriko urak kalitate egokia 
berreskuratzea lagungarri izan liteke tokiko baliabideak hornidura-sisteman sartzeko. 
Horrela, Bilboko Ur Partzuergoaren urtegietatik datorren urarekiko mendekotasuna jaitsi 
egingo litzateke. 

Ur-ekosistemen egoera ekologiko egokiari eusteko beharrak nahitaez eskatzen du 
erabilitako ur guztiei tratamendu egokia ematea, ingurune urtarrera itzuli aurretik. Vitoria-
Gasteizko ur zikin ia guztiak bideratzen badira eta Krispiñako HUAn tratatzen badira ere (7. 
taula), Zadorra ibaian oraindik isurtzen dira karga organikoak (26. taula). Hala ere, HUAren 
isuriaren ostean OEK mailak gora egiten duen arren, hazkunde horrek gutxitzeko joera duela 
antzeman dugu, batez ere azken urteetan. Hazkunde horren eragilea HUAk araztu gabe egin 
behar izaten duen isuria da, batez ere eurite handiak izaten direnean. Horrelako isuriak 
gutxitu egingo lirateke euri-urak husteko sareak egingo balira eta, batez ere, zenbait 
jardueraren bidez, hala nola Uholdeetatik Babesteko Plan Bereziaren eta hegoaldeko ibaien 
deribazioaren bidez. 

6.8. Energia 
Energia, gaur egun, ongizate soziala eta ekonomikoa lortzeko funtsezko faktorea da. Hala 
ere, inpaktu nabariak eragiten ditu hainbat alderditan, esaterako baliabideak agortzeko 
arriskuan, klima-aldaketan, ekosisteman eta giza osasunean. Vitoria-Gasteizen ez dago 
erauzketa jarduerarik. Hortaz, ingurumenean eragin zuzena duten inpaktuak energiaren 
eraldaketari, banaketari eta, batez ere, erabilerari lotutakoak dira. 

Nahiz eta aintzat hartzen diren inpaktu nagusiak atmosferara produktu kutsatzaileak isurtzea 
eta energia-baliabide ez-berriztagarrien agortzea izan, energia sortu, eraldatu, banatu eta 
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erabiltzeko jarduerak ere inpaktuak ditu paisaian, uretan eta lurzoruan, eta inpaktu horiek 
eragin nabaria dute gizakien eta ekosistemen osasunerako. 

6.8.1. Kanpoko energia-hornidurarekiko erabateko me ndekotasuna  

Vitoria-Gasteizek ez dauka energia-iturri fosilik (ikatza, petrolioa eta gas naturala). Azken 
energia-kontsumoan pisurik gehien duten produktuak petrolioaren eratorriak dira, guztien % 
41. Gas naturala (% 29) eta energia elektrikoa (% 25) ere hiriko azken energia-kontsumoan 
esku hartzen duten gainerako energia-iturriak dira. 

Eredu horrek kanpoko energia-hornidurarekiko mendekotasun handia eragiten du. Gasteizen 
kasuan, mendekotasun hori % 99,6koa da. Indize hori oso handia da Espainiako 
Estatuarekin alderatuta, eremu horretan azken kontsumoaren kanpoko hornidurarekiko 
mendekotasuna, 2005ean, % 85,1ekoa izan baitzen (1990ean, % 66koa izan zen), hau da, 
139 milioi tpb, eta, batez ere, Europa osoarekin alderatuta, non kanpoko hornidurarekiko 
mendekotasuna, Eurostaten datuen arabera63, % 53,9koa izan zen 2005ean (1994an, % 
44koa izan zen). Aurreikuspenen arabera, EBren mendekotasun hori % 70era irits liteke epe 
ertainera. Europa energiaz hornitzen duen herrialde nagusia Errusia da (gas naturalaren % 
40, petrolioaren % 32 eta ikatzaren % 17 handik datoz). 

Joera horien arabera eta Gasteizen kasuan, erabatekoa den mendekotasuna handitzeko 
tarterik ez dago, hortaz, energia fosilen prezioen edozein igoeraren aurrean bereziki ahula 
da hiria.  

6.8.2. Energia berriztagarrien aprobetxamendu txiki a 

Energia berriztagarriei dagokienez, Gasteizek eguzki-energia termikoa, fotovoltaikoa eta 
eolikoa ekoizteko puntu sakabanatuak ditu. Orobat, zur-eraldaketaren hondakinek 
eragindako biomasa eta Krispiñako UHAtik, Gardelegiko hondakindegitik eta konpostatze- 
eta biometanizazio-planta berritik datorren gasa ere aprobetxatzen du. 

Eguzki-energia aprobetxatzeko 21 eguzki-atzitzaile termiko daude instalatuta. Guztien artean 
250 metro koadroko atzitze-azalera dute. Atzitzaile horien azaleraren % 22 udalarena da. 
Orobat, eguzki-energia aprobetxatzeko 55 atzitzaile fotovoltaiko daude instalatuta. Horien 
artean 155,1 kWko potentzia dute. Horietatik 30 instalazio nagusiak (145,8 Kw) sarean 
konektatutako sistemak dira. Instalazio horietako bat (4,8 kW) udalarena da. Energia eolikoa 
ekoizteko, berriz, 2,4 kWko potentzia duten 6 instalazio txiki besterik ez dago. 

Biomasaren erabilera energetikoa zurgintzako lantegi txikietan baino ez dute egiten, zuraren 
hondakinak erabiliz beroa sortzeko, baita udalerriko landa-guneetako etxe batzuetan ere. 

Halaber, Krispiñako hondakindegitik eta ur-araztegitik datorren biogasa aprobetxatzeko bi 
planta daude Vitoria-Gasteizen. Hondakindegiko biomasarekin elektrizitatea sortzeko 650 
kWko instalazioa erabiltzen da. 2004an, 4.665 MWh sortu zituen. Araztegiko biogasak, 
berriz, 1.555 MWh sortu zituen 2004an, eta Krispiñako energia-beharren zati bat betetzeko 
erabili ziren.  

Vitoria-Gasteizen transformazio-zentral bat dago, Michelin enpresarena, 57,8 MWko 
kapazitatea duena eta urtean batez beste 406.000 MWh elektriko eta 291.000 MWh termiko 
produzitzen dituena. Kogenerazio-zentrala da eta beroa eta elektrizitatea sortzeko gas 
naturala erabiltzen du. 

                                                
63 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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Tokiko Energia Planak jasotako datuen arabera, 2004an, energia-iturri berriztagarrien bidez 
ekoitzitako energia-kontsumoa 2.116 tpb izan zen, hau da, udalerrian kontsumitutako 
energia guztiaren % 0,4. Datu horrek egiaztatzen du kanpoko energia-iturriekiko 
mendekotasuna ia erabatekoa dela (% 99,6). 

6.8.3. Produkzioari eta kontsumoari lotutako eragin kortasun energetikoaren 
hobekuntza urriak  

Vitoria-Gasteizko biztanleko azken energiaren kontsumoa oso txikia da (2,3 tpb biztanleko 
urtean), bai Arabarekin konparatuta (3,44), bai EAErekin (2,6), eta baita Espainiako 
Estatuarekin (2,4) eta EBrekin ere (2,8) ere. Horren arrazoia izan liteke eraginkortasun maila 
handia dagoela, batik bat Estatu Batuetako (7,8) edo Japoniako (4,1) kontsumo-indizeekin 
alderatuta. 

Hala ere, azken urteetako datuek erakutsi dutenez, jarduera ekonomikoaren hazkundearekin 
batera energia-kontsumoak ere gora egin du Vitoria-Gasteizen. Hau da, eraginkortasunaren 
hobekuntzak, egon badira ere, ez dira aski izan energia-eskariaren hazkundea moteltzeko. 
Izan ere, posible da jarduera ekonomikoa areagotzea energia-erabilera handitu gabe 
(energia-zerbitzu berdinak ekipo eraginkorragoekin eskainiz).  

Industriak, zerbitzuek eta garraioaren zati handi batek, gutxi gorabehera, udalerriko azken 
energia-kontsumoaren bi heren kontsumitzen dituzte. Tokiko Energia Planaren arabera, 
Vitoria-Gasteizko faktura energetikoa 312 milioi eurora iritsi zen 2004an, hau da, pertsona 
eta urte bakoitzeko 1.375 euro baino gehiago. Herritarrak energia gutxiago kontsumitzea 
lekarkeen bestelako bizimodua hartzera motibatzeko bezain handia da gastu hori. Izan ere, 
helburu hori ez da oraindik lortu, energia-kontsumoaren hazkundea biztanleriarena baino 
azkarragoa izateak frogatzen duen bezala. 

6.8.4. Higiezinen hedapenari eta dentsitate txikiko  bizitegi-tipologiari lotutako 
energia-kontsumoaren hazkundea 

Gai horri buruz egindako azken ikerlanetako64 datuen arabera, etxebizitza berri bakoitzak, 
eraikitzeko zikloan, batez beste 13 tpb kontsumitzen ditu, eta 75 urteko erabilera-ziklo 
batean, ondorengo kontsumoa urteko 12.000 KWh da (1,09 tpb). 2000ko HAPNak kargan 
jarritako 32.296 etxebizitzetatik 2005ean eraikitzeko zeuden 21.613 etxebizitzak aintzat 
hartzen baditugu, horiek guztiak eraikitzeko gastu energetiko osoa 280.969 tpb izango da, 
etxebizitza-parkearen ondorengo bizi-zikloari lotutako gastua kontuan hartu gabe eta, 
hipotesirik kontserbadoreena erabiliz, etxebizitza horiek guztiak energia gutxien 
kontsumitzen duen tipologiaren arabera eraikiko direla suposatuta, hau da, etxebizitza-
bloketan. Magnitude-ordenaren erreferentzia gisa, esan daiteke Vitoria-Gasteizko petrolio 
eratorrien barne-kontsumo gordin osoa 229.957 tpb izan zela 2004an zehar. 

Etxebizitza-parke horrek nabarmen gaindituko ditu udalerriak epe ertainera izango dituen 
behar demografikoak. Hori dela eta, gehiegizko kontsumo hori higiezinen hedapenak 
energiaren arloan izango duen inpaktu zuzena dela esan genezake. Kopuru horiek 
arazoarekiko magnitude-ordenako hurbilketa besterik ez badira ere, inpaktu horri beste 
hauek erants dakizkioke, zalantzarik gabe: lurzoru-kontsumoa, nekazaritza-kapazitatea eta 
biodibertsitatea galtzea, isurien hazkundea eta erabili gabeko lurzoruan izango den hiri-

                                                
64

Green Building Challengeren eta International Initiative for Sustainable Built Environmenten arabera, (http://www.iisbe.org) 
blokeko etxebizitza bakoitzeko kontsumoa 152.778 Kwh da. (13,1 tpb); Mikel Cepedak eta Iker Mardarasek “Cuantificación 
energética de la construcción de edificios y el proceso de urbanización” izeneko ikaslanean diotenez, kontsumo hori 12,9 tpb da 
dentsitate txikiko blokearentzat (11. mota: 57 etxeb./ha. Gasteizen, HAPNko etxebizitza berrien batez bestekoa 52 etxeb./ha 
da).  
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hazkundeari lotutako garraioaren igoera. Inpaktu horiek guztiek beren ekarpena dute, 
zuzenean edo zeharka, oinatz ekologikoa zenbatzean.  

Bestalde, hiri ereduaren gaur egungo dinamikaren arabera (eta etorkizunari begira dinamika 
hori sakonagoa izan liteke), hiri-garapen berriek lurzoru gehiago kontsumitzen dute, hiria 
sakabanatu egiten dute eta joan-etorrietarako distantziak nabarmen luzarazten dituzte. 
Dentsitate txikiko familia bakarreko etxebizitzaren tipologia nahiko minoritarioa izan da 
Vitoria-Gasteizen duela gutxi arte (2005ean, etxebizitza-parkearen % 2,5 zen, beste % 96,1 
dentsitate handiko etxadi itxiko eta bloke irekiko tipologiari zegokion eta % 1,1 landa-etxea 
zen); hala ere, merkatuak tipologia horren alde egindako presioa (eskariaren kasuan, neurri 
handi batean, induzitua) handitu egin da azken urteotan, batez ere udalerriko herrietan, 
nahiz eta lurzoru, energia eta baliabide asko kontsumitu eta hiri-balioak sortzeko lagungarri 
ez izan. 

Hori dela eta, garapen berrietan, etxebizitza handiagoak proposatzen eta eraikitzen dituzte, 
berokuntza- eta hozte-sistemaz hornituak eta argitasun handiko gune partikularrak dituztela. 
Hori dela eta, ekipamenduen eraginkortasunean hobekuntza nabarmenak lortu diren arren, 
etxebizitza horiek energia gehiago kontsumitzen dute termino absolutuetan. Bestalde, 
kontuan izan behar dugu dentsitate gutxiko (12 etxebizitza/ha) familia bakarreko etxebizitzak 
eraikitzeko gastuak 60 tpb izan daitezkeela etxebizitzako, hau da, bloke ireki edo itxiko 
tipologiako etxebizitzek halako bost. Hirigintzako gastu energetikoari dagokionez, blokeen 
kasuan gastu osoaren % 9,84 eta % 23,64 bitartekoa izaten da, eta familia bakarreko 
etxebizitzetan, berriz, gastu hori % 13,84 eta % 29,28 bitartekoa izaten da, dentsitatearen 
arabera (12 etxebizizta/ha eta 143 etxebizitza/ha bitartekoak)65. Horrela, etxebizitzari 
dagokionez, litekeena da Vitoria-Gasteizen nagusitzen ari den hiri ereduan herritarren 
premiak eta jarduerak asetzeko energia gehiago behar izatea. 

6.8.5. Garraioari eta mugikortasunari lotutako ener gia-kontsumoaren igoera 

Vitoria-Gasteiz hiri trinkoa da, tamaina txiki-ertainekoa. Hiriko joan-etorri asko eta asko 
egiteko ez litzateke motor-ibilgailurik erabili behar. Hala ere, garraio-sektorearen energia-
kontsumoak adierazten duenez, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europar Batasuneko (15) 
batez bestekoa baino kontsumo unitario handiagoa du Gasteizek.  

Esan liteke, beraz, mugikortasunaren inpaktuaren adierazle sintetikorik adierazgarrienetako 
bat dela energia-kontsumoarena (43. taula).  

GARRAIO SEKTOREAREN AZKEN ENERGIA KONTSUMO UNITARIO A 

 
VITORIA-

GASTEIZ 
EAE ESPAINIA EB-15 

GARRAIOA (milaka tpb) 213,35 1.711 37.828 320.700 

BIZTANLEAK 229.080 2.120.384 43.197.684 382.287.100 

TPB/BIZTANLE 0,93 0,81 0,88 0,84 

43. taula. Garraio-sektorearen azken energia-kontsumo unitarioa 
(Iturria: Vitoria-Gasteizko datuak Tokiko Energia Planetik datoz eta 2006koak dira. EAEkoak EVErenak dira eta 
2004ko ekitaldiari dagozkio. Espainiari buruzko informazioa SGErena da eta 2004ari dagokio. EB-15eko datuak 

AIEk eman ditu eta 2002koak dira).  

                                                
65 Mikel Cepeda eta Iker Mardaras , ibíd. 
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Kopuru horiek argi eta garbi erakusten dute mugikortasunaren ingurumen-inpaktuak ez direla 
gutxietsi behar. 2006an, Vitoria-Gasteizko biztanleko garraio-kontsumoa 0,93 tona petrolio 
baliokide izan zen, hau da, Euskal Autonomia Erkidegokoaren, Espainiakoaren eta Europar 
Batasunekoaren (15) antzekoa. 

Hiri-mugikortasunaren ereduak, beste hiri batzuetakoekin konparatuta, ez du hainbeste 
energia alferrik galtzen, oinezkoen trafikoari eta ibili beharreko distantziari esker. Hala ere, 
eredu horrek ezin du konpentsatu produkzio eredu orokorraren energia-kontsumo handia eta 
udalerrian abiapuntu edo helmuga duen pertsona eta salgaien hiri arteko garraioarena. 

6.9. Hondakinak eta isuriak 
Hiri Hondakin Solidoak (HHS) ondasunak egiteko erabilitako baliabide naturalak dira, 
azkenean hondakin bihurtzen direnak. Horiek eragindako ingurumen-inpaktua behar bezala 
azaltzeko, baliabide horien erabilerari buruzko informazioa jaso behar genuke. Ildo horretan, 
“oinatz ekologikoaren” metodologia oso tresna lagungarria izan liteke lurraldeko baliabideen 
kontsumoa zehazteko, kontsumo horrek eragindako inpaktuarekin erlazionatuta. Hala ere,  
udalerrian kalkulua egitea zailagoa da, horretarako behar ditugun datuak biltzea ere zaila 
delako.  

6.9.1. Berotegi efektuko gas-isuria handitzea 

Ezinezkoa da atmosferara iristen diren hainbat eta hainbat hondakin identifikatu eta haien 
eboluzioa zehaztea. Ustez, 300.000 konposatu kimiko baino gehiago daude atmosferan, eta 
horietatik ehunka batzuk besterik ez ditugu ezagutzen. Konposatu horien arteko erreakzioak 
eta beste elementu natural batzuek (UVA izpiek) katalizatuak azaletik soilik ezagutzen ditugu 
(ozonoaren zikloa). Kutsadura horrek garrantzi handia du, batetik, giza osasunean dituen 
efektuak (gaixotze- eta hilkortasun-tasetan kuantifikatuta) zuzen eta berehalakoak direlako, 
gai kutsatzaileen kopuruaren arabera, eta bestetik, planeta osoan eraginak dituelako, hala 
nola berotegi-efektu ezagunaren hazkundea. 

Berotegi efektuko gas-isuriak, batez ere karbono-dioxidoenak (CO2), murgilduta gauden 
klima-aldaketaren eragile nagusiak dira. Vitoria-Gasteizko CO2 gas-isuriak 1,6 milioi 
tonakoak izan ziren 2004an, hau da, 7,2 tona CO2 biztanleko eta urteko. Isuri horiek, azken 
urteotan handitu arren, EAEko (10,7 t CO2 biztanleko) eta Europako (8,4 t CO2 biztanleko 
2002an) batez bestekoen azpitik daude.  

CO2 ENERGIA ISURIAK ENERGIA MOTAREN ARABERA 

ENERGIA MOTAK TONAK % 

Erregai solidoak 136 0 

Petrolioaren eratorriak 623.443 39 

Gas naturala 539.172 34 

Energia elektrikoa 440.818 27 

Energia berriztagarriak 0 0 

GUZTIRA 1.603.569 100 

44. taula. CO2 isuri energetikoak energia motaren arabera 
(Iturria: Vitoria-Gasteizko 2006-2010 Tokiko Energia Plana.) 
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Energia motaren arabera (44. taula), isuri gehien erabiltzen duen energia-iturria petrolioaren 
eratorriak dira: CO2 isuri guztien % 39 eragiten dute; ondoren gas naturala dator, % 34rekin, 
eta energia elektrikoa, gainerako % 27arekin. 

CO2 2 ENERGIA ISURIAK SEKTOREAREN ARABERA 

SEKTOREAK 
Datu 

absolutuak 
% 

Industria 267.850 17 

Etxebizitza 201.107 13 

Zerbitzuak 21.222 1 

Lehen sektorea 517.340 34 

Garraioa 1.603.569 100 

GUZTIRA 573.515 35 

45. taula. CO2 isuri energetikoak sektorearen arabera 
(Iturria: Vitoria-Gasteizko 2006-2010 Tokiko Energia Plana.) 

 

Sektoreka (45. taula), CO2 isuririk handienak garraioaren energia-erabilerak (% 34) eta 
industriak (% 35) egiten dituzte, eta neurri txikiagoan, etxeko energia-kontsumoak (% 17) eta 
zerbitzu-sektoreak (% 13). 

Energia-erabilera, CO2 isurien eragile nagusia izateaz gain, berotegi-efektuko beste gas 
batzuen isuriaren iturria da. Gas horiek, 2005ean, isuri guztien % 12 osatu zuten. Energiaren 
produkzioak eta eraldaketak konposatu azidotzaileak ere eragiten ditu, esaterako sufre-
dioxidoa (SO2) eta nitrogeno-oxidoa (NOx), eta horiek lurzoruari, urari, basoari eta arte-
ondareari kalte handiak eragiten dizkien euri azido deritzona sorrarazten dute. 

Etxebizitzari dagokion kapituluan, 2000ko HAPNak kargan jarri duen higiezinen parke 
berriaren eraikuntzari lotutako isuriak ere aipatu behar dira. Izan ere, etxebizitza horiek 
eraikitzeko prozesuan, eraikin bakoitzak 42.840 Kg CO2

66 isurtzea eragiten du, hau da, 
HAPNak kargan jarri dituen 32.296 etxebizitzetatik, 2005ean eraikitzeko dauden 21.613 
etxebizitzek 925.900 tona CO2 isuraraziko dituzte. Kalkulu horretan ez da aintzat hartzen 
etxebizitza bakoitzaren 75 urteko erabilera-zikloak urtean eragindako 1.970 Kg CO2 isuria. 
Benetako beharrekiko neurriz gainekoa den higiezinen parkeak baliabide eta hondakinen 
eremuan eragingo dituen inpaktuen barruan, eraikitzeko prozesuan etxebizitza bakoitzak 
behar dituen 240.000 Kg materialak ere barne hartu behar genituzke (7,75 milioi tona 
etxebizitza-parke osoarentzat) baita erabilera-zikloan zehar urtero eragindako 1.080 Kg 
hondakinak ere. 

                                                
66 Green Building Challenge/ International Initiative for Sustainable Built Environment( http://www.iisbe.org) 
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6.9.2. Sortutako hondakinen aprobetxamendu txikia 

46. taula. Vitoria-Gasteizen bildutako eta aprobetxatutako HHSak (2006) 
 

Gasteizen 2006an sortutako 503.675 t hiri-hondakin solidoetatik, 20.674 t soilik aprobetxatu 
ziren (46. taula). Kopuru hori sortutako hondakin guztien % 4 da, eta gasteiztar bakoitzak 
egunero sortzen dituen 5,98 Kg hondakinetatik kilo laurden bat baino gutxiago pertsonako 
eta eguneko. Etxeko hondakinei soilik erreparatuta, direla etxebizitza, merkataritza edo 
instituzioetakoak (IMIHA), aprobetxamendura bideratutako hondakin guztiak multzo 
horretatik datoz eta sortutako hondakin guztiekiko % 23koa da horien ehunekoa.  

 
VITORIA-GASTEIZEN BILDUTAKO ETA APROBETXATUTAKO HHS -AK (2006) 

 
GUZTIRA BILDUTAKOA BEREIZITA BILDUT. APROBETXAM. BIDERATUA 

MATERIALA 
t JATORRIA t % GUZTIA t  % GUZTIA 

PAPERA-KARTOIA 24.976 ETXEBIZ. ETA IMIHA 13.093 % 52 12.738 % 51 

PLASTIKOAK 10.982(1) ETXEBIZ. ETA IMIHA 1.413 % 13 1.318(1) % 12 

BEIRA 10.417(1) ETXEBIZ. ETA IMIHA 4.704 % 45 4.688 % 45 

METALAK 6.227 ETXEBIZ. ETA IMIHA 612 % 10 612 % 10 

ZELULOSIKOAK 4.102 ETXEBIZ. ETA IMIHA 778 % 19 697 % 17 

BRIKA 1.606 ETXEBIZ. ETA IMIHA 299 % 19 299 % 19 

EHUNAK 329(2) ETXEBIZ. ETA IMIHA 329 % 100 322 % 98 

ARRISKUTSUAK 651 ETXEBIZ. ETA IMIHA 451 % 69 0 % 0 

BESTE BATZUK 4.258 ETXEBIZ. ETA IMIHA 1.992 % 47 d.g. d.g. 

M. ORGANIKOA 25.874 ETXEBIZ. ETA IMIHA 0 % 0 0 % 0 

ETXEKO HONDAK. 
GUZTIRA 89.422 - 23.671 % 26 20.674 % 23 

ZELULOSIKOAK 3.698 

PARKE ETA 
LORATEGIAK 3.698 % 100 0 0 

HONDAKINAK 395.253(3) ERAIKUNTZA 0 % 0 0 0 

HUA-KO LOHIAK 15.302 HAINBAT 15.302 % 100 0 0 

GUZTIRA 503.675 HAINBAT 42.671 % 8 20.674 % 4 
(1) Hondakin handien edukia zehaztu gabe (CESPA-ESCOR, GARBIGUNEAK). 
(2) BESTE BATZUETAN sartutakoak gehitu behar zaizkie (d.g.) 
(3) Erauzketa-lurrak ez daude barne hartuta. 
(4) RICSA p/p (63 t) eta T. Emaus (42 t) 
(5) 270 hiru. Ontzikiak, gainerakoa hondakin handietatik dator. 
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7. INGURUMENAREN ETA IRAUNKORTASUNAREN EGOERA 
VITORIA-GASTEIZEN: IRAUNKORTASUNERAKO ABIAPUNTUKO 
INDARGUNEAK ETA AUKERAK  

Vitoria-Gasteizko iraunkortasunaren gaineko inpaktu globalak eta tokikoak garrantzitsuak 
badira, horren garrantzitsuak dira hiriak abiapuntuan dituen aukerak, inpaktu horiek albait 
arinenak izateko edo haiei lotutako joera negatiboak zuzentzeko. Ondoren aurkeztuko dugun 
aukera-analisiaren gidaria, beraz, helburu operatibo hori izan da, eta ez udalerriak izan 
ditzakeen gaitasun eta bertute ukaezinak agerian uzteko asmo hutsa. 

7.1. Natura-ingurunea 
7.1.1. Natura- eta nekazaritza-paisaiaren kalitatea  

Vitoria-Gasteizko natura-inguruneko paisaiaren kalitateak, ezbairik gabe, aukerak eskaintzen 
dituen faktore nagusietako bat da ingurumenaren ikuspegitik. Paisaia gaur egun ondo 
kontserbatuta egotearen arrazoia, neurri handi batan, gasteiztarrek natura-ingurunearekin 
harreman estuan bizitzeko betidanik izan duten kultura da. Hirigunearen trinkotasuna eta, 
horren ondorioz, oinez edo bizikletaz ibiltzeko distantzia egokiek erraztu egiten dute neurri 
handi batean herritarrek natura-ingurunearekin harreman zuzena izateko tradizioari eustea, 
bai txangoen bidez, bai natura- eta landa-inguruneetan aisialdiko jardueren bidez. 

Hori dela eta, indarreko plangintzak babes berezia eskaintzen die inguru horiei, haien 
paisaien balioengatik gorestekoak baitira. Hala ere, inpaktuei eskainitako kapituluan esan 
dugun bezala, babes maila hori ez da berdina nekazaritza-paisaiaren eremuan, azken hori 
giza hazkundearen mehatxupean dagoelarik. 

Nolanahi ere, mehatxupean egon arren, nekazaritza-paisaiak zituen balioetatik askori eutsi 
die oraindik, eta hori, beraz, aukera bat bezala aipatu behar dugu. Izan ere, lur landuek 
Arabako Lautadaren irudi tradizionala dakarkigute gogora: mosaikoan eratutako paisaia, non 
soro landu nagusiekin batera landaredi naturala eta fauna interesgarria ere ageri diren, 
lurzatien arteko mugen egiturari esker (heskaiak egon ala ez) eta mendiaren oinaldetik etorri 
eta, korridore berdeen bidez, landazabala zeharkatzen duten ibaiertz eta ezpondei esker. 
Natura-elementu horiek itxuratutako mosaikoak oso elementu interesgarriak ditu ekologiaren 
aldetik. Horrez gain, kultur balio handiko irudia eskaintzen du, eta haren balio ekologikoa ere 
baso eta mendiena bezain interesgarria da, hain oparoa ez bada ere. Ibaiertzek lurraldean 
duten balio handia azpimarratu behar dugu bereziki, bai paisaiaren eta produkzioaren 
ikuspegitik, bai ur-fluxuaren kontrolaren aldetik ere. 

Nekazaritza-ustiategi tradizionalei eutsiz gero, beraz, lurraldeak nekazaritzan eta ekologian 
betetzen duen funtzio horrek bermatu egingo ditu lurraldearen balio ekologikoa eta paisaia. 
Ekologia eta paisaia, gainera, bateragarriak dira erabilera publikoarekin, auzo-bideen sareari 
esker. Hala, herritarrek hiriaren ertzetik bertatik goza dezakete landaz eta naturaz. 

7.1.2. Lurzoru ez-artifizializatuaren erreserbari e ustea 

Lurzoru-erreserba handia dago oraindik Gasteizen, lurzoruari eusteko borondate historikoa 
izan baitu hiriak. Hori da, gaur egun, haren erakargarri nagusietako bat. Udalerriko 
azaleraren % 18,24 lurzoru artifizializatuz osatua da. Horretatik % 49,5 bizitegitarako 
erabiltzen da, % 49,1 industriarako eta gainerako % 1,4 hirugarren sektoreak eta 
ekipamenduek okupatzen dute67. 

                                                
67 Vitoria-Gasteizko Tokiko Agenda 21. 2008ko aldizkaria. 38. or. 
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Garapen berrietarako lurzoru mota guztien kontsumoaren hazkundea oraindik joera nagusia 
izan arren, Agenda 21eko adierazleen arabera, joera positibo bat ere hasi da antzematen, 
alegia bertan behera utzitako lurzoru artifizializatuen gaineko eraikuntza berriak ere gehitu 
dira, erabili gabeko lurzoruaren gainean egindakoak baino hein handiagoan: 2005ean 347 
eta 135 izan ziren, hurrenez hurren, eta 2003an 50 eta 2368. Mehatxua beste alde batetik 
dator, ordea: erabili gabeko lurzoruaren erreserba jarduera ekonomikoetarako kargan 
jartzea. 

Hala ere, lurzoru berriaren okupazioaren aurka eta, beraz, dagoen erreserbari eustearen 
aldeko presioak sortu dira hiru arrazoi hauek direla eta: Espainiako Estatu osoan higiezinen 
goraldia bukatu izanaren zantzuak, goraldi horrek eragindako inpaktuekiko alarma soziala 
handitu izana eta industriaren deslokalizazioaren arriskuekiko kontzientzia sortu berria. 

7.2. Landa-ingurunea 
7.2.1. Ureztatzeko ur-kontsumo txikia 

Espainiako beste eskualde batzuetan ez bezala, Vitoria-Gasteizen ur gutxi erabiltzen da 
ureztatzeko, prezipitazio naturalei eta ureztatzeko sistemei esker. Udalerriko lur landu 
gehienek erabilitako ureztatze-sistemak laboreen ur-beharra bermatzen du prezipitazio 
naturalen kopuruak behera egiten duenean. Ureztatzearen hedapenari esker, eskualdeko 
labore tradizionalen sorta nabarmen handitu da. Lehen, zereala, patata eta erremolatxa soilik 
landatzen ziren errotazio bidez. Orain, berriz, labore berriak zabaldu dira, batez ere 
barazkiak, hala nola leka. 

Ureztatzeko uraren iturri nagusiak bi dira: lehena urmael-sistema bat da, euria egiten 
duenean ura bildu eta, euririk ez dagoenean, ura banatzen duena; bigarrena Krispiñako 
HUAtik datorren ura da, ureztatzeko kalitatea bermatzeko tratamendua eman ondoren berriz 
erabiltzen dena. 

Gaur egun 12 Ureztatzaile Elkarte daude udalerrian eta, guztien artean, 12.078 hektarea 
azal ureztagarri kudeatzen dituzte69. Azalera horretatik gehiena, 10.000 hektarea inguru, 
Vitoria-Gasteizko udalerriaren mugen barruan dago. Lur ureztatua nabarmen handitu da 
azken urteotan, Arratoko eta Noryesteko Ureztatzaile Elkarteak abian jarri zirenetik. Bi 
horiek, hurrenez hurren, 4.081 eta 5.050 hektarea ureztagarri dituzte. 

Ureztatzaile Elkarte guztientzat dauden kontzesioak urteko 15 hektometrotik gorakoak dira 
eta, haietatik, 12,5 hektometro udalerriko azalerak ureztatzeko ur-kontzesioei dagozkie. 

Neguko zerealak, esaterako garia eta garagarra, ez dira ureztatzen. Hori kontuan harturik, 
Vitoria-Gasteizen urtean ureztatzen den azalera 3.000 hektarea ingurukoa dela esan 
daiteke. Hektareako batez besteko hornidura, berriz, urtean 4.000 metro kubiko dira. 
Ureztatzaile Elkarte gehienek, batek izan ezik, erregulazio-urmaelak dituzte, eta laboreak 
ureztatzeko erabilitako uraren % 95 banaketa-sareen bidez banatzen da. Lurzati gehienak 
aspertsio bidez ureztatzen dira. Horrek zerikusi handia du erabilitako ur-hornidura txikiarekin, 
zalantzarik gabe. 

Ureztatzeko azpiegitura berriak abian jarri ondoren, azalera ureztagarriak handitu ahal izan 
dira eta, horrez gain, araztutako ur zikinen emaria ere handitu da: urtean 12 hektometro 
kubiko inguru. Horrek esan nahi du Gasteizen soro landuak ureztatzeko erabiltzen den 
uraren % 85 inguru Krispiñako HUAtik datorren ur araztua dela.  
                                                
68 Vitoria-Gasteizko Tokiko Agenda 21. 2008ko aldizkaria. 38. or. 
69 Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Saila. 
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7.2.2. Baso-lurzoruaren kalitatea eta jabetza publi koa  

Vitoria-Gasteizko udalerrian, 2005ean, basoak hartutako azalera 8.417 hektareakoa zen70. 
Horretatik % 91 baso natural deritzonari zegokion eta gainerako % 9a landatutako basoari. 
Udalerriaren azalera osoarekiko % 30,4 da azalera hori, eta nekazaritza- eta basozaintza-
lurzoruaren azalerarekiko % 42. 

Udalerriko baso-masak osatzen dituzten espezie nagusiak hostotsuak dira, basoen azalera 
osoaren % 92,55 hartzen baitute horiek. Horien artean Quercus familiakoak azpimarra 
daitezke, batez ere Quercus faginea eta Quercus ilex espezieak, bien artean hostotsu 
guztien % 77 hartzen dutelarik. Pagoak (Fagus sylvatica) okupaturiko azalera udalerriko 
baso-azaleraren % 12 eta espezie hostotsuen azaleraren % 13 da. Konifero-basoek 
udalerriko baso-azaleraren % 7 inguru hartzen dute eta, horien artean, Pinus sylvestris eta 
Pinus nigra espezieak aipatu behar ditugu, horiek konifero guztien azaleraren % 65 hartzen 
dute eta. 

Gasteizko udalerriko baso-masak, bere kalitateagatik eta bere kantitateagatik, ingurune 
fisikorako iraunkortasun-politika integrala egituratzeko aukera ezin hobea eskaintzen du. 
Aukera hori ez da ohikoa Gasteizen antzeko tamaina eta garrantzia duten Espainiako beste 
hiri batzuetan. Bestalde, indarreko plangintzak emandako babesak eta jabetza, neurri handi 
batean, publikoa izateak areagotu egiten dute aukera-faktore hori. Hala, baso-azaleraren % 
76 publikoa da eta, baso naturalen kasuan, ehuneko hori % 78,1 da. 

7.3. Hiri-ingurunea 
7.3.1. Hiri-kudeaketaren eta -plangintzaren kultura   

Testuinguruaren kapituluan hiri-eboluzioari buruz ari ginela adierazi dugun legez, hirigintza 
bikaintasunezko gaia izan da beti Vitoria-Gasteizen, eta hiria aldatzeko prozesu guztiek hiri-
plangintzaren diziplinari men egin diote udalerrian historian zehar. Tokiko hirigintzaren eta 
plangintzaren historiak honako ezaugarri hauek ditu: erakundeek eta herritarrek argi izan 
dute beti plangintza beharrezkoa dela eskala guztietan eta plangintzaren kalitatearen aldeko 
presio positiboa egon da beti, haren helburuak edozein direla ere. 

Hala ere, egoera urbanistikoari buruzko diagnostikoa egiterakoan, aurretik esandakoa tentuz 
zehaztu behar dugu, baieztapen hori hiriak gaur egun dituen edo etorkizunean izan 
ditzakeen arazoak antzeman, ulertu eta aurre egiteko oztopo izan ez dadin, hain zuzen 
txosten honetan azaleratu ditugun arazoak. 

Ildo horretan, Gasteiz hirigintzaren eremuan nabarmentzen lagundu duena, funtsean, bere 
garapen planifikatua izan da, baita bere hiri-errealitateak, uneoro eta beste leku batzuetan 
baino askoz neurri handiagoan, plangintzan aurreikusitakoari erantzutea ere. Horrela, 
ordenagabeko hazkundearen eredu orokorrarekin konparatuz sortzen da bikaintasun-ideia 
hori, eredu horrekin alderatuta euskal hiriburuak, garapen diziplinatuko ezohiko kasua izanik, 
berezko distira baitu. 

Hala ere horrek ez du esan nahi dagoen hiri-egitura eredugarria denik. Esan liteke Gasteiz 
hirigintza-laborategi aurreratua izan dela eta badela; hortaz, esperimentazioak berekin 
dakartzan alde positiboak eta negatiboak ditu. Hala, gaur egun hirian antzematen diren 
arazoek, kasu askotan, ez dute zerikusirik testuinguru historiko orokorrean ahuleziak eta 
hutsegiteak erakutsi dituzten hirigintza ereduen aplikazio zorrotzarekin, baizik eta eredu 
horiek kudeatu eta gauzatzean egindako hanka-sartze eta sortutako arazoekin. 

                                                
70 2005eko Baso Inbentarioa 
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Hain zuzen, iraunkortasunaren paradigma berriak, hirigintzari aplikatuta, eredu horiek berriz 
aztertzeko aukera eman du, kritika diziplinar soiletik harago, eta hiriek gaur egun izaten 
dituzten arazo askoren sorrera ulertzen lagundu digute. 

Gasteiz aitzindaria izan da plangintza ekonomikoaren aurreneko tresnak aplikatzen eta, 
tokiko administrazioak eta herritarrek bultzatuta, ingurumena zaintzen. Ildo horretan, 
Gasteizen kasuan, paradigma berri horrek plangintzaren barruan garapen urbanistiko eta 
estrategikoaren eta iraunkortasun-helburuen arteko desadostasunak agerian jartzeko balio 
izan du. Desadostasun horiek funtsezko garrantzia dute eta toki mailako presio negatiboa 
eragiten duten oinarrizko faktoreetako bat dela ikusi dugu. 

7.3.2. Hirigunearen trinkotasuna 

Vitoria-Gasteizen eboluzio historikoan zehar, trinkotasuna etengabeko ezaugarria izan da 
eta hala jaso dute mende honetako plangintza-dokumentu guztiek gaur egun arte. 
Trinkotasuna hiri-ingurunearen balio handienetakoa izan da Gasteizen orain arte eta, berez, 
iraganetik heldutako iraunkortasun-ondarea da. 

Gasteizen, 2005ean zeuden 100.917 etxebizitzetatik71, 2.817k, hau da, % 2,8k, familia 
bakarreko tipologiari jarraitzen zioten. Hortaz, nahiz eta merkatuak dentsitate txikiko 
tipologien alde gero eta presio handiagoa egin eta, epe ertainera, tipologia horretako 5.000 
etxebizitza egon daitezkeen arren, lurraldea sakabanatzeko eta hedatzeko joera, orain arte, 
ez dela inpaktu larria izan esan nahi du horrek. Izan ere, hirigune finkatuaren inguruko 
hazkunde trinkoa gauzatu da eta nolabaiteko egonkortasuna dago industriari zein hirugarren 
sektoreko jarduera ekonomikoari eskainitako guneetan, hiriko bizitegi-guneekin bateragarriak 
baitira. Bateragarritasun hori ez da gune mistoen bidez gauzatu, baizik eta udalerriko 
langileak eguneroko jarduerak betetzeko erraz iristeko moduko gertuko lantokiei esker.  

Hala, Gasteizen trinkotasunak inpaktu positiboak eragiten ditu, eskala eta sektore guztietan 
isla dutenak, eta aukera anitzeko faktore bihurtzen da hiri-iraunkortasunerako, hainbat 
alderditan ikus daitezkeenez: mugikortasunean, garraio publikorako distantzia laburreko eta 
dentsitate egokiko bide-sarea ahalbidetzen duelako; espazio publikoan, erabilerak nahastea 
eta egoteko espazioen bizikidetasunerako gaitasuna errazten dutelako; natura-
ingurunearekiko harremanetan, hiriguneko edozein lekutatik natura-ingurunera azkar iristeko 
aukera ematen duelako; energia-kontsumoan, mugikortasunari, eraikuntzari eta espazio 
publikoari lotutako eskariaren optimizazioa dakarrelako. 

Ildo horretan, esan daiteke 2000ko HAPNaren bertute nagusietako bat Gasteizen trinkotasun 
horri eusteko egindako ahalegina izan dela, lehendik dauden ehunean eta bide-trazaduran 
oinarritutako hazkundea proposatzen baitu. Hala ere, Planak higiezinen parkearen neurriz 
gaineko hazkundea bultzatzen duenez, hiri-egituraren trinkotasunari eusteko ahalegin 
horrek, nahitaez, hiri-ehunak Eraztun Berdearen gainean eta inguruneko nekazaritza-lurzoru 
ez-babestuaren gainean gehiegizko presioa egitea ere ekarri du. Proposatutako etxebizitza-
parkea gauzatzeko lurzoru-beharrak, batetik, eta hiri-diseinuaren trinkotasun-kontzeptuaren 
interpretazio zorrotzegiak72, bestetik, erreserba horietan oinarritutako ziri berdeak egiteko 
aukera oztopatu dute. 

                                                
71 2006ko Estatistika Urtekaria, Auzokako Adierazleak. 
72 Kopenhageko 1949ko Hatz Plan ospetsuak ederki erakusten du nola eutsi, aldi berean, hiri-ehunaren eta natura-
ingurunearen arteko trinkotasunari eta interpenetrazioari, ziri berdeen bidez.  
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7.3.3. Zerbitzuetarako establezimenduak (nabeak, lo kalak, bulegoak eta 
despatxuak) egoki banatuta eta kokatuta egotea 

Hiriak eta bere eragin-eremuak zuzen funtzionatzeko behar dituzten zerbitzuetarako lokalak 
eta pabilioiak ondo banatuta daude hiri-ingurunean eta industria-gerrikoan. Kontuan izan 
behar dugu hiriak lurralde historikoan buruzagitza betetzen duela eta eskualdean zein 
eskualdez kanpo erakargarritasun handia duela merkataritzarentzat edo zerbitzuentzat. 

Zerbitzu horietako batzuk profesional autonomoek edo profesional-talde txikiek eskaintzen 
dituzte. Horrek azaltzen du azalera txikiek eta ertainek izaten duten eskari handia. Vitoria-
Gasteizko zerbitzuetarako lokalen eskaintza, azken urte hauetan, eraikin esklusiboetako 
bulegoetan edo bizitegi-guneetako eraikin partekatuetan kontzentratzen da. Kasu 
gehienetan, lokal horiek 150 m2 edo gutxiago dituzte. Lokalen batez besteko tamaina 
estatistikoa beste eremu batzuetan baino zertxobait handiagoa da Vitoria-Gasteizen, 
industriarako instalazio handien pisuaren ondorioz. 

Dauden 16.669 establezimenduetatik, % 36 merkataritzakoak, ostalaritzakoak eta ibilgailuak 
konpontzeko tailerrak dira (proportzio hori Euskadiko gainerako hirietan baino handiagoa 
da). Hala ere, pisu erlatiboa handia duten arren, merkataritzako establezimendu eta 
jatetxeen proportzioak behera egin du. Izan ere, 1994an, establezimendu horiek guztien 
erdia osatzen zuten. 

Aldi berean, establezimenduei lotutako enplegu kopuruak gora egin du, enpresentzako 
zerbitzuen kasuan izan ezik, azken horiek 1995ean establezimenduko batez beste 4,4 
lanpostuetatik 2004an 4,1era jaitsi baita. Jaitsiera hori beste eremu batzuetan ere gertatu da. 
Establezimendu horiek, 2004an, 15.178 langile zeuzkaten enplegatuta eta, horietatik, 2.025 
autonomoak ziren eta gainerakoak soldatapekoak. 

Gainerako zerbitzuek batez beste enplegu handiagoa dute, eta lokal bakoitzeko lanpostu 
kopurua 9,5 zen 2004an. 

Laburtuz, establezimendu mota guztiek gehitzeko joera etengabea dute, bai Vitoria-
Gasteizen, baita inguruan ere, baina hazkundeak probintzian eta eskualdean baino indar 
handiagoa du Gasteizko udalerrian. Enpresentzako zerbitzu-sareak gora egin du 1995 eta 
1999 bitartean, hazkunde-tasa handiak dituelako, eta ondorengo urteetan finkatu egin da. 
Pertsonentzako zerbitzuen kasuan, eboluzioa apala izan da bi denbora-tarteetan. 

Saltzeko eta alokatzeko eskainitako lokaletan, baliorik handiena dutenak hiriko erdigunean 
(Erdigunean, Hiribidean eta Koroatze kalean) kokatuak dira. Bulegoak hiri osoan badaude 
ere, pabilioi kopuruaren gorakada antzeman daiteke Gamarran, eta bulego eta despatxuena 
Lakuan. Esan liteke datu horiek ondo adierazten dutela hiriko eta inguruko eskaintzaren 
nolakotasuna, nahiz eta higiezinen dinamikaren une jakin batean egindako analisiari 
dagozkion. Bulegoetarako soilik diren eraikinak gutxi dira eta haien komertzializazioa motela 
izan da. 

Konklusio gisa, esan daiteke enpresentzako zein pertsonentzako zerbitzuen hazkundeak, 
oraindik ere, erdigune historikoan kokatzeko egitura tradizionalari eutsi diola, Udaleko eta 
Aldundiko bulego administratiboetatik gertu, eta industrialdeetan ere presentzia txiki bat 
dutela zerbitzu horiek. Hiriburu izateak ere ez du erakartzeko besteko indarrik Lakuan 
ordezko zerbitzu-gunea eratzeko. Pertsonentzako zerbitzuak, merkataritza adibidez, eremu 
zabalagoan hedatzen dira, baina beti erdigunearen eta zabalgunearen inguruan. 
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Udal gobernuaren erabakitzeko guneak ere Andre Maria Zuria plazaren eta Dato kalearen 
inguruan daude: inguru horretan eta Alde Zaharrean kokatuta daude udal-bulego eta 
enpresa publiko gehienak. 

Zerbitzuen jarduera ekonomikoa erabilera nahasiko egitura batean txertatzeko erraztasuna 
eta zerbitzu horiek eskaintzen dituzten enpresa-ehunaren eskala txikia direla eta, zerbitzuek 
ahalmen handia dute udalerriko bizitasuna dibertsifikatzeko eta mantentzeko. Hiriko 
aldirietan eta garraio pribatuaren bidez soilik irits daitekeen lekuetan (hala nola Miñaoko 
Teknologia Parkean) kokatutako zerbitzu-enpresek hiriarekin bateragarri diren jarduera 
horiek desagerrarazteko eragina dute eta, ildo horretan, toki-iraunkortasunerako inpaktu 
negatiboa dutela esan daiteke ezbairik gabe. 

7.3.4. Espazio publikoen sarearen kalitate orokorra  

Espazio publikoaren bizikidetasun- eta bizitasun-baldintzei dagokienez, Gasteizko espazio 
publikoan eragina duten unean uneko arazoak aipatu ditugu inpaktuei buruz hitz egin 
dugunean. Arazo horien arrazoiak, funtsean, bi dira: bloke irekien tipologia espazio 
publikoaren aldetik desegokia izatea eta saltoki handiek kaleko merkataritza aldentzeko 
eragindako fenomenoak. 

Espazio publikoaren erosotasun bioklimatikoa dela eta, Erdi Aroko hiriguneak eta XIX. 
mendeko zabalguneak soilik dute neguko eguzkimendu-arazorik, haien orientazioagatik eta 
bide-trazaduraren estutasunagatik. Horrek badu garrantzirik klima heze eta nagusiki hotza 
denean. Hala ere, oro har, Vitoria-Gasteizko espazio publikoen sareak, XX. mendean zehar 
garatu denez, egokitasun bioklimatikoa errazten duten ezaugarriak ditu bideen 
zabaltasunaren eta sekzioaren aldetik. 

Lehendik datorren espazio publikoaz ari garela, Erdi Aroko bilbea hegoaldetik zabaltzeko 
Arkutxoetan egindako operazio eredugarria, XVIII. mendearen bukaeran egina, penintsulako 
hirigintzan ingurumen-kalitaterik handieneko hiri-paisaietako bat da, bai espazioaren eta 
arkitekturaren aldetik dituen gaitasunengatik bai haren baldintza bioklimatikoengatik. Andre 
Maria Zuriaren plazaren ingurua eta antzeko espazioak eredugarritzat jo ditzakegu espazio 
publikoaren bizikidetasunaren ikuspegitik.  

1865eko Zabalguneko espazioak, bere hiri-eskalagatik, ezaugarri morfologiko (kalea 
sekzioa, erlaitzen altuera, tarteuneen luzera), bioklimatiko (argitasun naturala) eta funtzional 
(erabilera-aniztasuna) egokiak ditu, baina baita aintzat hartu ditugun muga maximo edo 
minimoetatik gertukoak ere (dentsitatea, bide-sarearen trinkotasuna, fatxaden arteko 
distantzia). Nolanahi ere, presio-faktorerik guztietan larriena trafikoa da.  

Esan dezakegu espazio publikoen sarearen diseinua eta egoera orokorra kalitate handikoak 
direla, batik bat Espainiako beste hiri batzuekin konparatuta. Airearen kalitatea nahiko ona 
da, baina ez erabat gogobetegarria: Airearen kalitatea txarra izan den egun kopurua % 24 
eta % 32 bitartekoa izan da azken bosturtekoan. Vitoria Gasteizko trafikoak eragindako 
zarata kutsatzaile guztietan inpakturik handienekoa da. Izan ere, herritarren herena baino 
gehiago (% 37) zarata maila kaltegarrien eraginpean bizi da. 

7.3.5. Berdegune-sare zabala, berdinbanatua eta ond o zaindua 

Tamaina ertaineko berdegune-sare egokia, berdinbanatua eta ondo zaindua dago. Inpaktuei 
eskainitako atalean espazio publikoei buruz esan dugun bezala, kasu honetan ere 
erdigunearen eta aldirien arteko gradientea dago sistemaren erabilerari dagokionez. Hala, 
gutxiegi erabilitako berdeguneak ageri dira, batez ere Lakuan eta San Martinen. 
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Parke eta lorategietako landare-espezieak aukeratzeko irizpide ekologiko zorrotzak aplikatu 
direla egiaztatzeko frogarik ez badago ere, Gasteizen nahikoa eraginkortasuna lortu dute ur-
erabileraren aldetik. Ura Aurrezteko Plan Integralak ureztatzeko ur edangarriaren ordez ur 
birziklatua erabiltzeko neurriak jasotzen ditu. Bestalde, normalean egiten den inausketa 
motari esker, zuhaitzek garapen naturala dute eta sortutako zurezko hondakinak nahikoa 
txikiak dira. 

Hirigunearen barruan, berdeguneen banaketa egokia da. Hala, bizitegi-ehuneko edozein 
txokotatik, gehienez, 250 metrora aisialdiko berdegune bat dago, hau da, gehien jota 2,5 
minutuan irits daiteke bertara oinez. Izan ere, ohiko hirigintza-estandarren arabera neurtuta, 
Gasteiz Espainiako hirietan berdegunez hornituena da: 14,2 m2 berdegune ditu pertsonako, 
guztira ia hiru milioi metro koadro hiri-berdegune eta 127.000 zuhaitz73. 

7.3.6. Parke eraikiaren bizigarritasun maila ona  

Gasteizko egungo etxebizitza-parkea nahikoa modernoa da: etxebizitzen % 77,1 1960 eta 
2000 bitartean eraiki zuten eta % 7,5 2000 eta 2005 bitartean. Bizigarritasun-arazorik 
larrienak Erdi Aroko hirigunean (han, etxebizitzen % 33,88k 60 m2 baino gutxiago ditu eta 84 
etxebizitzak 30 m2 baino gutxiago dituzte) eta 1950eko eta 1970eko hamarkadetan eraikitako 
etxebizitza sozialetan74 daude. Erdi Aroko hiriguneari dagokionez, indarrean dagoen 
Biziberritzeko Planak arazo guztiei buruzko azterketa zorrotza eragin du. 1956ko Planaren 
eta 1963koaren artean garatutako herri eta auzoak (Zaramaga, Ariznabarra, Adurtza, 
Babesgabetuak, Abetxuko, Ehari, Aretxabaleta), neurri handi batean, bi plan horietatik 
lehenengoak ezarritako xedapen guztietatik kanpo garatu ziren eta, tamainaren, 
kokapenaren eta morfotipologiaren aldetik oso heterogeneoak izan arren, ezaugarri komuna 
dute: hiriko arazorik handienak horietan metatzen dira. Arazo horien artean honako hauek 
dira larrienak: eraikuntzaren kalitate eskasa, dentsitate handiegia, eraikinen gehiegizko 
altuera eta hiri-espazioaren desegituraketa, batez ere Abetxukon, Adurtzan, Ariznabarran eta 
Errekaleorren. Hala ere, hiri-degradazio larria eragiten duen fokurik ez dago, eta arazorik 
handienak eraikinen egokitzapen bioklimatikorik ez izatea da.  

Eraikinen kalitatearen aldeko presio positiboa agerikoa da garapen berriko guneetan 
eraikitzen ari diren etxebizitzen arkitekturaren batez besteko kalitate handiari erreparatuta. 
Oro har, Gasteizek arkitektura-diseinuaren eta hiri-diseinuaren artean ohiko duen orekari 
eustea lortu du. Ingurumen-irizpideak txertatzearen aldeko presio positiboak erakundeen 
babesa bereganatu du eta irizpide horietako batzuk aintzat hartzea lortu du dagoeneko. 
Hala, garapen berrien proiektuetan hasi dira diseinu aktiboaren eta pasiboaren irizpide 
bioklimatikoak aintzat hartzen, eta ura berotzeko eguzki-energia atzitzeko sistemak eta ura 
bereizten duten sareak ezartzen dira gaur egun eraikin berrietan. Zirkunstantzia horrek 
eragin onuragarria izango du bizi-kalitatean eta etxebizitza-parkearen bizigarritasunean eta, 
horrez gain, gerora begira, energiaren alorreko eta oinatz ekologiko orokorreko adierazleak 
hobetzen lagunduko du. 

7.3.7. Etxebizitza babestuaren eskaintza egokia 

Vitoria-Gasteiz Estatuan etxebizitza alokatu gutxien duen hiria izanik ere, Babes Ofizialeko 
Etxebizitza (BOE) tasarik handienetarikoa du bere lurralde-eremuarekin alderatuta, inpaktuei 
buruzko atalean esan dugun bezala. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoan 1995 eta 2006 
bitartean eraikitako 16.188 etxebizitza babestuetatik, 7.219, hau da, % 44 Vitoria-Gasteizen 

                                                
73 2002ko datuak. Erreferentzia: Hiri-kalitatea eta gizarte-kohesioa, Vitoria-Gasteiz. Nazio Batuetako Jardunbide Egokiak. CF+S 
Liburutegia. habitat.aq.upm.es 
74 2005eko Estatistika Urtekaria, 13. kapitulua: Bizitegi-eraikuntza eta etxebizitza, 13.2.3, 13.2.4 eta 13.2.9 atalak. 
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eraiki zituzten. Eta 2007ko bigarren hiruhilekoan hasitako 1.142 etxebizitzetatik, 799, hots, % 
70 inguru, euskal hiriburuan daude. 

Familien erdiak euren jabetzako etxebizitza du, % 25ek babes ofizialekoa du eta % 8,6 
alokatutako etxebizitzetan bizi da. Babes ofizialeko etxebizitzen proportziorik handiena 
Iparralde eta Lakua barrutietan dago. Azken barruti horretan, hain zuzen, alokatutako 
etxebizitzen tasarik txikiena dago. Orain arte, etxebizitza sozialen banaketa nahikoa 
orekatua da barrutien artean.  

Bestalde, Europako Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko Lege berriak ezarri duenez, hedatzen 
ari diren guneetan, lurzoru urbanizagarriko sektoreen % 75 etxebizitza babestua eraikitzera 
zuzenduko da, dela saltzeko dela alokatzeko, eta ehuneko horretatik, % 55 erregimen orokor 
eta bereziko BOEak eraikitzeko izango da. Hiri-lurzoruen kasuan, etxebizitza babestuetarako 
erreserbaren ehunekoa % 40 da, horretatik % 50 erregimen orokorreko eta bereziko 
BOEetara zuzendu behar delarik. Hala ere, ez dago argi BOEen balio-bizitzan zehar haien 
prezioa kontrolatzeko zer neurri erabiliko diren.  

Gizarte-iraunkortasunaren aldetik, ez dago zalantzarik etxebizitza babestuaren eta 
sozialaren eskaintza zabala datu positiboa dela. Hala ere, datu hori irakurtzen dugunean 
inpaktuen atalean adierazitako beste datu batzuekin batera aintzat hartu behar dugu, hots, 
higiezinen parkearen neurriz gaineko dimentsioa, etxebizitza librearen prezio garestia eta 
alokatzeko etxebizitza-eskaintza txiki-txikia adierazten dituzten datuekin batera. Izan ere, 
batez ere aipatutako azken datu horrekin erlazionatuta, balantzea argi eta garbi lerratzen da 
irakurketa negatibora.  

Nolanahi ere, higiezinen sektorearen egungo egoerak aldaketa handiak izango direla 
aurreikusteko zantzuak ematen ditu. Aldaketa horiek izan daitezke, esaterako, prezioak 
jaistea, higiezinak eraikitzeko abiadura jaistea eta hutsik dauden etxebizitza asko alokairuko 
merkatuan sartzea. Gauzak horrela, babes ofizialeko etxebizitzen eskaintza zabala, 
zalantzarik gabe, aukera ona da.  

7.3.8. Erakunde eta herritarren kontzientzia handia  ondare-balioekiko  

Vitoria-Gasteizko herritarrek eta erakundeek beren hiriaren ondare-balioekiko kontzientzia 
handia izan dute beti. Toki-hirigintzari onartutako bikaintasunaren oinarrian dago kontzientzia 
hori. Oro har, Gasteizen monumentu hutsez osatutako ondarea ondo kontserbatuta eta 
mantenduta dago, edo bestela, zaharberritzeko prozesuan, hala nola Santa Maria Katedrala, 
zaharberritzeko proiektu eredugarriaren xede baita, edo harresiaren hondarrak. Hala, bada, 
ez dago ondarearen gaineko presio negatiborik; esan liteke, aitzitik, ondarea zaintzearen 
aldeko presio positiboa dagoela, baina ez du interes ekonomikoekin zerikusi zuzenik.  

Magnitude-ordenaren aldetik, argi dago Udalak hiri-erreformak egiteko lanetarako dirua 
emateko asmo finkoa duela. Hala ere, erreforma hori Erdi Aroko hirigunean gauzatzen ari da 
batik bat, eta ez dirudi hiriko gainerako guneetan hein berean gauzatzen denik, nahiz eta 
etxebizitza-parkea andeatua egon. Udalak Erdi Aroko hirigunearen erreformarako datozen 
zortzi urteetan bideratutako aurrekontua 115,9 milioi eurokoa da, edo bestela esanda, urtean 
14,48 milioi eurokoa. Magnitudearen erreferentzia gisa, esan daiteke Hiri Berrikuntzarako 
Agentziarentzat (ARUV) onartutako aurrekontua 13,78 milioi eurokoa izan zela 2006an, udal 
aurrekontu osoaren 474,53 milioi euroetatik. Aurrekontu horren barruan, Hirigintza Sailaren 
aurrekontu zehatza 56,78 milioi eurokoa izan zen eta Ingurumen Sailarena 43,12 milioi 
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eurokoa75. World Monuments Fundek katedrala zaharberritzeko onarturiko 100.000 
dolarretatik kanpo, ez dago argi zein diren zeregin horietarako kanpo-ekarpenak76. 

Bestalde, etorkin kopuruaren hazkundeak (2005ean herritar guztien % 5,75 etorkina zen) 
tokiko nortasunaren pertzepzioan aldagai berria sorrarazi du. Ondorioz, Erdi Aroko 
hirigunearen gaineko presio exogeno nagusiak inmigrazio horri lotutako esklusio sozialeko 
fenomenoetatik etor liteke, eta fenomeno horiek gentrifikazioa eta museifikazioa eragiteko 
estrategiak sorreraz litzakete. Inpaktuei buruzko kapituluan izan ditugu hizpide arrisku horiek. 
Bestalde, goraldian den eredu komertzialak (saltoki handietan oinarrituak) eragindako 
dibertsitate komertzialaren galerak prozesu hori elika lezake. 

Bestalde, degradazioari eta zaharkitzeari lotutako arazorik handienak bizitegi-ondare 
historikoan gertatzen dira eta, ildo horretan, ahaleginik handienak Erdi Aroko hirigunera 
bideratzen ditu Udalak, Erdi Aroko Hirigunea Biziberritzeko Plan Estrategikoaren bidez. 
Planak mugikortasun iraunkorraren aldeko neurri garrantzitsuak barne hartzen ditu, 
irisgarritasuna eta oinezkoentzako guneak lehenetsita. Indarrean diren biziberritzeko plan 
horiek, berez, Alde Zaharrean bertan behera utzita edo zaharkituta dagoen eraikin-parkea 
berriz ere erabiltzeko aukera eta esparru egokiak dira. 

Zaharkitutako parke hori dela eta, erabili gabe dauden lonja guztiak eta horiek etxebizitza 
bihurtzeko aztertutako proposamena aipatu beharrean gaude. Vitoria-Gasteizko etxebizitza-
parkearen gehiegizko dimentsioa kontuan hartuta, ez dirudi proposamen hori justifikatuta 
dagoenik eta, iraunkortasun integralaren ikuspegitik, gomendagarriagoak izan litezke lokal 
komertzial, tertziario edo administratibo bilakatzeko ordezko proiektuak. Horrela egingo 
balitz, batetik, saltoki handiek gaur egun mehatxupean jarri dituen erabileren dibertsitatea eta 
nahastea areagotu egingo lirateke, eta bestetik, gentrifikazioa gertatzeko mehatxuak ere 
desagertu egingo lirateke Erdi Aroko hirigunetik.  

Nahiz eta, oro har, lehendik datorren ondareari eustearen aldeko iritzia oso zabalduta egon, 
kasu batzuetan gatazkak gertatu dira identitate sozio-urbanoaren erabileraren inguruan, 
esaterako Erdi Aroko hirigunean kokatutako Gaztetxearekin gertatu zena. Gatazka horien 
arrazoiak, funtsean, honako hauek dira: herritarrek parte hartzeko bide gutxiegi izatea, 
erakundeen paternalismorako joera eta udal-politikaren gehiegizko politizazioa. Gatazka 
horiek hiri-iraunkortasunaren ikuspegitik bideratu beharko lirateke, elementu horiek 
biziberritzeko eta integratzeko faktoreak izan daitezen, besterik gabe desagerrarazi eta 
kanpoko elementuekin ordezkatzea erabaki beharrean.  

7.3.9. Hiri-ehunaren pribilegiozko harremana natura rekin  

Alderdi horrek, berez, aukera den aldetik azpimarratzea merezi badu ere, beste aukera-
faktore batzuen emaitza da. Horien artean honako hauek aipa ditzakegu: hirigunearen 
inguruko paisaia naturalaren eta landatarraren kalitatea, hirigunearen trinkotasuna eta eskala 
eta gasteiztarrek naturarekin harremanetan jartzeko betidanik izan duten tradizioa. Horiez 
gain, beste faktore garrantzitsu bat ere aipa genezake: hiriak azken hiru mendeetan bokazio 
industriala izan badu ere, oraindik ez du erabat apurtu nekazaritza-sustraiekin. 

Hiri-iraunkortasunaren ikuspegitik, faktore hori egundoko aukera da hirarentzat, batez ere 
antzeko dimentsio eta ezaugarriak dituzten beste hiri batzuekin konparatuta. Izan ere, 
abiapuntuan hiri-ehunaren eta naturaren artean harreman estua izateak ikaragarri errazten 
                                                
75 Vitoria-Gasteizko Udala. Ogasun, Ondare eta Aurrekontu Saila. 2006ko ekitaldiko aurrekontu orokorra 
hemen:http://www.vitoria-gasteiz.org/we004/docs/presupuestos/es/presupuestos.pdf 
 
76 La Catedral de Santa María suma un nuevo reconocimiento internacional: http://www.diariovasco.com/prensa/20061014 
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du hiriaren oinatz ekologikoa arintzeko balio lezaketen neurri integralak hartzea, herritarren 
bizi-kalitate handiari eutsita eta are hobetuta: hiriko berdegune-sistemaren eta ingurunearen 
arteko jarraitutasuna, natura hiri-espazioaren erregulatzaile bioklimatiko gisa erabiltzea, 
herrien artean eta herrien eta hirigunearen artean komunikatzeko bide berde eta auzo-
bideen sarea sortu eta mantentzea, hiri-baratzeak hedatzea eta hondakin organikoen 
berrerabilera handitzea. 

Azpimarratu behar dugu, hala ere, naturak eta hiriak osatutako sistema berezi hori ezin 
hauskorragoa dela. Egungo egoera orekatua da oraindik, baina mehatxupean dago hiri-
hedapenak berekin dakartzan degradazio, zatiketa eta antzeko fenomeno gero eta 
nabariagoen ondorioz. 

7.3.10. Gizarte-etxeen sare finkoa 

Gasteizko hirigintzaren bikaintasunaren pertzepzioa eragiten duten faktoreen artean, 
hirigintza-plangintzarekin lotura zuzenik ez duten alderdiez ari garela, honako hau 
azpimarratzekoa da: José Angel Cuerda alkate ohiak hasieran bultzatutako gizarte-etxeen 
programa zabala. Haren ondorengo udalbatzek eutsi egin zioten programari, herritarrek 
onartu zutela eta inpaktu positibo ukaezina lortu zuela ikusita. Programa hori 1979tik 1983ra 
bitarteko legealdian diseinatu zen, baina hurrengo legealdian hasi zen gauzatzen, 1983tik 
1987ra bitartean hain zuzen. Hasiera batean kultura, aisia eta zerbitzu administratiboak 
eskaintzeko eta herritarrentzat toki mailako erreferentziazko lekuak izateko sortu ziren. Hirian 
lortu duten finkapenaren ikuspegitik, haien arkitektura-diseinuaren kalitatea alde batera 
utzita, gizarte-etxe guztiak ukaezinezko mugarri bihurtu dira bakoitza bere auzoan. 

Gaur egun, hamaika gizarte-etxek osatzen dute sarea, auzoetan zeharo finkatuta daude eta 
haien eguneroko bizitzarekin lotura estua dute. Haietatik, bost gizarte-etxe integratuak dira, 
hau da, gizarteari, kulturari eta kirolari lotutako jarduerak instalazio bateratuen barruan 
gauzatzen dira. 

Nahitaez azpimarratu behar dugu esperientzia hori aukeren artean. Izan ere, hiri-
iraunkortasunaren ikuspegitik funtsezkotzat hartzen diren faktore asko biltzen dira 
esperientzia horretan, esaterako honako hauek: batetik, zerbitzuen deszentralizazioa eta 
hurbiltasun-politika, motor-ibilgailu bidezko joan-etorriak saihestu eta espazio publikoaren 
erabilera errazten dutenak, eta bestetik, herritarrek parte-hartzeko baldintzak sortuz gizarte-
kohesioa erraztea.  

Gizarte-etxe integratuen sarea gizarte-iraunkortasunerako oinarrizko azpiegitura da. Haren 
inguruan ekintza- programa eta -plan guztiak egitura daitezke.  
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7.4. Hiri- eta lurralde-mugikortasuna 
7.4.1. Mugikortasun iraunkorraren eredua garatzea b ultzatzen duten ezaugarri 

topografikoak, urbanistikoak, sozio-ekonomikoak eta  udal-
kudeaketakoak.  

Vitoria-Gasteizek hartzen duen eremuan, hirigune historikoan izan ezik, ez dago aldapa 
handirik eta ibaiak ez dira barne-oztopoak, baizik eta hirigune urbanizatuaren eta landa- eta 
natura-ingurunearen arteko mugak.  

 

 
29. irudia. Hiriko distantziak 

 (Guk egina) 

 

Duela gutxi arte, pertsona batek oinez ordu erdian egin zezakeen distantzian zegoen eremu 
urbanizatuaren muga (2,2 km), hau da, oinez egin ohi diren joan-etorrien distantzian. Azken 
urteetako hazkundearen ondorioz, ordea, hiriak eskala-jauzia egin du eta auzoen arteko 
distantzia ez dago jada oinezko arrunt baten eremuaren barruan. Hori dela eta, garraiobide 
mekanizatuen erabilera nahitaezko bihurtu da (garraio kolektiboa eta ibilgailua motor-
garraiobideen kasuan, eta bizikleta motorrik gabekoenean). 

Hala ere, egunero egin ohi diren batez besteko distantziak laburrak dira Espainiako eta, batik 
bat, Europako beste hiri batzuekin alderatuta (29. irudia). Vitoria-Gasteizko plangintzari eta 
mugikortasunari buruzko hainbat agiritan behin eta berriro aipatutako trinkotasuna 
egiaztatzen da horrela, hau da, hiriaren konfigurazioa dentsoa eta etengabea da, eta hori 
aukera-faktore argitzat dugu hemen. Hiriko 229.000 biztanleetatik, aldirietako landa-gune 
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edo erakunde txikietan guztira 5.000 lagun bizi ziren 2006an77, hau da, udalerriko biztanle 
guztien % 2,16. 

Trinkotasun urbanistikoa osatzeko, lanpostuen kokapen eredua autonomia handikoa da, hau 
da, udalerriz kanpoko lanpostuekiko mendekotasuna txikia da. Hala, INEk 2001ean egindako 
Biztanleria eta Etxebizitza Erroldaren datuen arabera, Gasteizko langileen % 88k udalerrian 
bertan du lanpostua. Lurralde Historikoko gainerako udalerrietan, berriz, proportzio hori % 
48koa da, 47. taulan. Ikus daitekeenez.  

UDALERRIAREN KANPO MENDEKOTASUNA LANPOSTUEI DAGOKIE NEZ 
 Vitoria-Gasteiz % Araba % 

Udalerrian bertan 86720 88,19 14377 47,92 
Beste udalerri batean 11618 11,81 15624 52,08 

47. taula. Udalerriaren kanpo mendekotasuna lanpostuei dagokieneZ 
(Iturria: Guk egina INEren Biztanleria eta Etxebizitza Erroldaren datuetan oinarrituta) 2004ko otsaileko 

esplotazioa). 

Kopuru horiek ikusita, esan daiteke hiria nahikoa singularra dela Espainian eta Euskal 
Autonomia Erkidegoan lan-merkatuen metropolizazioaz ari garela. Esaterako, Donostian eta 
Iruñean, lan-autonomiari buruzko portzentajea % 69 da eta, Bilbon, % 63. 

Azpiegiturek eragindako oztopoak (30. irudia), batez ere hiriko eta hiriz kanpoko errepide 
handiek eta trenbideak eragindakoak, handiak izan arren, beste hiri batzuetan baino 
txikiagoak dira hiriko mugikortasunerako, azpiegitura horietan egindako tratamendu 
aringarriengatik, batetik, eta haien kokapenagatik, bestetik.  

Trenbidea iragazkor bihurtu eta oztopo larri ez izateko prozesua 1990eko hamarkadan 
gauzatu zen. Horren bidez, trenbidea zeharkatzeko igaroleku gehiago eta hobeak eraiki 
zituzten oinezkoentzat eta ibilgailuentzat. Prozesu hori hirian mugikortasunaren aldetik 
burututako ekintza aurreratuen artean sar genezake. Hala ere, zenbait garraiobide eta 
tarteunetan iragazkortasun-arazoak daude oraindik, batez ere oinezko eta txirrindularientzat. 

Ibilgailuen trafikorako errepideek eragindako oztopoen artean, garrantzitsuena A-1en 
saihesbidea da. Errepide horrek hegoaldean soilik ditu hiri-garapenak. Baina badira 
desplazamenduetarako bestelako oztopo fisiko eta psikologikoak. Motor-ibilgailuen erabilera 
eta, batez ere, ibilgailu pribatuarena bultzatzen dute horiek. Horien artean azpimarratzekoa 
da bigarren ingurabidea, Lakuak eta beste auzo batzuek erdigunearekin duten lotura 
hausteko eragin handia baitu.  

 

                                                
77 “Vitoria-Gasteizko biztanleriari buruzko oinarrizko datuak”. Vitoria-Gasteizko Udaleko Ikerketa eta Estatistika Bulegoa. 
2006/1/1eko Biztanleen Udal Erroldatik atereak. 
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30. irudia. Garraio-azpiegiturek udalerrian eragindako oztopoak 

 (Guk egina) 
 

Udal-kudeaketari dagokionez, Gasteizen 1980ko hamarkadatik aurrera ezarritako 
mugikortasun-politika, zenbait alderen ikuspegitik, aitzindaria eta beste hiri batzuentzat 
eredugarria izan da. Horregatik, euskal hiriak ezaugarri duen iraunkortasun-ondarearen 
osagai eta, beraz, aukera-faktore garrantzitsutzat hartu behar dugu politika hori. Hala ere, 
mugikortasunari buruzko neurri guztiek ez dute integraziorik eta koherentziarik izan. 
Bestalde, garatutako neurri askotan ez da behar bezala sakondu, eta ekintzak planifikatu eta 
programatzeko eta ekintza horiek aurrera eramateko administrazio-antolakuntzaren aldetik 
ez da esparru koherenterik finkatu. 

7.5. Gizartea eta gobernantza 
7.5.1. Migrazio-saldoak eragindako gaztetze demogra fikoa 

Espainiako eta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren hazkundearen indargunea 
migrazio-mugimenduak dira. Espainiako Iraunkortasunari buruzko 2007ko Txostenak 
inmigrazioari egotzi dio espazio eta baliabideen kontsumo handiagoa. Egia esan, etorkinen 
integrazioa balio erantsi gutxieneko eta soldata txikieneko sektore ekonomikoetan gertatzen 
da gaur egun eta, horri herritar horiek beren jatorrizko familiekin duten konpromisoa 
erantsita, oso zaila dute balio handiko zenbait ondasun eskuratzea, esaterako etxebizitza, 
eta are zailagoa bigarren etxebizitza. Biztanle horiek espazio birziklatuak erabiltzen dituzte 
bizitzeko, hiriko gainerako biztanleentzat ia merkatutik kanpo daudenak. Beste batzuetan, 
gehiegizko dentsitateko baldintzetan bizi dira, pilatuta, dauden etxebizitzetan. Biztanle horiek 
jaiotze-tasa handiagoak eta bizi-baldintza okerragoak dituztela-eta ekipamendu eta zerbitzu 
publikoetan eragindako presio osagarria aintzat hartu beharrekoa da.  
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Egia esan, Vitoria-Gasteizen kasuan, inmigrazio-prozesuaren alderdi negatiboek, hiriko 
zenbait gunetan agerikoak izan arren, hala nola Hirigune Historikoan, ez dute inpaktutzat 
hartzeko besteko garrantzirik hartu oraindik: ez dago esklusio-fenomeno larririk edo 
herritarren osasun-sistemaren gaineko presio handirik. 

Aitzitik, biztanleriaren zahartze-prozesua toki-iraunkortasunaren gaineko inpaktua dela 
kontuan hartuta, argi dago inmigrazioa aukeratzat hartu beharra dagoela, tokiko biztanleria 
gaztetzeko eragile argia baita. Ildo horretan, aurreko hamarkadetan penintsulako beste leku 
batzuetatik etorritako inmigrazioari jarraipena eman edo ordezkatu egin du atzerriko 
inmigrazioak. 

7.5.2. Herritarren gogobetetasuna bizi-kalitatearek in eta ingurumen-
kontzientziaren hazkundea 

EUSTATek EAEko bizi-baldintzei buruz aldizka egiten dituen inkesten arabera, herritarrek 
beren bizimoduarekin duten gogobetetasun maila handia da, ingurune fisiko eta sozial 
osasungarrian bizi baitira. Hala, 1999ko inkestan, herritarren erdiek baino gehiagok 
osasungarritzat hartu zituzten beren ingurune fisikoa eta soziala. Horrez gain, % 80k zioen 
hiri-segurtasunaren inguruko arazorik ez zegoela.  

Gasteizko etxeen batez besteko errenta 1.570 eurokoa da hilean, 2006ko datuen arabera. 
Datu hori tentuz hartu behar dugu, erantzunik gabeko galdera ugariak eta EUSTATek 
errentaren gaineko aitorpenari buruz eskainitako datuak oso gainetik daudela kontuan 
hartuta. 

Gasteizko etxeak etxetresna elektriko txikiz ondo hornituta daude eta % 59tan ordenagailu 
bat edo gehiago daude. Telebista etxe guztietan dago, baina ez telefonoa, etxeen % 12tan 
desagertu egin baita. Bestalde, etxeen % 20 eta % 23 bitartean zuntz optikoz edo ADSLz 
konektatuta dago. Ura edo energia aurrezteko baliabideak ez daude behar bezain hedatuta 
oraindik, esaterako bonbilla eraginkorrak edo ura aurrezteko gailuak. Gasteiztarren % 75ek 
telefono mugikorra du eta % 30ek posta elektronikoko kontu pertsonala. 

Auzo gehienetako herritarrek bertako merkataritzaren batez besteko balorazio ona egiten 
dute, Lakuan, Hegoaldeko hego muturrean eta landa-eremuetan izan ezik. Herritar gehienek 
10 minutura dituzte oinarrizko zerbitzuak, landa-eremuetan izan ezik eta, zerbitzu batzuen 
kasuan, Lakuan eta mendebaldean izan ezik. Hiriko biztanle gehienek eskura dituzte 
oinarrizko zerbitzuak eta auzo guztietako berdeguneak. 

Eguneroko erosketak auzo-denda tradizionaletan eta hipermerkatuetan egiten dira. Egunero 
erabiltzen ez diren beste produktu batzuk dendetan eta merkataritza-zentroetan erosten dira, 
esaterako, etxeko ekipamendua, drogeriako produktuak, botikak eta ehun-gaiak. Erosketak 
astegunetan egiten dira. Gizon baino emakume gehiagok egiten dituzte erosketak, baina 
gizon eta emakume kopuruen arteko aldea ez da oso handia.  

Etxeen % 10ek kanpo-laguntza du etxeko lanak egiteko. Adin txikikoak, adinekoak eta 
urritasuna duten pertsonak zaintzeko, berriz, oso etxe gutxik du kanpo-laguntza. Familien % 
30ek bigarren etxebizitza du. Oso gutxik Vitoria-Gasteizen bertan du, % 19,4k Euskadin du, 
eta haietatik, gehienek Araban dute. Gainerakoek, familien % 77k, Espainiako beste lekuren 
batean dute. Familien % 51ek baino gehiagok autoa du, eta % 49k, jabetzako garajea. 
Familien % 23,8k bi auto edo gehiago ditu; alegia, familia guztien % 76 motorizatuta daude, 
gehiago edo gutxiago. Familien % 9 ia asteburu oro ateratzen da Vitoria-Gasteiztik. % 40k 
urtean behin egiten du (oporretan). % 18k ez du inoiz ere bidaiatzen. 
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Emakumeen eta gizonen % 10ek ordutegi finkorik gabe egiten du lan. Gizonen % 30ek eta 
emakumeen % 20k baino gehiagok txandaka egiten dute lan, eta gainerakoek, ordutegi 
finkoan. Lau emakumetatik batek lanaldi partzialeko lana du. Ordutegi horiei esker, familien 
ia % 50etako kideek bi edo hiru otordu egin ditzakete elkarrekin, eta ia % 70etakoek otordu 
bat egiten dute elkarrekin egunero. Txandaka dauden langileen kasuan –alegia, Vitoria-
Gasteizko biztanle askoren kasuan– proportzio hori nabarmen txikitzen da. 

Ikasleen erdiak beste auzo batean ikasten du. Eta % 3k baino zertxobait gehiagok, 
Euskadiko beste leku batean. Ikasle gehienek, ia % 90ek, etxean prestatzen dituzte beren 
ikasketak, baina ez dituzte udal-ekipamenduak (gizarte-etxeak, liburutegiak…) alde batera 
uzten. Biztanleen erdiak bigarren mailako edo goi mailako ikasketak ditu, eta haietako askok 
ikasketa osagarriak egiten ditu, hala nola euskara, informatika, artea eta hizkuntzak. Gizon 
baino emakume gehiago ari da ikasketak osatzen. Biztanleriaren % 15 musika-
ikuskizunetara joaten da, eta % 10, antzokira.  

1998an, ingurumenarekiko pertzepzioa premiazko arazo larritzat hartzen zuen gasteiztarren 
% 71,8k, eta bost biztanletik batek, berriz, etorkizunari begirako arazotzat. Hala eta guztiz 
ere, 1998an ingurumenari eta bizitza-kalitateari buruz egindako udal-inkestako batez besteko 
emaitza oso ona izan zen. Bereziki, adinekoek eta emakumeek gogobetetze maila handia 
adierazi zuten.  

Bizitza-kalitatea eta ingurumena lotzen dituzten gairik garrantzitsuenak hauek dira: 
berdegune, parke, lorategi eta pasealeku kopuru handia (erantzunen % 52); kale, gizarte-
etxe eta kirol-instalazioetako giro ona, garbitasuna eta lasaitasuna; plangintza eta 
urbanizazio ona; zerbitzuak; eta hurbiltasuna. Gai horiek guztiak erantzunetan baloratzen 
dira. 

Biztanle gehienek aldatu beharreko gai jakin batzuk identifikatzen dituzte: zirkulazioa, 
aparkalekuak, industria kutsatzaileak, zaborrak eta garbiketa. Erantzunen % 20en arabera, 
ez dago nabarmen aldatu beharreko gairik. Biztanleen erdiak uste du ingurumenaren 
kalitatea hobetu egin dela azken urteetan. % 32ren iritziz, ingurumenaren egoera ez da 
aldatu, eta % 12k uste du okerrera egin duela.  

Gasteiztarren gogobetetze maila handi samarra da, beraz, faktore horiengatik baina baita 
Vitoria-Gasteizko beste hainbat faktorerengatik ere. Esate baterako: erabilera eta jarduera 
kopuru egokia barruti gehienetan; espazioen eransketa eta jarraipena (salbu eta zenbait 
haustura-elementu, esplizituak edo ez hain esplizituak); motorrik gabeko garraiobidez 
irisgarria den hiriaren eskala; zirkulazioak oraindik espazioa gehiegi hartu ez izana; 
berdeguneek eta naturak hirian duten sartze maila; barrutietako ekipamenduen arteko oreka 
(ikastetxeak, gizarte-etxeak…); hiriko esparru guztietako gizarte-taldeen arteko 
heterogeneotasun erlatiboa; lasaitasuna eta informazio-soiltasuna, ingurunearekin 
elkarreragiteko aukera ematen dutenak; ikusizko identitatea zaintzea, espazio publikoez 
sinbolikoki jabetzeko; ikusizko eta ondarezko erreferentzien kontserbazioa; eta harreman-
sareak osatzeko erraztasuna. 

Egia esan, 1980ko hamarkadatik hona, tokiko administrazioa etengabe arduratu da 
ingurumen-arazoez. Horrek neurri handi batean lagundu du naturaren balioekiko kontzientzia 
handia eragiten eta sustatzen; izan ere, naturaren eta Vitoria-Gasteizko industria-kulturaren 
arteko harremana harmonikoa izan da beti, nahiz eta industria nagusi izan hirian. Tokiko 
Agenda 21, hasieran, herritarrek parte hartzeko mekanismo egokiak finkatu gabe bultzatu 
zen. Hala ere, informazio-, prestakuntza- eta hedapen-jarduera ugari egin ditu; horri esker, 
herritarrek gai horri buruz duten ezagutza handitzen lagundu du, zuzenean eta zeharka.  
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Vitoria-Gasteiz iraunkortasunarekin eta ingurumenarekin lotutako hirien arteko hainbat 
lankidetza-saretan dago (Euskadikoak, Estatukoak edo nazioartekoak). Erantzunei buruzko 
kapituluan, xehe-xehe aztertzen da alderdi hori. Zalantzarik gabe, sare horietan egotea oso 
garrantzitsua da, eta horrek adierazten du udalerriak ingurumen-kontzientzia handia duela.  

7.5.3. Gizarte-kohesioaren maila handia  

EUSTATek EAEko bizitza-baldintzei buruz aldian behin egiten dituen inkestetan, Vitoria-
Gasteizko gizarte-inguruneak oso kohesio handia du, gasteiztarren arabera. Familiaren, 
auzokideen eta lagunen laguntza handia jasotzen dela adierazten dute, eta hori ez dator bat 
gaur egungo gizartean bakarrik bizitzeko joerarekin. Familiek eta pertsonek harreman handia 
dute senide hurbilekin, lagunekin eta auzokoekin; hain zuzen, biztanleen % 70ek baino 
gehiagok adierazten du harreman horiek maiztasun handiz izaten dituela.  

Ia biztanleen erdia elkarteren bateko bazkidea da edo elkarteren batean hartzen du parte. 
Elkarteetako bazkideak adin guztietakoak dira. Bestalde, bigarren mailako ikasketak 
dituztenak dira nagusi. Horrenbestez, auzo-elkarteen sare handia dago udalerrian. Elkarte 
horietako askok udal-kudeaketa kontrolatu, konpromiso politikoen jarraipena egin eta 
atsekabe eta protestak kudeatzen ditu. Kirol- eta kultura-elkarteak dira nagusi. Ondoren, 
sindikatuak daude, eta ondoren, hiritarrenak.  

Arabako elkarteen mugimenduari buruzko ikerketan (ERDU, 2000) aztertutako datuen 
arabera, 600 elkarte inguru daude Arabako Lurralde Historikoetan, eta haietan, 20.000 
pertsonak hartzen dute parte aktiboki; alegia, Arabako biztanleen % 10ek. Udalak egindako 
inkestetan, kopuru hori nabarmen handiagoa da. Edonola ere, alderdi politikoren batean 
afiliatuta dauden % 1ekin edo sindikaturen batean dauden biztanleen % 5ekin alderatuta, 
ikus dezakegu pertsona aktiboen sare horrek zer indar duen. Jarraian lan egiten duten 
pertsonak ez dira hainbeste; hamar bat lagun talde bakoitzean. Gainera, erakundeen % 25ek 
du jarduera jarraitua, eta proiektuak sortzeko eta egiteko ahalmena. Hala ere, gizarte-ehun 
horrek esku hartzeko aukera handia du, udal-gobernuarekin elkarlanean. 

7.5.4. Hezkuntza maila handia eskala guztietan 

XX. mendearen amaierako hamarkadetan, hezkuntza berregituratu zen Euskadin; alde 
batetik, hezkuntza ereduak sortu ziren, eta bestetik, Estatu mailan hezkuntzan egindako 
erreformarekin batera, ikastolak sartu ziren hezkuntza-sarean. Derrigorrezko hezkuntzarako 
adina 6 eta 16 urte artean finkatu zen.  

Azpimarratu behar da 0 eta 3 urte bitarteko haurren eta 3 eta 6 urte bitartekoen eskolatzea 
borondatezkoa dela, eta Espainian, 4 urteko haur guztiak (% 100) eskolatuta daudela; hau 
da, Europako batez bestekoak baino gehiago. XXI. mendearen hasiera egonkorragoa da 
EAEn. Hezkuntza-ibilbideak ondo zehaztuta daude, eta gero eta gazte gehiagok jarraitzen 
ditu ikasketak borondatezko aldian: bigarren hezkuntzan, lanbide-hezkuntzan eta 
unibertsitatean. 

Vitoria-Gasteizko hezkuntzaren egoerari erreparatuta, lehenengo eta behin ondorioztatu 
behar da haur-hezkuntza unibertsala dela. Udal-estatistikek adierazten dutenaren arabera, 
1996an ia guztiz desagertu ziren analfabetoak (hala ere, immigranteen iritsierarekin batera, 
analfabetismoa biztanleen % 1ekoa zen 2006an).  

3 eta 6 urte bitarteko haurren eta 0 eta 3 urte bitartekoen eskolatzean gertatu da hazkunderik 
handiena; hain zuzen, adin-tarte horretako haurren % 68 dago eskolatuta. Udalak Haur 
Hezkuntzako Udal Eskolen Sarea babesten du. Sare horrek hezkuntza- eta laguntza-profila 
du, eta bizitza familiarra eta lana bateratzen lagundu nahi du. 16 eskola ditu, 0 eta 3 urte 
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bitarteko haurrentzako 1.059 plaza, eta jantoki-zerbitzua. Euskadin, 0 eta 3 urte bitarteko 
haurren % 40 dago eskolatuta, eta Espainiako Estatuan, berriz, % 15. 

Eskola-porrotaren ondorioz, haurren % 4k ez du eskola-ziurtagiria lortzen. Biztanle gehienek 
(% 41) lehen mailako ikasketak ditu eginda, eta herenak, bigarren hezkuntzakoak. Bigarren 
hezkuntza amaitzean, ikasketekin ez jarraitzea erabakitzen du ikasleen laurdenak. Kontuan 
izan beharra dago ikasleak urte gehiago daudela ikasten, eta hori dela eta, gazteek ezagutza 
handiagoa dutela aurreko belaunaldietako pertsonek baino. 

Apurka-apurka, unibertsitate-ikasketak dituzten biztanleen proportzioa handitzen ari da. 
Egun, biztanleen bostena da. Eta nabarmen handitzen da bigarren hezkuntzako ikasketak 
dituzten ikasleen kopurua: Europako eta Espainiako Estatuko batez bestekoak baino 
handiagoa da. Esate baterako, emakume gazteen artean, ikasle izan zitezkeen guztietatik % 
86,2 ikasten ari zen 2004. urtean.  

Euskarak aurrera egin du Vitoria-Gasteizen: biztanleen % 41ek bi hizkuntzazko ezagutzak 
ditu. 

Lanbide Heziketaren garrantzi erlatiboa handitu egin da Batxilergoarekiko. Ikasleen erdiak 
baino gehiagok LH edo Batxilergoa ikasten du bigarren hezkuntza eta gero. Goi Mailako 
Lanbide Heziketan, Vitoria-Gasteizko ikasleak Estatuko batez bestekoa halako bi dira. 

Integrazioaren alde egindako ahaleginari esker, hezkuntza bereziko ikasle kopurua txikitu 
egin da. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntzako aurrekontuaren % 7 inbertitzen da hezkuntza 
horretan gaur egun. 

Generoaren ikuspegitik aztertuz gero, ikusiko dugu Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan eta 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan neskak eta mutilak antzeko kopuruan daudela. Hala ere, 
Batxilergoan eta Unibertsitatean, gizon baino emakume gehiago dago. Unibertsitatean, 
emakumeek eta gizonek oso bestelako karrerak aukeratzen dituzte. Oro har, emakumeek 
pertsonentzako zerbitzuekin lotutako karrerak ikasten dituzte (osasunarekin eta 
hezkuntzarekin lotutakoak, besteak beste). Gizonak, berriz, ingeniaritzako eta mekanikako 
titulazioen alde agertzen dira, batik bat.  

Euskadiko unibertsitateek 28 fakultate, 3 goi-eskola tekniko eta 11 unibertsitate-eskola 
dituzte. 

Araban, oinarrizko hezkuntzan, irakasle bakoitzeko ikasle-ratioa txikiagoa da Estatuko batez 
bestekoa baino. Goi mailako hezkuntzan, 8ra txikitzen da. Irakaskuntza publikoak indize 
hobeak ditu irakaskuntza pribatuak baino. Ikasgela bakoitzean, batez beste, 20 ikasle daude. 
Ikasle bakoitzeko inbertsioa hezkuntzan aurreratuenak diren Europako herrialdeen bigarren 
taldean dago. Bestalde, ikastetxeak oso modu orekatuan daude banatuta Vitoria-Gasteizko 
lurraldean.  

Beraz, kalitatezko hezkuntza publikoa lortzeko baldintza guztiak betetzen dira, eta hori, 
gizarte-iraunkortasunari begira, aukera-faktore garbia da. 

7.5.5. Osasun-egoera orokor ona eta gogobetetze mai la handia  

Vitoria-Gasteizko biztanleriaren osasun-egoerari dagokionez, gogobetetze maila handia 
dago. Vitoria-Gasteiz Hiri Osasungarrien sarean dago. Sare horren lan-ildoari jarraituz, 
Osasuna Garatzeko Plana (2007-2009) egin zen. Beraz, plan hori garatzeko egindako 
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azterketa eta inkesta espezifikoei esker, datu berriak eta fidagarriak daude gasteiztarren 
osasun-egoerari buruz.  

Bizi-itxaropenaren eta baldintza oneko bizitzaren helburuek hobera egiten dute, eta jaiotza-
inguruko heriotza-tasa gero eta txikiagoa da. Halaber, zenbait gaixotasunek gero eta eragin 
txikiagoa dute: gaixotasun kardiobaskularrak eta garunetako hodienak, bi sexuetan; minbizia, 
gizonen kasuan, eta titietako minbizia, emakumeen kasuan; infekzio-gaixotasunak; eta 
kanpo-kausen ondoriozko heriotza-tasa, gazteen artean.  

Ingurunearekin lotutako beste elementu batzuek osasunean izan dezaketen eraginari 
dagokionez, bilakaera geldoagoa da. Hona hemen elementu horietako batzuk: zarata eta 
kutsadura, gero eta ibilgailu gehiago dagoelako, gero eta ur eta energia gehiago 
kontsumitzen delako, eta gero eta hondakin gehiago sortzen delako. 

Hiri Osasungarria Garatzeko Planaren (2007-2009) helburuak betetzeaz gain, beste batzuk 
lortzeko ahaleginak handitu egin behar dira; adibidez, bizi-estiloekin, tabakismoarekin, beste 
droga batzuekiko adikzioarekin, elikadura-nahasteekin eta bizimodu sedentarioarekin 
lotutakoak lortzeko. Azken hori gazteen arazoa da batez ere, eta beste adin batzuetako 
pertsonek, berriz, jarduera fisiko handia dute. Eta azkenik, bada biztanleriaren osasunaren 
kudeaketan kontuan hartu beharreko beste alderdi bat: gizarte-desberdintasunek herritarren 
osasunean duten eragina. Hiru pobrezia-poltsa daude, edo baliabide-urritasunarenak, 
bazterketa-arriskua eragin dezaketenak: erretirotik soilik bizi diren adinekoak; familiaren, 
lanaren eta gizarte-ongizatearen baldintzak aldatzen ari direla-eta gero eta gizarte ahulago 
honen mendean dauden gazteak eta haurrak; eta gizarte-babeseko baldintza orokorrak bete 
ezin dituzten immigranteak. 

2002-2010 aldirako Euskal Osasun Planean egindako diagnostikoaren ondorioek 
azpimarratzen dutenez, biztanleen % 80k uste du osasun-egoera ona edo oso ona duela. 
Pertzepzio horrek hobera egin du azken urteetan. Biztanle ez-aktiboen eta langabeen 
kasuan, pertzepzio hori pixka bat negatiboagoa da. Biztanleen % 10ek baino gutxiagok uste 
du bere jarduera fisikoa mugatuta dagoela. Biztanleen % 5ek osasun-arazoren bat du, eta % 
9 izan da ospitaleratuta azken urtean.  

Biztanle gehienek oso osasun-ohitura positiboak dituzte. 2006ko Bizimoduei buruzko 
Inkestaren arabera, biztanleen erdiak kirola egiten du (gizonek maiztasun handiagoarekin 
emakumeek baino), gizarte-etxeetan, aire zabalean, kirol-instalazioetan… Bestalde % 80k 
jarduera fisikoren bat egiten du.  

Osasunari dagokionez, garrantzitsua da adinekoen proportzioa handitu izana, bizi- eta lan-
baldintza hobeen ondorioz. Izan ere, Espainian eta Europan bezala, hobekuntza horrek bizi-
itxaropena handitzea ekarri du. Alabaina, ez da hain garrantzitsua urte asko bizitzea, 
osasun-egoera onari ahalik eta urte gehienez eustea baizik. 65 urtetik gorako biztanleriak 
eskari espezifikoak ditu, bai eguneroko bizitzan bai osasun-arretan. Vitoria-Gasteizen, adin-
tarte horretako biztanleriaren erdiak uste du ez duela osasun ona. 

Eskuarki, eskailerak igotzea eta jaistea da zailtasun nagusia. Esaterako, 45 urtez gorako 
biztanle guztien % 15ek adierazi du zailtasun hori. 65 urtetik gorakoetatik, gehienek adierazi 
dute zailtasun hori dutela. Osasun-arazoen eta ospitaleratzeen kopurua handitu egiten da 45 
urtez gorakoen artean (guztizkoaren % 10) eta ez-aktiboen artean. 65 urtetik gorako 
biztanleen artean, batez bestekoa % 15ekoa da.  



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA INGURUMENAREN ETA IRAUNKORTASUNAREN EGOERA: INDARGUNEAK ETA 

AUKERAK 
  

 

   
 

161 

7.5.6. Joeretan eta kultura-eskarian aurreratua den  europar hiriaren profila 

Euskadiko hiriburuak alderatuta, Vitoria-Gasteizek eta Donostiak antzeko azpiegitura 
publikoak dituzte (16 ekipamendu), eta Bilbok, berriz, 27. Hala ere, erakunde pribatuen eta 
elkarteen hornidura txikiagoa du beste bi euskal hiriburuek baino. Kulturan nabarmen 
gutxiago gastatzen da beste bi lurralde historikoetan baino. Dena den, ekimen pribatu handia 
dago, eta ikuskizunik garrantzitsuenetako batzuk kudeatzen ditu: Jazz Jaialdia, Azkena 
Rock, Periscopio Fotokazetaritza eta abar. 

Nahiz eta kulturan gutxiago inbertitu, Vitoria-Gasteizen profila gero eta hurbilago dago 
joeretan eta kultura-eskarian aurreratuak diren europar hirietatik. Hala ere, hiriko kultura-
eskaintzan, kontserbazioa lehenesten da sormena alde batera utzita, eta ekipamendu 
tradizionaletan edo erabilera anitzeko instalazioetan jartzen da arreta, eta alde batera uzten 
dira kontzeptu mistoak (Caja Madrid-en La Casa Encendida, Zaragozako Factoría delakoa, 
Donostiako Arteleku, besteak beste). 2005ean, hiriak sei museo zituen, eta espezializatu 
gabeko bederatzi ekipamendu eta hiru erakusketa-gela, Deustuko Unibertsitateak egindako 
EAEko Kultura Azpiegituren Maparen arabera. Gainerako kultura-ekipamenduen kopurua 
oso txikia da. 

Azpimarratu behar da arte boluntarioa edo amateurra berritzen ari dela eta horretan gizarte-
etxeen sareak asko lagundu duela. Udal-antzokien sarean, Principal Antzokia dago, baita 
gizarte-etxeetako aretoak ere. Gizarte-etxeetako ekipamenduak hurbilak eta erabilerrazak 
dira, eta sormena eragiteko ahalmen handia dute. Gizartearen sektore zabalak erabiltzen 
ditu ekipamendu horiek; hain zuzen, Principal antzokiko antzezlanak ikustera joaten dena 
baino zabalagoak.  

Vitoria-Gasteiz kultura-ekipamenduak berritzen hasi da. Horretarako, bi proiektu garrantzitsu 
abiarazi zituen: KREA, gaur egun lehen garapen-faseetan dagoena; eta Artium. Azken horri 
dagokionez, museoa izateaz gain, erabilera zabalagoa du: sortzeko, artea haurren artean 
hedatzeko, hitzaldiak eta eztabaidak egiteko, eta ikuskizunak egiteko gunea da. Oraindik ez 
da elementu dinamizatzailea, eta oso proiekzio txikia du eraikinetik bertatik kanpora. Dena 
den, hiriko beste gune bat da jarduera programatua eta jarraitua emateko. Arte-
erakusketarako beste espazio-kontzeptu bat da, garai berriekin bat datorrena. Hala ere, ez 
du gainditu beharrezko hesia, eta beraz, ez da oraindik herri-ekipamendu. Hau da, ez dago 
gizarte osoari irekita, eta ez du handitu artean a priori interesa duen talde txikia. 

Montehermoso Kultur Zentroa ere azpimarratu behar da. Bi arrazoirengatik da garrantzitsua: 
sormen-ahalmen handia duelako eta Erdi Aroko hirigunean kokapen estrategikoan 
dagoelako. 

Estatistiken arabera, 100.000 biztanletik 3,3k bisitatu dituzte Arabako museoak. Gipuzkoan, 
7,17koa da kopuru hori. Bizkaiko datuekin alderatzea ez da beharrezkoa: Guggenheim 
efektuaren ondorioz, 12,72koa da. 2004an, 89.900 pertsona joan ziren arte garaikideko 
museoetara. 

Egun, Vitoria-Gasteizko kultura-ekipamenduen eta gizarte-etxeen sareak potentzial handia 
du, interkomunikatzeko, prestakuntza emateko eta gizarte-kohesioa lortzeko. Zalantzarik 
gabe, aukera-faktore garrantzitsua da udalerriko iraunkortasunari begira. 

7.5.7. Gizarte-heterogeneotasunerantz eta kultura-a niztasunerantz 

Kultura bateko gizarte batetik kultura anitzeko gizarte batera igarotzea ez da erraza. 
Beharrezkoa da gizarte-taldeek ahalegina egitea, elkarrekin komunikatzeko eta hiriko 
kulturan integratzeko. Vitoria-Gasteiz gizarteratzearen eredua da berez, 1960ko eta 1970eko 
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industria-langileak hartu baitzituen. Hortaz, baldintza ezin hobeak daude iritsi berriak 
hartzeko eta bere biztanleria-egitura berriro moldatzeko. Hiriaren egitura homogeneo 
samarrari esker, ez da ghettorik sortzen, betiere, Erdi Aroko hirigunea eta hark hirian duen 
zeregina nabarmen hobetzea lortzen bada. Babeseko etxebizitzen eta etxebizitza sozialen 
multzo handia dago. Gainera, ekipamendu-banaketa ona da. Hori guztiak kontuan harturik, 
erraza da gizarte-taldeak integratzea, batez ere laneratzea osatzeko zerbitzu-sare bat behar 
badute. 

Potentzial ekonomikoko hirietako gizarteak gero eta kosmopolitagoak dira. Hori dela eta, 
beharrezkoa da gizarte-akordio zabala lortzea, kulturalki anitza eta sozialki bidezkoa den 
gizartea lortzeko, gatazka handirik eta ghettizaziorik gabe. Ghettorik sor ez dadin, baldintza 
hauek bete behar dira: auzoetan etxebizitza sozialak eta etxebizitza libreak konbinatzea, 
sartze mugatuko gunerik edo gizarte-talde bakarreko lekurik ez izatea, eta ikasle 
immigranteak ikastetxe publikoetan berdintasunez banatzea. Bereizketaren presioa 
saihesteko, etxebizitza lortzeko eta oinarrizko zerbitzuak erabiltzeko moduen arteko nahaste 
onak gizarte-nahastea bermatzen du. Horrenbestez, gizarteratzea bideratu eta gizarte-
polarizazioa eragozten du. 

Oraingoz, Vitoria-Gasteizko gizarteak jakin izan du gizarte- eta kultura-sentsibilitate 
desberdinekin lotuta sor daitezkeen gatazkak saihesten. Esaterako, espazio publikoak 
erabiltzeko modu desberdinak daude. Leku horietan, eguneroko jarduerak (otorduak, festa, 
atsedena…) egin ditzakete Vitoria-Gasteizko biztanleek, edo kontenplaziorako edo ariketa 
egiteko erabili. Bestalde, emakumeen eta gizonen arteko hezkuntza- eta harreman-
jarraibideak ere desberdinak dira. Alegia, beste kulturen jokaera-kodeak ez ulertzeko arrisku 
handia dago, eta horrek gatazkak eragin ditzake. 

Ildo horretan, nahiz eta hori berresten duen daturik egon ez, etorkin kopurua handitzeak 
presio edo joera positiboa eragin dezake, espazio publikoa gutxiegi erabiltzeko egungo joerei 
–hiri-inguruneari buruzko atalean inpaktutzat identifikatutako joerei– aurre egiteko; izan ere, 
etorkinek kontsumo kontrolatuko ereduak dituzte eta intentsiboki erabiltzen dute espazio 
publikoa.  

7.5.8. Beste genero-oreka baterantz  

Hiriaren egoerari buruzko estatistikek adierazten duten bezala, emakumeak etxetik kanpo 
lanpostuetan hastean, beharrezkoa izan da etxeko lanak eta mendekoak zaintzeko lanak 
beste modu batean antolatzea. Emakumeen ardura zen lehen, beren lan osoa familiaren 
barruan gai horiek konpontzea baitzen. Hori gero eta handiagoa den joera orokor baten 
emaitza da eta, berez, aukera-faktore handia da hiri-iraunkortasunari begira. Izan ere, 
oraindik ere hasiberria den genero-oreka bideratzeko neurriek eragina izango dute hiriko eta 
biztanle guztien ongizatean eta bizi-kalitate orokorrean. 

Hain zuzen, emakumeak lan-ingurunean sartzeak eskatzen duen gizarte-antolamendu 
berriak presio handia eragiten die hiri-zerbitzuetan eta merkataritzan. Gainera, denboraren 
eta hiria kudeatzeko moduaren beste ikuspegi bat sortzen du. Beharrezkoa da irtenbide 
kolektiboak bilatzea, eta irtenbide horiek irtenbide indibidualekin edo familiarrekin 
konbinatzea zenbait gaitan: haurrak eta adinekoak zaintzean; etxeko lanak eta lan-
ordutegiak bateragarri egitean; eta etxeko ardurak erraztean, gaur egun horretaz arduratzen 
direnek (estatistiken arabera, familiaren ardura duten emakumeek) eta etxetik kanpo lan 
egiten dutenek bizi-kalitatea berdintsua izan dezaten.  

Lan-ordutegiak eta familiarenak edo norberarenak bateragarri egitea zenbait ikuspegi eta 
ikuspuntutatik garatu beharreko gaia da. Vitoria-Gasteizen moduko udalerri bateko gizarte- 
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eta ingurumen-iraunkortasunetik, kontziliazioa eta genero-berdintasuna lortze aldera, 
beharrezkoa da gizarte- eta ingurumen-ekipamenduak hobetzen jarraitzea. Halaber, 
adinekoei eta haurrei ahalik eta denbora gehien autonomoak izateko aukera emango dien 
espazioak behar dira. Gainera, beharrezkoa da ekipamendu eta espazio horiek behar bezain 
hurbil eta behar bezain antolatuta egotea, gizartearen funtzionamendu egokirako behar diren 
jarduera garrantzitsuak bateratzeko.  

Azken urteetan, gizartearen ikuspuntutik ere iraunkorra izaten hasi da hiria. Hauek dira 
horren arrazoiak: zentzuzko trinkotasuna; enpleguen, ostatuen eta zerbitzuen banaketaren 
oreka hiriko auzo guztietan; eraikinen eta espazioen irisgarritasun unibertsala; berdeguneak 
etxebizitzetatik hurbil; eta garatutako hirigintza ereduak. Ahalegina egin beharko litzateke 
eredu horiek hiri osoan zehar hedatzen direla egiaztatzen; hots, ahalik eta banaketa-
eraginkortasunik handiena lortzen dela, edo, beste modu batean esanda, ahalik eta herritar 
gehienek goza dezaketela hiriko alde onez eta aukera guztiez. 

7.6. Jarduera ekonomiko eta finantzarioak 
7.6.1. Enplegu osoko egoera 

Behatoki ekonomikoen arabera, Vitoria-Gasteizko gaur egungo egoera enplegu osokoa edo 
egiturazko langabeziakoa da. Enpleguak igoera nabarmena egin du 2004. urteaz geroztik 
eta hori, zalantzarik gabe, oso aukera ona da burutu nahi den edozein eraldaketa-
prozesutarako. Arabak eta Vitoria-Gasteizek dute Euskal Autonomia Erkidegoko langabezia-
tasarik txikiena. Gainera, batez bestekoa baino % 20 produktibitate handiagoa dute, eta 
Europako herrialde gehienek baino handiagoa (Belgikak, Luxenburgok eta Irlandak izan 
ezik). Arabak izan ditu Euskadiko langabezia-tasarik txikienak, bai krisi-garaietan bai gaur 
egun. Batez besteko langabezia-tasa % 21,2tik 2005ko % 3ra jaitsi da hamar urtean. 
Alabaina, horrek ez du esan nahi erresistentzia-ahalmen finkatua duenik intentsitate handiko 
krisi bati aurre egiteko. 

1980ko hamarkadaren hasieran, langabezia-tasa % 16koa zen, eta hamarkadaren 
erdialdean, % 23koa zen. Ondoren, 1990eko hamarkadaren hasieran, apurka txikitzen hasi 
zen. Bizkaiko eta Gipuzkoako industria-eskualdeetan izan zen handiena langabezia; 
bereziki, enpresak itxi, lan-erregulazioak egon eta enpleguak suntsitu ziren herrietan. 
Indarkeria-egoera etengabeak oso eragin negatiboa izan zuen atzerritarren zein bertakoen 
inbertsioan, eta inbertitzaileen kapitalaren zati bat probintzia mugakideetara joan zen. 

1995etik 2005era bitartean, zertxobait hobetu da enpleguaren egonkortasuna. Hala ere, 
soldatapeko langileen % 30ek ez du kontratu finkorik; hain zuzen, gizonen % 25ek eta 
emakumeen % 35ek. 

Gazteen kasuan, lana dutenen % 70 dago behin-behinekotasuneko egoera horretan. 

Vitoria-Gasteizen, Bizimoduei buruzko Inkestaren arabera, biztanleen % 44k du lana, eta % 
16 ari da ikasten. Bestalde, etxetik kanpoko ez-aktibotasunaren indizeetan, alde handia dago 
emakumeen eta gizonen artean. Gizon langileen % 48k besteren kontura egiten dute lan, eta 
% 22 jubilatuta dago. Lau emakumetik batek etxeko lanetan jarduten du oraindik ere, 
emakumeen % 15 jubilatuta dago, eta heren batek besteren kontura egiten du lan. 

Lantokiari dagokionez, lan egiten duten gizonen erdiak industrialde batean egiten du lan, eta 
% 40ek, Vitoria-Gasteizko beste auzo batean. Etxetik kanpo lan egiten duten emakumeen 
erdiak baino gehiagok berea ez den auzo batean egiten du lan, % 12k bere auzoan egiten 
du, eta % 19k, industrialde batean.  
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Gizonen % 70ek eta emakumeen % 60k kontratu mugagabea dute. Astean, batez beste, 
gizonek 38 orduz baino gehiagoz egiten dute lan, eta emakumeek, 32. Familia gehienek ez 
dute lortu inolako laguntzarik lana eta bizitza familiarra bateragarri egiteko. Emakumeen 
artean dira handienak lan-ezegonkortasuna eta aldi baterako kontratuen proportzioa; hain 
zuzen, mugagabeak ez diren kontratu horien % 67 emakumeei dagokie.  

Emakumeen % 10 inguruk aukeratu du lanaldi murriztua. Emakumeen % 5,5ek eta gizonen 
% 6,8k ordutegi malgua izatea erabaki dute. 

7.6.2. Industriari eustea 

VITORIA-GASTEIZKO INDUSTRIALDEAK 
 Azalera 

gordina (ha) 
Lanpostuak Lanpostuak/ 

ha 

Ehari-Gobeu 207,58 8.675 41,8 

Arriaga  128,75 4.582 35,6 
Oreitasolo-
Ansoleta 

68,09 2.802 41,2 

Betoñu-Larragana 95,55 6.225 65,1 
Gamarra 164,48 7.920 48,2 

Jundiz 485,00 7.123 14,7 

GUZTIRA 1.149,45 37.327 32,5 
48. taula. Vitoria-Gasteizko industrialdeak 

(Iturria: 2010eko Plan Estrategikoa eta GILSA azterketa) 
 

Munduko ekonomiako fase-aldaketaren inguruan zalantzak badaude ere, Vitoria-Gasteizek 
eutsi egiten dio industria-udalerriaren izaerari. 1950eko hamarkadan hasitako ibilbide 
egonkorra finkatu du, hiriaren produkzio-bokazioa beti bultzatu duen babes publikoari esker.  

Pasa den mendearen erdialdean finkatu zen hiriaren industria-izaera. Garai hartan, industria-
guneak ezarri ziren, eta udalerriko biztanleen erdia eskualdeko edo Estatuko beste leku 
batzuetatik etorria zen haietan lan egitera. Gaur egungo Vitoria-Gasteizen hazkundean eta 
itxuran, industria-gune haien arrastoa ikus daiteke, Arabako hiriburu zaharraren oinarriaren 
gainean.  

Orain arte, ez da deslokalizazio-prozesu handirik gertatu Vitoria-Gasteizko industrian. Izan 
ere, udalerriko industrialde gehienek jarduera-baldintza onei eutsi diete eta enplegua sortzen 
jarraitzen dute, kontuan hartuta bestelako ibilbidea duten enpresen multzo konplexuetan 
gertatzen diren aldaketak eta gorabeherak. Enpresa multinazional handiak daude Vitoria-
Gasteizen: Daymler-Chrysler (Mercedes), Michelin, Gamesa… Enpresa horiek dira hiriko 
industria-garapenaren zati handia. Nahiz eta enpresa handi horiekiko mendekotasunak 
presio psikologiko handia sortu, deslokalizazioek oso eragin txikia dute enpleguan. Vitoria-
Gasteizen ez da industria-berregituraketa handirik gertatu, eta bizitegi-erabilerek ez dute 
industria-erabilerarik ordezkatu. Euskadin eta Europan industria-birmoldaketa orokorrak 
eragindako beste leku batzuetan, ordea, ordezkapen-prozesu hori gertatzen ari da.  

Garraio-nodo handietatik gertu dago Vitoria-Gasteiz; esaterako, Bilboko portutik eta 
Ribavellosa-Arasur-eko edo Zaragozako plataforma logistikoetatik. Gainera, Forondako 
aireportuak aukera handiak ditu Euskadiko zama-aireportu gisa espezializatzeko. Horrek 
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guztiak laguntzen du Vitoria-Gasteizko industria-espazioa hiri globalen makro-sarean de 
facto sartzen, profil bat baino gehiago duen hiri ertainean ahalik eta eraginik txikienak izanik. 

2000ko datuen arabera, industriari dagokio Vitoria-Gasteizko guztizko BEGaren % 40,3378. 
Euskadikoa (% 32), Bilbokoa (% 17,28) eta Bizkaikoa (% 26,96) baino askoz handiagoa da, 
bai eta Arabakoa ere (% 38,96). 1991n, manufaktura-industria Europako Erkidegoko 
jarduera ekonomikoaren % 25 zen. 2003an, uste zen jarduera ekonomiko ez-finantzarioaren 
balio erantsiaren herena manufaktura-industriari zegokiola. Urte hartan, industria horretan, 
25en Europar Batasuneko langileen % 28 egiten zuen lan. 

Udalerrian, zenbait industrialde finkatu daude (48. taula), Batez ere hiriaren iparraldean eta 
mendebaldean, azken hiri-hazkundeekin elkartuta. Industriaren eta jarduera ekonomikoaren 
arkua auzo berrien (hala nola, Lakua) eta hazkunde berrien jarraian dago. Industrialde 
bereizi bakarra dago: Jundizkoa, Madrilgo errepidearen ardatzean funtzionamenduan 
jarritako azken industria-lurraldea, Vitoria-Gasteizko ingurabideari atxikia. Kontuan hartu 
behar da Miñaoko Parke Teknologikoko (42,3 ha) jarduera ekonomikoa ez dagoela 
industriarekin zuzenean lotuta.  

Industrialde nagusien guztizko azalera 1.149,45 ha-koa zen 2003an79. Azalera horren % 83 
baino gehiago okupatuta zegoen. Lurzoru okupatuaren eta produkziozkoa soilik den 
lurzoruaren ratioa % 95ekoa zen. Dentsitate handiko industrialdeak dira gehienak; hau da, 
espazio libre eta berdegune gutxi dute. Gainera, industrialderik zaharrenak landako lurzati-
banaketan oinarrituta daude. Alegia, produkzio-jardueraren egungo beharretara egokitzeko 
ahalmen txikia dute eta nekez konpon ditzakete zenbait arazo: irisgarritasuna, hazkunde-
beharrak eta produkzio-prozesu berrietara egokitzea. Eskaintza berrian, ase gabeko eskari 
posible hori udal-laguntzaren bidez konpontzea proposatzen da; hain zuzen, industria-
kudeaketari laguntzeko erakundeen bidez (adibidez, GILSA). Jundizko instalazioa Vitoria-
Gasteizko industria-azaleraren % 43 da, 2003ko datuen arabera. 

7.6.3. Hirugarren sektorearen hazkundea 

Arabako ekonomian zein Europako herrialdeetako edo herrialde garatuetako jardueran, 
hirugarren sektoreak gero eta garrantzi handiagoa du; hain zuzen, gero eta lanpostu gehiago 
eta gero eta balio erantsi handiagoa sortzen du. Industriaren hondar-pisua dela eta, Vitoria-
Gasteizko datuak ez dira Europako beste hiri batzuetakoak bezain erabatekoak. Edonola 
ere, Arabako hiriburuak aurreago aipatutako joerei jarraitzen die.  

1995etik 2008ra bitartean, jarduera ekonomikoko establezimenduen guztizko kopurua (49. 
taula) handitu egin da, bai eta establezimendu horiekin lotutako enplegu kopurua ere. 
Dauden 19.904 establezimenduetatik, % 33 merkataritzakoak, ostalaritzakoak eta ibilgailuak 
konpontzeko tailerrak dira (proportzio hori Euskadiko gainerako hirietan baino handiagoa da) 
(50. taula). Hala ere, pisu erlatiboa handia duten arren, merkataritzako establezimendu eta 
jatetxeen proportzioak behera egin du. 1995ean, lokal horiek urte hartako establezimenduen 
ia erdia ziren, eta 2008an, berriz, herena ere ez dira, Euskadi osoko joerari jarraituz. 

                                                
78 Iturria: Eustat, Ekonomia Kontuak. 
79 Iturria: Vitoria-Gasteizko Udaleko Plangintza Estrategikoaren Zerbitzua, 1003. GILSAK egindako Vitoria-Gasteizko 
Industrialdeei buruzko ikerketan aipatua. 
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JARDUERA EKONOMIKOKO ESTABLEZIMENDUAK 
 1995 2000 2004 2006 2008 

Vitoria-
Gasteiz 

13.112 16.070 16.699 17.739 19.904 

Araba 17.709 21.482 22.694 24.171 26.936 
EAE 137.807 168.264 175.412 186.306 203.911 

49. taula. Jarduera ekonomikoko establezimenduak 
(Iturria: DIRAE, EUSTAT) 

MERKATARITZAKO ETA OSTALARITZAKO ESTABLEZIMENDUAK, ETA 
IBILGAILUAK KONPONTZEKO TAILERRAK 

 1995 2000 2004 2006 2008 
Vitoria-
Gasteiz 

6.023 6.209 5.953 6.001 6.581 

Araba 7.593 7.896 7.725 7.827 8.539 

CAPV 63.541 64.284 60.851 62.178 66.130 
50. taula. Merkataritzako eta ostalaritzako establezimenduak, eta ibilgailuak konpontzeko tailerrak 

(Iturria: DIRAE, EUSTAT) 
 

Enpresei eta beste zerbitzu batzuei zerbitzuak emateko establezimenduen kopurua handitu 
egin da 1995-2008 aldian, Vitoria-Gasteizen, eta Araban eta Euskadi osoan (51. taula eta 
52. taula). 

ENPRESEI ZERBITZUAK EMATEN DIZKIETEN ESTABLEZIMENDU AK 
 1995 2000 2004 2006 2008 

Vitoria-
Gasteiz 

2.221 3.030 3.657 4.127 4.766 

Araba 2.580 3.532 4.268 4.842 5.607 
EAE 19.843 28.048 34.470 39.880 45.776 

51. taula. Enpresei zerbitzuak ematen dizkieten establezimenduak 
(Iturria: DIRAE, EUSTAT) 

BESTE ZERBITZU BATZUEI ZERBITZUAK EMATEN DIZKIETEN 
ESTABLEZIMENDUAK  

 1995 2000 2004 2006 2008 
Vitoria-
Gasteiz 

2.013 2.364 2.483 2.642 2.955 

Araba 3.011 3.116 3.315 3.541 3.932 
EAE 22.390 24.530 26.075 27.287 29.731 

52. taula. Beste zerbitzu batzuei zerbitzuak ematen dizkieten establezimenduak 
(Iturria: DIRAE, EUSTAT) 

 

Enpresentzako zerbitzuak, lehen, produkzio-egituraren beraren zatitzat hartzen zen. Gaur 
egun, zerbitzu horien eskaria oso handia da, zenbait kausarengatik; alde batetik, udalerriko 
industria-indarragatik, eta beste batetik, produkzio-prozesurako beharrezkoak diren zenbait 
jarduera azpikontratatzeko (outsourcing) eta banantzeko joeragatik. Aitzitik, tamaina handiko 
enpresa multinazionalek garrantzia handia dute Vitoria-Gasteizko industria-ehunean, eta 
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horrek joera hori ñabar dezake; izan ere, enpresa nagusiak kontrata ditzake zerbitzu 
nagusiak, edo merkatu nazionalekoak izan.  

Vitoria-Gasteiztik hurbileko zenbait hiri oso espezializatuta daude enpresei laguntzeko 
finantza-, aseguru-, aholkularitza- eta lege-zerbitzuak ematen. Hortaz, gerta daiteke horren 
ondorioz zerbitzu horien tokiko eskaria ez handitzea. Baina kontuan izan behar da munduko 
ekonomian enpresa handiak berrantolatzen eta biltzen ari direla, eta horren ondorioz, zenbait 
finantza-funtzio munduko hiri handiagoetara eramaten direla. Besteak beste, banku handiak 
bat egiten ari dira, eta bat-egitearen ondoren, enpresa-egoitzak maila ekonomiko 
handiagoko hirietara kokatzen dira. Bilbo Euskadiko industria-ehunaren erdigunetzat hartzen 
da, eta han egoitza duten enpresek beste hiri batzuetan irekitzen dituzte sukurtsalak, 
haietatik ehun sakabanatuago batean ezartzea antolatze aldera. 

Euskadiko hiriburutza ere tokiko zerbitzuak sustatzen dituen elementua da. Hala ere, eragin 
mugatua du, lan eta zerbitzuen zati bat euskal lurraldeko beste leku batzuetan egiten baita. 

Aldaketa sozial eta ekonomikoen ondorioz, pertsonentzako zerbitzuak etorkizuneko 
ekonomietan gero eta garrantzitsuagoa den beste sektore bat da. Zerbitzu horiek sektore 
jakin batzuekin lotutako enplegu-nitxoetan pilatzen dira nagusiki. Hauek dira sektore horiek: 
turismoa, hainbat motatako hezkuntza-zerbitzuak, osasun-zerbitzuak, elkarteen edo lanbide-
erakundeen jarduerak, tresnen alokairua, aholkularitza-enpresak, pertsonen edo etxebizitzen 
mantentzea, eta zainketak. Jarduera mota horretan, ingurunean eragin txikia duten beste 
enpresa erdi-industrial batzuk ere daude: tailerrak, eraginik gabeko manufaktura- eta 
konponketa-enpresa txikiak, arte grafikoak, kultura-industriak, produktu txikiak edo doitasun-
tresnak egiten dituzten enpresak… 

Besteak beste, etengabeko prestakuntzari eta jarduera-tasaren hazkundeari esker –eta 
horren ondorioz, herritar gehienak aktiboak izateari eta lanean aritzeari esker–, 
pertsonentzako zerbitzuen eskaria handitu egin da. Lehen, eskari hori etxeko lanarekin eta 
bizi osoko etengabeko prestakuntzaren beharrarekin estaltzen zen. Ekonomia globalak 
eragindako lehiakortasuna dela eta, prestakuntza maila handiagoa behar da gaur egun lan-
merkatuan sartzeko. Egoera ekonomiko onaren eta bizi-estiloen aldaketen ondorioz, beste 
sektore batzuk hazi dira, hala nola komunikazioa eta turismoa. 

Hiri-ingurunean jarduera horiek sustatuko dituzten espazioak sortzea da eratzen ari den hiri 
berriaren iraunkortasun-elementuetako bat. Krisi ekonomikoko garaian, zerbitzu publikoak 
kanporatzeko prozesuak sortu dira, bai eta zerbitzu publikoak emateko partnership-
akordioak (erakunde publikoen eta pribatuen arteko lankidetza-akordioak) ere. Horrek 
arriskuan jarri du zerbitzu horien finantzazioa, nahiz eta, teorikoki, horri esker zerbitzuak 
malguagoak eta eraginkorragoak izan. 

Badago beste zerbitzu talde bat komunitatearentzako zerbitzuen barruan, zerbitzu publikoak 
osatzeko: kirol-guneak kudeatzea eta eskolaz kanpoko jarduerak antolatzea, besteak beste. 
Dena den, zerbitzu horiek ez dira hain garrantzitsuak espazioaren aldetik. 

Gaur egun, lehen batere garrantzirik ez zuten beste sektore ekonomiko batzuk hazten ari 
dira; esate baterako, turismo berdea, asteburukoa, eta hitzaldi eta batzarren antolamendua. 
Sektore horiek ere tokiko laguntza-taldeak behar dituzte: gertakizunak antolatzeko, catering-
erako, itzulpenak egiteko, mezularitzarako... 
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7.6.4. Turismo-sektorearen gero eta garrantzi handi agoa 

Turismoak gero eta garrantzi handiagoa du Euskal Autonomia Erkidegoko jarduera 
ekonomikoan. Estatistikek agerian jartzen dute zenbat txangozalek zeharkatzen duten 
Euskadi urtean; hain zuzen, hogei milioi bisitarik baino gehiagok. 2004an, bost milioi turista 
inguruk eman zuten gau bat gutxienez Euskadin. Pertsona horiek 2.786 milioi euro gastatu 
zituzten. Hau da, EAEko BPGaren % 5,2 turismoari dagokio. Gainera, 47.000 lanpostu 
daude turismo-sektorearekin lotuta, guztizko lanpostuen % 5. 

Turismo-helmuga gisa, beste bi hiriburuen atzetik dago Vitoria-Gasteiz. Izan ere, Donostiak 
turismo-tradizio handia du, eta oso finkatua, eta Bilbo, Guggenheim Museoaren itzelezko 
erakargarritasunari esker, turismo-zirkuituetan sartu da. Vitoria-Gasteizek turisten % 16,5 
soilik jasotzen du, eta ostatu-gauen % 15. Hala ere, goranzko joera dago. 

EAEra egiten diren bidaien kausa nagusiak aisia eta lana/negozioak dira. Erakustazokak eta 
biltzarrek erakarritako turismoak askoz eragin txikiagoa du (% 2,2). Spain Convention 
Bureau delakoaren arabera, 10.000 negozio-bilera eta batzarretik gora antolatzen dira 
Estatuan. Haietara, 2.000.000 pertsona baino gehiago joaten dira. Oro har, beste bisitari 
batzuek baino gastu handiagoa dute, eta horri esker, batzarren turismoaren eragin 
ekonomikoa 1.500 milioi eurotik gorakoa da urtean. 

2006an, 52.000 bat lagunek hartu zuten parte Vitoria-Gasteizen egindako batzarretan. 
Udaleko Biltzar Zerbitzuak batzar-bulego gisa funtzionatzen du. Udalak dituen bilera-gelekin 
batera, bi espazio handi kudeatzen ditu: Europa Zentroa eta Villa Susoko jauregia.  

Administrazio zentralak aurreikusten du turismo mota hori % 50 haziko dela. Turismo horrek 
hiru baldintza estrategiko betetzen ditu: bisitarien erosteko ahalmena, urtarokotasunik eza 
eta hiriari ematen dion ospea. 

1994tik 2004ra, Vitoria-Gasteizen, sektore horren jarduera ekonomikoa handitu egin da. Hori 
adierazten dute adierazle guztiek (turista kopuruak, ostatu-gauen kopuruak, establezimendu 
eta plaza kopuruak eta batez besteko okupazioak). Eta hazkunde hori jarraitua izan da. Hain 
zuzen ere, 1997tik 2004ra artean, % 75 handitu da emaitza orokorra. 

Vitoria-Gasteizera datorren turistak Euskadiko beste leku batzuetara doanaren bestelako 
profila du. Oro har, lana da bidaiaren arrazoi nagusia (bidaia guztien % 69,9). Aisia da 
bigarren kausa nagusia (% 20,2). Batzarren jarduerak bisitarien % 3,3 erakartzen du. 
Azpimarratu behar da Espainia dela munduko bigarren herrialdea antolatzen diren batzarren 
kopuruari dagokionez, eta sektore horrek turismo-sarreren % 10 lortzen duela. 

Vitoria-Gasteizko turismoari dagokionez, alderdi interesgarri bat da bereziki aipatzekoa: 
landa- eta natura-jarduera oso garrantzitsua da. Izan ere, EAEko ratiorik handiena du: % 
15,1. Bestalde, hiri-turismoa balioesten da gehien Vitoria-Gasteizen (% 48,9), kultura-
turismoa eta beste turismo mota batzuk baino gehiago. 

Bi jaialdi egiten dira urtean Vitoria-Gasteizen: Jazz Jaialdia eta Antzerki Jaialdia. Gainera, 
hainbat kultura-ekitaldi antolatzen dira. 25 hotel-establezimendu daude, guztira 1.952 ohe 
dituztenak. Vitoria-Gasteizko eskaintza baloratzen duten inkestetan, bizi-kalitatea, 
lasaitasuna, hirigunea, berdeguneak, jendearen adeitasuna eta hirigintza-plangintza 
balioesten dira. Beraz, ingurumenean eragin txiki samarra izango duen turismo bigun bat 
garatzeko aukerak daude, baldin eta naturako eta hiriko turismoaren bektoreak sustatzen 
badira alderdirik ekologikoenetan. 
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7.6.5. Aniztasun ekonomikoa eta lurralde-txertaketa   

Arabako eta Vitoria-Gasteizko aniztasun ekonomikoko ratioak EAEko handienetakoak dira, 
eta EAE, halaber, Espainiako Estatuko egonkortasun ekonomikoaren adibideetako bat. 
Euskadik industrian bereziki oinarritutako ekonomia zuen, XIX. mendearen amaieratik eta 
XX. mendearen hasieratik, eta beste sektoreak ez ziren hain nabarmenak. Gaur egun, 
aniztasuna da nagusi ekonomian, aldi berean gertatutako zenbait prozesuren ondorioz 
(globalizazioa, 1970eko krisia eta hark eragindako lan- eta produkzio-birmoldaketa). 

Aniztasun hori iraunkortasun sozioekonomikorako faktore garrantzitsua da, hari esker 
industria-deslokalizazioaren mehatxuei aurre egiteko aukera handitzen baitira. Eta lurralde-
txertaketa onak eragin bera du; izan ere, dibertsifikazio- eta sinergia-aukerak ugaritu egiten 
dira.  

Espainiako hiri-sistemaren hutsune nagusia lurralde-antolamendua da. Oso kasu gutxitan 
esan daiteke hiri-sarea behar bezain egituratuta dagoela. Beraz, oro har, lurralde-
antolamenduak ez du lurraldea dinamizatzen beste herrialde batzuetan adinako indarrez. 
Gainera, lurraldean berrikuntza-prozesuak hedatzerakoan, muga hurbilak aurkitzen ditu. 
Ekonomiak bikaintasun-gunetan biltzeko joera du.  

Ezinezkoa da metropoli-plangintzarik gabe hiri eredu iraunkorrik lortzea. Hau da, multihiria 
da beharrezkoa, Udalaren erakunde-dimentsioa eta -errealitatea antolatzeko, metropoli-
jarraitutasunaren benetako dinamika eta hinterland-en edo eragin-eremuen kudeaketa 
aintzat hartuta. Izan ere, zentraltasuna handiegia bada, pilaketa-arrisku handia dago.  

Euskadiko industria zenbait industria-gune zabaletan biltzen da, Bizkaian (Bilboko 
itsasadarra, Idiazabal eta Nerbioi haranak, eta eskualdeetako herri nagusiak) eta Gipuzkoan 
(Donostialdea, eta Oria, Urola eta Debaren haranak). Araban, Vitoria-Gasteizkoez gain, 
Laudio, Amurrio, Agurain eta Oiongo udalerrietan daude industria-guneak. Nafarroan, berriz, 
hiriburuan eta zenbait eskualdetako herri nagusietan banatzen da indar ekonomikoa; hain 
zuzen, Tafallan, Tuteran, Lizarran, Altsasun, Zangozan eta Lesakan. Akitanian, Baiona eta 
Angelu dira bi industria-gune nagusietakoak. 

Vitoria-Gasteiz lurralde aberats baten erdian dago: Nafarroak eta Errioxak Espainiako 
biztanleko BPG indizerik handienetakoak dituzte, Madrilgoak eta EAEkoak baino txikiagoak. 
Murtziarekin batera, Kantauriko Itsasertzak izan zuen hazkunderik handiena 2006an: 
Kantabriak, Galiziak eta Euskadik % 4tik gorako hazkunde-indizeak izan zituzten. Vitoria-
Gasteiz Euskadiko beste bi hiriburuetatik ordu bateko distantziara dago, hiri ertainek 
osatutako arku baten erdian; besteak beste, Iruña, Logroño, Burgos eta Santander hiriek 
osatzen dute arku hori. Bi orduko isokronoak Zaragozarekin lotzen du, eta lau ordukoaren 
barruan, Bordele, Paue, Gijon, Lleida, Salamanca, Valladolid, Oviedo, Leon eta Madril 
daude.  

Euskadiko lurraldean, dentsitatea oso handia da, eta inguruko zenbait lurraldetan, berriz, oso 
txikia; hain zuzen, Nafarroan, Aragoin eta Akitanian (zahartze handiko eskualdea, 
immigrazioa erakartzeko gunea). Dentsitate-alde horrek zenbait aukera ere sor ditzake. 
Nafarroak du eskalarik handieneko jarduera ekonomikoa. Han daude 100 langiletik gorako 
enpresa gehien, eta 50 eta 99 langile bitarteko enpresa gutxien. Errioxaren merkatu nagusia 
Euskadi da. Euskadin dago, halaber, errioxar produktuak banatzeko bidea: Bilboko portua. 

Estrategia zabalago baten ikuspuntutik, Vitoria-Gasteizko hiriak EAEn duen txertatze maila 
berreskuratu eta indartu behar du, bai eta bere harreman-ardatz bikoitza ere: Madril eta 
Paris artekoa, eta Ebrorena (Nafarroarekin eta Zaragozarekin lotzen duena). 
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7.6.6. Berrikuntzarako eta teknologia berriak sartz eko ahalmen handia 

Azpimarratu behar da bete-betean gaudela industria-ekonomia zaharraren (eta kontuan 
hartu behar da jarduera hori oraindik ere garrantzi handikoa dela Vitoria-Gasteizen) eta 
IKTen ekonomia berriaren arteko trantsizioan; hau da, aro digitalerantz edo ezagutzaren 
gizarterantz abiatzen ari garela. Oso garrantzitsua da gaur egungo ekonomian informazioa 
prozesatzea eta kontrolatzea. Gainera, horrek berrikuntzarako bidea zabaltzen die jarduera 
ekonomikoaren beste adarrei, eta horri esker, produktibitatea handitu eta lana antolatzeko 
beste modu batzuk sar daitezke, enplegua ia handitu gabe. 

Euskadi erabat integratuta dago ezagutzaren gizartean, ISIren sailkapenari erreparatzen 
badiogu80. Indize sintetiko bat da ISI, eta honako hauek baloratzen ditu: ordenagailu eta 
azpiegituren erabilera, Interneten eta e-merkataritzaren benetako erabilera, eta Sarearen 
atzipenaren beste gizarte-alderdi batzuk.  

Gizarte berri horretan, lurralde garrantzitsua da Europa, eta Europan, Eskandinaviako 
herrialdeek eta Suitzak dituzte ISI indizerik handienak. Ondoren, Europako Erdialdeko 
herrialderik garatuenak daude. Euskadiko ISI, berriz, erditik gorako posizio batean dago, 
Frantziako eta Espainiako batez bestekoak baino gorago. Oro har, Europak % 4ko 
hazkunde-tasa du.  

Espainiako familien % 5ek hornidura maila handia du; batez beste, 3,7 elementu ditu 
kontratatuta. Hiru familiatik batek bi zerbitzu teknologiko ditu kontratatuta. Gaur egun, lau 
hauek kontrata daitezke: ordainpeko telebista, Internet, telefonia finkoa eta telefonia 
mugikorra. EAEn, familien erdiak ordenagailu bat du, eta % 80ek, sakelako telefonoa. 
Interneti dagokionez, ia autonomia-erkidego guztietan, familien % 30 dago Internetekin 
konektatuta. Euskadin, Nafarroan eta Katalunian, portzentaje hori % 40koa da. Madrilgoa da 
portzentajerik handiena, baina, hala ere, txikiagoa da Europako batez bestekoak baino. 
2005ean, konexioen % 76 egin ziren etxetik, baina, 2001ean, % 60. Konexioen % 42 lanean 
egiten da. 

15 eta 24 urte bitarteko gazteek erabiltzen dute gehien Internet; hain zuzen, ikasleek 
masiboki erabiltzen dute. Hurrengo erabilera mailarik handiena landunena da, eta langabeek 
oso gutxi erabiltzen dute (% 11). 

Enpresak atzeratuago daude: 10 langile baino gehiagoko enpresak estaldura unibertsala 
izaten ari dira. Enpresa txikiagoen erabilera maila nabarmen txikiagoa da. Geldialdi hori 
2003tik ari da gertatzen.  

Euskal lurraldeko azpiegitura bi operadorerena da, nagusiki: Telefónicarena eta 
Euskaltelena. Hain zuzen, Euskaltelek ematen die zerbitzua operadore publiko handi 
gehienei. Gutxi gorabehera, bost enpresatik batek du web-orria, berea edo beste 
zerbitzariren batean. Kopuru hori txikiagoa da Espainiako eta Europako indizeak baino (% 29 
eta % 55, hurrenez hurren). 

IKTen industriaren produktibitatea handiagoa beste sektore batzuena baino, baina nabarmen 
txikiagoa da ELGAko beste herrialde garatu batzuetako IKTen industriarena baino. Enplegu-
sorkuntzari dagokionez, berriz, antzeko maila du EAEk. 

                                                
80 (Information Society Index del IDC Works Times). 
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7.7. Ura 
7.7.1. Hobekuntza etengabeak ur-eskariaren kudeaket an eta sistemen 

eraginkortasunean 

HORNITUTAKO ETA KONTROLATUTAKO URAREN BILAKAERA. 19 83-2008 

URTEA BIZTANLEAK 
HORNITUTAKO 

URA HM3 

KONTROLATU-

TAKO URA HM3 

SAREAREN 

ERRENDIM. % 

EGUNEKO 

LITROAK BIZTANL. 

1983 197.201 33,11 17,43 52,6 460 

1984 199.690 31,56 17,39 55,1 433 

1985 200.241 30,77 17,22 56,0 421 

1986 200.156 30,83 18,52 60,1 422 

1987 202.604 29,95 19,78 66,0 405 

1988 205.990 28,27 18,20 64,4 376 

1989 208.295 27,37 17,81 65,1 360 

1990 207.934 23,30 16,20 69,5 307 

1991 208.717 25,14 17,07 67,9 330 

1992 212.101 26,76 17,72 66,2 346 

1993 212.632 25,95 18,76 72,3 334 

1994 214.148 27,83 19,45 69,9 356 

1995 215.049 26,98 20,14 74,6 344 

1996 216.394 25,83 18,91 73,2 327 

1997 216.771 25,07 17,76 70,8 317 

1998 217.628 25,26 19,43 76,9 318 

1999 218.774 24,46 20,21 82,6 306 

2000 218.950 24,83 20,35 82,0 311 

2001 220.254 25,16 21,45 85,3 313 

2002 222.329 24,59 19,90 80,9 303 

2003 224.586 24,56 21,11 86,0 300 

2004 224.965 23,92 20,94 87,5 291 

2005 227.194 23,90 21,09 88,2 288 

2006 229.080 23,41 20,48 87,5 280 

2007 230.585 21,88 19,51 89,2 260 

2008 233.399 21,21 19,23 90,7 249 

53. taula. Hornitutako eta kontrolatutako uraren bilakaera (1993-2008) 
(Iturria: AMVISA) 
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Vitoria-Gasteizen, 1983an, 460 litro ur behar izan ziren biztanle eta egun bakoitzeko, 
erabiltzaile talde guztien beharrak asetzeko. 2008an, berriz, 249 litro behar izan ziren (53. 
taula, 7. grafikoa). Bilakaera positibo horren kausa nagusiak hauek dira: alde batetik, 
banaketa-sistemaren errendimendua hobetzeko egindako jarduketak, eta beste batetik, 
eskaria zuzen kudeatzeko neurriak, sistema kudeatzeko ardura duen enpresak (AMVISA) 
hartutakoak. 

 
7. grafikoa Biztanle bakoitzeko ur-horniduraren bilakaera 

 

Aztertutako aldian sektorearen araberako kontsumoak izandako bilakaerak (54. taula) 
adierazten duenez, industria- eta zerbitzu-sektoreen kontsumoa egonkortu, etxeko 
kontsumoa handitu eta Udalaren kontsumoa txikitu egin zen. Etxeko kontsumoa izan zen 
handiena; hain zuzen, % 55 ingurukoa izan zen. Ondoren, zerbitzu- eta industria-sektorearen 
kontsumoa izan zen bigarren handiena (% 29, gutxi gorabehera). Bestalde, udal-kontsumoak 
izan ziren txikienak (hirian kontsumitutako ur guztiaren % 16). 

 
KONTSUMOAREN BILAKAERA SEKTOREAREN 

ARABERA, %-TAN (1999-2008) 

URTEAK ETXEAK 
ZERBITZUAK 
INDUSTRIA 

UDALA 

1999 51,76 29,41 18,84 
2000 53,81 31,99 14,19 

2001 51,11 31,89 16,99 

2002 52,49 30,37 17,13 

2003 51,46 28,78 19,76 
2004 52,12 29,41 18,47 

2005 52,10 27,10 20,80 

2006 51,35 28,28 20,37 

2007 55,65 27,19 17,16 
2008 55,02 29,12 15,86 

54. taula. Kontsumoaren bilakaera sektorearen arabera (1999-2008) 
(Iturria: 2008ko aldizkaria. Agenda 21 eta AMVISA) 
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Kalkulatutakoaren arabera, 12,5 hektometro kubo ur erabiltzen dira urtero ureztatzeko. Ur 
horren % 85 Krispiñanako araztegian garbitutako ura da, eta gainerako % 15, erregulazio-
baltsetan pilatuta ura. Esan daiteke Vitoria-Gasteizko kontsumoa, Espainiako beste leku 
batzuetan ureztatzeko erabilitako ur-kantitatearekin alderatuz gero, oso zentzuzkoa dela, bai 
erabilitako ur-bolumenagatik, bai erabilitako uren jatorriagatik. Hala ere, ezin da ezkutatu 
ureztatzeko ura dela Vitoria-Gasteizko hornidurarako erabilitako ur guztiaren % 50, eta 
baliabide hidriko hori uretako ekosistemetatik ateratzen dela.  

Hornidura-sistemak eraginkortasun bikaina lortu du jasotze- eta banaketa-sistemetan. Izan 
ere, oso zaila izango da eraginkortasun hori nabarmen hobetzea. Ur-eskaria kudeatzeko 
egungo neurriei erreparatuz gero, pentsa daiteke hornidura-beharra 260 litro ingurukoa 
izango dela pertsonako eta eguneko. Alegia, baldin eta gaur egungoaren antzeko hazkunde 
demografikoari eusten bazaio eta, 2051. urtean, udalerrian 360.000 biztanle inguru badaude, 
horizonte-urte hartako ur-beharra asetze aldera, emakidaren bolumen osoa kontsumitu 
beharko litzateke. 

7.8. Energia 
7.8.1. Tokiko alternatibak, energia-sektorearen ara zoei aurre egiteko 

Vitoria-Gasteizek % 99,6ko kanpo-mendekotasuna du energia-sektorean, eta Espainiako 
Estatuak, berriz, % 85,1ekoa. Hori kontuan hartuta, esan daiteke energia aurrezteko eta 
tokiko energia-baliabideak erabiltzeko marjina oso zabala dela, nahiz eta merkatuko 
gorabeheren aurrean sistema oso ahula izan, eta beraz, egoera larritzat har badaiteke ere. 
Tokiko energia-baliabideen potentziala xehe-xehe identifikatu zen Vitoria-Gasteizko 
Udalerriko Energiaren Tokiko Plana (2006-2010) delakoan. Hain zuzen, Vitoria-Gasteizko 
energia-erabileraren egungo egoerari buruzko diagnostiko bat egin zen, bai eta sektore 
bakoitzak energia aurrezteko duen aukerei buruzko kalkulu bat ere. Halaber, energia 
berriztagarrien instalazio berriak jartzeko aukerak aztertu ziren.  

2004-2010 aldirako Tokiko Energia Planean, lehen mailako energia aurrezteko eta isuriak 
txikitzeko helburu kuantifikagarriak ezarri ziren; hain zuzen, urteko 58.000 tona petrolio 
baliokidekoak. Horrek esan nahi du % 14ko aurreztea lortu behar dela, 2004ko lehen 
mailako energiaren kontsumoarekiko. Energia-aurreztearekin, 178.000 tona CO2 gutxiago 
isuriko ziren urtero. Isuri kantitate hori 2004an isuritakoen % 11 dira. Aurrezte hori oso 
desberdinak diren bi lerro estrategikoren bidez lortzen da. Haietako bat energiaren 
arrazoizko erabilerari buruzkoa da, eta bestea, energia berriztagarriak sartzen laguntzekoa.  

Industria-sektorean –energia gehien kontsumitzen dutenetako batean–, uste da aurrezterik 
handienak lortu egin direla eta, hortaz, ez dela aurrezte handirik lortuko. Tokiko Energia 
Planean onartzen da sektore horren aurrezte-aukerak nahiko mugatuak direla. Baina 
guztizko aurreztearen % 41eko helburua ezartzen zaio, eta isuriak txikitzeko antzeko 
helburua. 

Garraio-sektorea da udalerriko energia-kontsumitzailerik handiena. Gainera, gero eta 
energia-eskari handiagoa du, baina uste da aurrezteko ahalmen handia duela. Sektore 
horrek aurrezteko beharreko energiaren % 41 aurreztea espero da; besteak beste, energia 
zentzuz erabiliz eta CO2-ren isurien % 45 txikituz. Hauek dira sektore horretan energia 
aurrezteko proposatutako neurrietako batzuk: ibilgailuen kontsumoa txikitzea, azpiegiturak 
hobetzea, garraio- eta mugikortasun-ohiturak aldatzea, eta teknologia berriak garatzea. 
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ENERGIA BERRIZTAGARRIEN EKARPENA (2004-2010) 

BALIABIDE MOTA 
POTENTZIA 

(MW) 

LEHEN 
MAILAKO 
ENERGIA-

AURREZTEA  
(TPB/URTE) 

ERAGOTZITAKO 
CO2-REN ISURIAK 

(T/URTE) 

EGUZKI-ENERGIA 
FOTOVOLTAIKOA 

2 170 800 

EGUZKI-ENERGIA 
TERMIKOA 

17,5 1.505 3.500 

BIOMASA 0,7 1.865 2.700 
BIOERREGAIAK  9.805 30.100 

GUZTIRA 20,2 13.345 37.100 
55. taula. Energia berriztagarrien ekarpena (2004-2010) 

(Iturria: Tokiko Energia Plana) 
 

Bizitegi-sektorean energia aurrezte aldera, beharrezkoa da eraikinen eta etxebizitzen 
energia-errendimenduak hobetzea. Eraikuntza Kode Tekniko berriak sustatuko du hori. 
Eraikinetan eguzki-kaptadoreak erabiltzeak ere energia asko aurrezteko aukera emango du. 
Uste da hurrengo urteetan kaptadore horien erabilera asko handituko dela. 

Garraio-sektorearekin batera, energia berriztagarriak erabiltzeko estrategia da aukera gehien 
dituena. Alde batetik, energia aurreztea ekarriko du estrategia horrek. Eta beste batetik, iturri 
berriztaezinetatik lortutako energiaren ordez, energia berriztagarria, garbiagoa eta tokian 
sortutakoa erabiltzeko aukera emango du; izan ere, energia berriztaezina kanpotik dator eta 
inpaktu handiak ditu.  

Kalkulatu da energia berriztagarriei esker 13.345 tona gutxiago isurtzea lortuko dela (55. 
taula); hain zuzen, aurreztu beharreko energiaren % 16. Gainera, CO2-ren isuriak ere 
antzeko proportzioan txikituko direla uste da. Aurrezte-ekarpenik handiena bioerregaien 
erabilerak ekarriko du; hain zuzen, energia berriztagarrien erabilerak eragindako 
aurreztearen % 73. 

7.9. Hondakinak eta isuriak  
7.9.1. Gaikako bilketaren hazkundea 

1997 eta 2006 bitartean, nabarmen aldatu da hiri-hondakinen sorreraren eta bilketaren 
egoera. Hondakin kopurua handitu egin da, bai termino absolutuetan bai biztanleko. Dena 
den, denboraldi horretan, gaikako bilketa-sistemaren bidez bildutako hondakinetako 
materialen kopurua ere asko handitu da, eta horri esker, material horien erabilera handitu 
eta, nolabait, hondakin kopurua handitze hori konpentsatzen du. 

1997an, 6.191 tona hondakin bildu ziren gaikako bilketan. 2006. urtetan, berriz, 23.671 tona 
bildu ziren. Paper eta kartoi kantitatea handitu da gehien. 1997an, 3.188 t bildu ziren, 
etxeetatik soilik, eta 2006an, 13.093 tona. 
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Lehen azaldu denez, etxeko hondakin arriskutsuen kopurua asko handitu da. Guztira 
bildutako 651 tonetatik, 451 tona bildu dira gaikako bilketaren bidez. 

Oso garrantzitsua da hondakin horiek gaikako sistemaren bidez biltzea, oso kutsatzaileak 
baitira, hondakinak osatzen dituzten gainerako materialak nola tratatu alde batera utzita: 
isurketa, konpostatzea, biodigestioa, errausketa… 

Dagokion taulan (46. taula), hondakinetako material aprobetxagarrien gaikako bilketa-
sistemen errendimenduak ikus daitezke. Eskuinaldeko bi zutabeetan, datu hauek azaltzen 
dira, hurrenez hurren: alde batetik, aprobetxatzeko zer material kantitate garbia bildu den, 
eta beste batetik, kantitate horrek zer ehuneko adierazten duen Vitoria-Gasteizko sistemen 
bidez bildutako guztizkoan. Portzentaje horrek adierazten du gaikako bilketa-sistemak 
benetan zer errendimendu duen. Hala ere, kontuan izan behar da material bakoitzak bere 
zailtasunak dituela: herritar guztiek ez dakite zein diren, eta ez dute haiek bereizteko 
ohiturarik; eta gainera, bilketa-sistema guztiek ez dute eraginkortasun maila bera. 

Ezkerraldeko lehen zutabean, herritarrek 2006an sortutako material kantitateak, garrantzi 
kuantitatiboaren ordenaren arabera ordenatuta; hau da, tona kopuruaren arabera. 

7.9.2. Hiriko airearen kalitate ona 

SO2-k, NO2-k, O3-k eta PM10-ek atmosferan dituzten kontzentrazioak eta indarreko legediak 
ezarritako arrisku-atalaseak kontuan hartuta, airearen kalitate-irizpideen bost kategoriak 
zehazten dira: oso ona, ona, erdipurdikoa, txarra eta oso txarra. 1999tik 2004ra bitarteko 
aldia aztertuta, esan daiteke Vitoria-Gasteizko airearen kalitatea ona dela: 202 egun 1999an, 
eta 215, 2004an. 1999ko 74 egunetan eta 2004ko 73tan, airearen kalitatea oso ona izan 
zen. Aire-kalitate txarreko edo oso txarreko egunei dagokienez (14 eta 2, hurrenez hurren, 
1999an), esan behar da guztiz desagertu direla (0 egun 2004an). 

Informazio hori kontuan harturik, ondoriozta daiteke hiriko airearen kalitatea ona dela; hain 
zuzen, 2004. urtean, egunen % 80tan ona eta oso ona izan zen. Dena den, gogoan izan 
behar da, airearen kalitate-kategoriak zehazteko, aipatutako kutsatzaileek airean zer 
kontzentrazio duten hartzen dela kontuan. Alegia, gerta daiteke beste kutsatzaile batzuk 
egotea, askoz ere arriskutsuagoak; izan ere, haien kontzentrazioa ezagutuz eta ebaluatuz 
gero, gerta daiteke aire-kalitatearen kategoriak aldatu behar izatea. Kutsatzaile arriskutsu 
horiek zehazte aldea, isuri-balioez gain, immisio-balioak ere eta bereziki hartu beharko 
lirateke kontuan. Vitoria-Gasteizko 2003-2010 aldirako Airearen Kalitatea Kudeatzeko 
Planean hartutako neurrietako bat da kutsatzaile berriak monitorizatzea, hala nola 
bentzenoa, konposatu organiko lurrunkorrak, metal astunak eta hidrokarburo aromatiko 
poliziklikoak. 

Hortaz, Vitoria-Gasteizko airearen kalitatearen hasierako egoera on samarra da, baina 
horrek ez du esan nahi behar bezain ona denik. “Vitoria-Gasteizko atmosfera-kutsadura. 
2003” txostenean esaten denez, zenbait datu hurbil daude egungo eta/edo etorkizuneko 
lege-atalaseetatik, PM10 partikulei eta nitrogeno dioxidoari dagokienez. Halaber, noizean 
behin, ozono kantitateak osasuna eta landaredia babesteko atalaseak gainditzen ditu hirian; 
neurri handi batean, motordun zirkulazioaren ondorioz. Hala ere, ozono kantitateari buruzko 
informazio-atalaseak oso gutxitan gainditzen dira; hots, biztanleek ez daude behar bezala 
informatuta.  
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8. ERAKUNDE ETA GIZARTE ERANTZUNAK, INGURUMENAREN 
ETA IRAUNKORTASUNAREN ESPARRUAN: POLITIKAK, 
PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK 

Hemen erabilitako PEIE ereduaren erantzun-fasean, gizarteak ezartzen ditu eragina 
txikitzeko edo arintzeko neurriak edo ekintzak, bai eta egungo aukerak ustiatzekoak ere. 
Edozein erakunde publikok, erakunde pribatuk edo gizabanakok eraginak txikitzeko izan 
ditzakeen erreakzioak edo estrategiak dira: ingurumenaren egoera saihesteko, 
konpentsatzeko, hobetzeko edo egoera horretan gertatzen diren aldaketetara moldatzeko 
erantzun-metodologiak. Erakunde-erantzunak izan daitezke, edozein mailatakoak edo maila 
anitzekoak; eragile askorenak ere izan daitezke; eta sektore baterakoak edo sektore 
askotarako izan daitezke.  

Gaur arte garatutako eredu ekonomikoaren eta sozialaren iraunezintasun-joera kezkagarria 
da, eta horren aurrean erreakzionatzen adi diren autonomia baten eta estatu baten barruan 
dago Vitoria-Gasteizko udalerria. Egoerari buruzko atalean azaldu bezala, lurralde honetako 
gizartea gero eta kontzientziatuago dago ingurumenaren arloko arazo eta aukerekiko, bai eta 
gizarte-aldaketekiko ere. Gizarte zibilak antolatzeko eta erantzuteko ahalmen ona du, bai 
erakundeen politika eta jokabideekin bat etorriz, bai erakundeekin lankidetzan.  

Erantzunak askotarikoak dira, adierazteko moduan zein definizio-egoeran. Kasurik 
zehatzenetan, kontuan hartzen diren gaietan derrigorrez aplikatzen diren esparru legegileari 
dagozkio. Irtenbide adosturik gabeko gaietan, ekimenak ekintza positiboak izan daitezke, 
edo aipatutako helburuak kontuan harturik positiboenak diren jokabideei laguntzeko zerga- 
edo finantza-neurriak. Plangintza berriekin batera, informazio-, prestakuntza- eta sentikortze-
kanpainak egiten dira beti. Oro har, kontsulta- eta partaidetza-prozesuak jartzen dira 
martxan. Prozesu horiek foro, behatoki eta erakunde arteko kontseiluen bidez garatzen dira, 
bai eta beste elkarrizketa-gune horizontal (sektore artekoak) zein bertikal (erakunde 
barrukoak) batzuen bidez. 

Presioari eta eraginari buruzko kapituluetan azaldutako gai arriskutsu gehienak konpontzeko 
politikak daude martxan, eragin horiei aurre egiteko, kanpo-eraginak barneratzeko eta, kasu 
gehienetan, irtenbide bat bilatzeko. Erantzun horietako asko Europako ekimenen barruan 
daude; izan ere, antzeko arazo eta joerak daude herrialde guztietan. Eskuarki, Estatuak ere 
erantzuten du, eta jarraipen-sistema bat dago (behatoki batetik edo Eusko Jaurlaritzako 
lankidetza-prozesu publiko/pribatu batetik), eta subsidiariotasun-printzipioa aplikatuz, 
erreakzio eraginkorra, tokiko administraziotik. 

Hainbat lekutatik dator ekimena: tokiko gobernutik, autonomiako gobernutik, estatuko 
gobernutik, erkidegoko gobernutik, nazioarteko erakundeetatik, gizarte zibileko 
erakundeetatik eta erakunde profesional edo korporatiboetatik.  

Honen moduko diagnosi-txosten baten barruan, ezinbestekoa da erantzun horiei eta haien 
emaitzei buruzko azterketa kritikoa egitea. Horri esker, jakin daiteke zein diren behar bezala 
zainduta ez dauden presio-faktoreak eta eraginak, edo zein diren martxan dauden ekimenek, 
planek eta proiektuek behar bezala erabili gabeko aukerak, txostenaren amaieran ematen 
diren proposamen-andana zorrotz oinarritzeko eta antolatzeko. 
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8.1. Erantzun orokorrak 
8.1.1. 2000ko Hiri Antolamendurako Plan Nagusia  

 
Planak hedapen handi bana proposatzen du ekialderantz (Salburua) eta mendebalderantz (Zabalgana), eredu 

historiko erradiokontzentrikoari jarraituz. Hegoaldetik, proposatutako hazkundea gehiegi hurbiltzen da 
Gasteizko Mendietako kalitate ekologiko handiko eremura. 

31. irudia. 2000ko Hiri Antolamendurako Plan Nagusiko lurzoruaren sailkapen-planoa 

 

Vitoria-Gasteizko hiri-bilakaerari dagokion atalean azaldu legez, 2000ko Plana hedapen-
plana da oinarrian, eta aurreko hazkunde-etapan espero zen horizonte demografikoa 
(300.000 biztanle) gainditzen du (31. irudia). 

Hiri-egiturari dagokionez, 2000ko plana oso diziplinarra da. Alde batetik, Espainiako XX. 
mendeko bigarren erdiko hirigintzaren klasikotasuna du ardatz. Beste batetik, ez ziren 
kontuan hartu plana egin zenean hirigintza iraunkortasunaren ikuspuntutik finkatuta zeuden 
tresna eta ikuspegi metodologikoak; eta tresna eta ikuspegi horietako batzuk Vitoria-
Gasteizko Agenda 21en proposamenean zeuden. Hain zuzen ere, hori da plan horri gaitzets 
dakiokeena, eta hori dela eta, ez da desegokia esatea Vitoria-Gasteizek aukera hori galdu 
duela, nolabait. Izan ere, hau da plan honen eta aurreko planen arteko desberdintasun 
nagusia: bai kontzeptuzko esparruan eta aurreikuspen tresnetan, bai proposamen 
morfologikoan, ez da besteak bezain berritzailea, edo, gutxienez, ez du haien 
planteamenduen originaltasun eta independentzia erlatiboa. Hain zuzen, 1927., 1947. eta 
1956. urteetako planek bateratze-ideia berbera garatu zuten, eta ikusi dugunez, zabalkunde-
hirigintzaren eta hirigintza organikoaren uztarketaren adibide interesgarria izan ziren. 
Eskuarki, plan horiek emaitza onak izan zituzten Vitoria-Gasteizen. 1963ko planaren 
emaitzak, ordea, benetan txarrak izan ziren; hala ere, esperimentatzeko borondatez egin zen 
eta, maila morfologikoan, garaiko proposamenik aurreratuenak egin zituen. Gauza bera esan 
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daiteke 1985eko planari buruz. Abangoardiako hirigintzaren benetako erreferentzia izan zen, 
nahiz eta, garai hartan, Espainian eta nazioartean, hirigintzaren arloko eztabaida-xedea hiri 
tradizionala berreskuratzeari buruzkoa izan.  

Logika horri jarraituz, eta Vitoria-Gasteizek iraunkortasunaren alde egindako apustu argiaren 
arabera eta, aldi berean, Tokiko Agenda 21en prozesu bat garatzen ari zela kontuan hartuta, 
hurrengo planak ere erreferentziazko eredu aitzindaria izan behar zuen. Besteak beste, 
plangintza ekologikoko tresnarik aurreratuenak hartu behar zituen, horretarako baldintza 
objektiboak eta subjektiboak beteta baitzeuden.  

Aitzitik, ez zegoen kontzeptuzko esparru zorrotzik, eta beraz, hiri-iraunkortasunaren 
ikuspegitik, ezin zitzaien pil-pilean zeuden faktoreen konplexutasunari ekin. Horren ondorioz, 
zalantzarik gabe, irtenbide konbentzionala hartzea beste erremediorik ez zegoen. Hots, alde 
batetik, ingurumen-alderdiak sartu ziren, baina ekologikoki edo paisaiaren aldetik balioa zuen 
lurra babesteko ikuspegitik soilik; beste alde batetik, biztanle bakoitzeko berdegune-
azaleraren adierazlea hiriko ingurumenaren kalitatearen sinonimoa zela azpimarratu zen.  

Irizpide horietako lehenari dagokionez, onartu behar da planak, alde batetik, lur naturala 
babesteko erabaki guztiak zorrotz errespetatzen zituela (eta hori Vitoria-Gasteizko 
hirigintzaren berezko ezaugarria da) eta, beste batetik, kategoria hori zabaltzeko nolabaiteko 
borondatea zuela. 1999an, Eraztun Berdea sartu zen Planaren egituran, eta hori ulergarria 
da aipatutako ikuspegitik. Baina proposamen hori nabarmen indargabetuta zegoen, 
hedapenari zein jarraitutasunari dagokienez. 

Edonola ere, lurra babesaren ikuspegitik soilik aintzat hartzea –ohiko hirigintzaren berezko 
ezaugarria– txarra da izatez. Horren arabera, berezko baldintzak direla medio babes mota 
orotatik kanpo gera daitekeen lurra urbanizatzeko egokitzat sailkatzen da automatikoki. 
Vitoria-Gasteizen kasuan, eraginei buruzko kapituluan ikusi dugunez, babestu gabeko 
nekazaritza-lurzoruari esleitzen zaio kategoria hori, halabeharrez. Lurra berez balio handiko 
baliabidetzat hartzea, haren balizko balio ekologikoak alde batera utzita, oinarrizkoa da 
hirigintza ekologikoaren ikuspuntutik. Hala ere, horrek ez du lekurik ikuskera diziplinar 
honetan. 

Alderdi hori larria da berez. Baina larriagoa da bigarren alderdiarekin lotuz gero; alegia, hiri-
hazkundearen benetako beharren garrantzia puztearekin. Alderdi hori ere aztertu da eraginei 
buruzko kapituluan. Faktore horiek guztiek, planaren hasierako inbariantetzat hartuta, 
ondorio bakarra zuten: hartutako erabakia hartzera behartzen zuten. Hain zuzen ere, faktore 
hauek bateratu ziren: balio ekologikoren bat duen lurzoru naturalaren babes esklusiboa, hiri-
hazkundearen premien garrantzia puztea, eta logika erradiokontzentrikoan oinarritutako hiri-
jarraitutasunaren eta -trinkotasunaren aldeko lehentasunezko apustua. Horren ondorioz, 
proposamen bakarra egin zitekeen: hiri-sarea hedatzea, babestu nahi ziren guneen 
ertzeraino bertaraino, eragin hori arintzeko tarteko eremurik sortzeko abagunerik eman gabe. 
Horrenbestez, errealitatean, arriskuan jarri zen Eraztun Berdearen kontzeptua, bai haren 
jarraitutasun perimetralari dagokionez, bai Eraztun Berdea hiriaren barrualdera sartzen diren 
ziri edo korridore naturalen bidez osatzeari dagokionez. 
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32. irudia. Lakua 2000ko HAPNan 2000ko planak Lakuan garatutako azken sektoreak 

 

Salburuko eta Zabalganako hedapen-sektoreen hiri-diseinuari dagokionez, Lakuaren 
bestelako egitura du. Hain zuzen, egungo bide-sarea luzatzeko mekanismo organiko bati 
dagokio, bai eta ehun-batasunari eta topografiaren moldaerari ere. Hau da, Lakuako eredu 
isotropoko eta geometrikotik urruntzeko borondate argian dago oinarrituta (32. irudia). Dena 
den, etxebizitza-bloke irekiak eta altuerako dorreak berreskuratu dira eraikinak egiteko, eta 
berdeguneak eta gune libreak sektoreka eta lursailka banatu dira. Gainera, dentsitate 
gordinak txiki samarrak dira (49,21 etxeb./ha Salburuan eta 47,60 etxeb./ha Zabalgana, eta 
Lakuan, berriz, 51,2). Horren guztiaren ondorioz, gune publikoak antolatzeko beste sistema 
bat sortu da, eta zalantzagarria da sistema horrek gizarte-bizikidetza eta oinezkoen 
mugikortasuna sustatzen dituenik. Arazo hori larriagotu egin daiteke; alde batetik, okupazio-
erritmoa geldoa izango dela aurreikusten delako, eta beste batetik, etxebizitza eta bulegoen 
tamaina erlatiboa handia delako, eta batez besteko okupazio maila txikia izango delako. 
Okupatutako lurzoruaren azalera txikitu gabe gauzatu denez, iraunkortasuna dela medio81 
gerora gune horietarako erabakitako dentsitate-hazkundeak, errealitatean, ez du arazo hori 
arintzen laguntzen. Izan ere, inolako beharrik gabe eremu jakin batean etxebizitza-eskaintza 
handitzeak ez du esan nahi biztanleria-dentsitatea ere handituko denik; hots, kale-bizitza 
handiagoa egongo denik. Aitzitik, gerta daiteke eremu jakin horretan etxebizitza hutsen 
kopurua handitzea, etxebizitzen batez besteko okupazio maila txikitzea, pertsona bakarreko 
etxeen kopurua handitzea edo fenomeno horiek guztiak aldi berean gertatzea. 

Mugikortasunari dagokionez, mugikortasun iraunkorreko ideiak oso sendo daude indarreko 
plan nagusiaren arrazoibidean. Besteak beste, motordun mugikortasunaren beharrak 
txikitzeko eta ingurumen-bateragarritasun handiagoko garraiobideen erabilera handitzeko 
apustua egiten du; izan ere, automobilaren erabilera kontrolatu beharra argitzen du. 

Helburu horiek lortzeko proposatzen diren neurriek, ordea, ez dute bermatzen Udalaren 
eguneroko kudeaketa mugikortasun iraunkorraren bidetik joango dela. Esate baterako, hori 
gertatzen da bideak hierarkizatzeko proposamenarekin. Proposamen horren arabera, 
ibilgailuen trafikoa hobetu behar da irteera- eta sarrera-ardatzetan, baita zirkulazioan ere. 
Neurri horren ondorioz, gerta daiteke zirkulazioaren kudeaketak automobil pribatuaren 
bidezko joan-etorriak lehenestea hiriko ardatz eta nodo nagusietan; izan ere, egungo 
eskema ez da autobusen, oinezkoen eta bizikleta-erabiltzaileen beharrei erantzuteko behar 
bezain sendoa, eta hortaz, ez du ardatz eta nodo horien funtzio biltzailea orekatzen. 
                                                
81 Tokiko Agenda 21en 2004ko aldizkaria, 39. or. 
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Planak oinezkoentzako lehentasunezko ibilbideen oinarrizko sarea identifikatzea, orokortzea 
eta hobetzea proposatzen du. Gainera, badago oinezkoentzako bideen bi plano (udalerrikoa 
eta hirikoa), eta oinezkoentzako lehentasunezko ibilbideen eskema bat. Alabaina, ibilbide 
horiek ez dute sarerik osatzen; sare horren zatiek ez dituzte auzoak eta industrialdeak 
lotzen. Bestalde, eskema horrek ez du garraio-azpiegiturek sortutako hesi nagusien 
iragazkortasuna konpontzen. 

Halaber, bizikleta-bideen sarea ere aipatzen du Planak. Dena den, dagokion planoko tarteek 
ere ez dute sare bat egituratzen; hots, ibilbide nagusiak osatu gabe daude eta alde batera 
uzten dituzte bizikleta bidezko joan-etorriak eragin ditzaketen guneak. 

Azkenik, Planak ez ditu garraio kolektiborako bideak kontuan hartzen; alegia, egun eta 
etorkizunean bide-sarea autobusaren edo tranbiaren alde kudeatzea eragozten du, batik bat 
hiri-hazkunde berrietan. 

Aparkalekuei dagokienez, Plan Nagusiak zenbait proposamen interesgarri biltzen ditu, baina 
ez sistematikoki eta ez koordinatuki. Besteak beste, disuasioko aparkalekuen helburuaren 
ikuspegi orokorra falta da; hau da, ez da zehaztu zein izan daitezkeen aparkaleku horien 
erabiltzaileak, aparkalekuak non egongo diren, zer tarifa aplikatuko diren eta zer kudeaketa-
arau izango dituzten. Izan ere, bi fenomeno eragin ditzakete aparkaleku horiek: alde batetik, 
helmuga-aparkaleku bihurtzea, eta beste batetik, garraio publikoa edo motorrik gabeko 
garraiobideak erabili ohi dituzten pertsonak ibilgailu pribatua erabiltzen hastea eta joan-
etorriaren tarte txiki bat oinez egitea. Plan Nagusiak beste eztabaida garrantzitsu bat ireki du 
aparkalekuen inguruan: plan horren araudian eraikin berrietarako ezarritako estandarrak 
arautu egiten dira. Eztabaidek hiru tirabira-elementu dituzte bereziki: estandarren 
zenbatekoa; aparkaleku-plazen gutxienekoez gain gehienezkoak ere zehaztea, eraikinen 
erabileraren arabera; eta araudiak ezarritako plazak kokatzeko irizpideak. 

Vitoria-Gasteizen indarrean dagoen plangintzak aparkalekua mugatzearen alde egiten du, 
nolabait. Beraz, aparkaleku-plazen kopurua hamarkadetan handitu ondoren beste hiri 
batzuetan proposatutakoa egiten du plangintzak. Azken bi hamarkadetan, hainbat hiritan eta 
herrialdetan, ikuspuntu teknikoetatik eta politikoetatik eztabaidatu izan da estandarren 
zehaztapenari buruz. Eztabaida horiek ondorio hau izan dute: gutxieneko estandarraren 
kontzeptua goitik behera aldatu behar dela eta, hain zuzen, aparkaleku-plazen gehiegizko 
eskaintza araudiaren bidez ere kontrolatu behar dela Horrenbestez, aparkalekurako 
estandarrei buruzko ikuspegi berriek bi helburu izan dituzte: alde batetik, lehendik onartutako 
gutxienekoak txikitzea, eta beste batetik, gehienezkoak ezartzea; hau da, urbanizazio- edo 
eraikuntza-proiektu batean gehienez onar daitezken aparkaleku-plazen kopurua zehaztea. 
Azken batean, bizilagunentzako aparkalekuei aplikatu beharreko tratamenduari buruzko 
eztabaida ez da txikia; izan ere, aparkaleku horiek bi mehatxu dituzte, elkarren kontrakoak: 
ugaritasuna eta eskasia. Hortaz, estandar egokia zein den eta gehienezko estandarrik 
zehaztea komeni den argitzeko, beharrezkoa da mugikortasunaren estrategiak 
etorkizunerako eredua nolabaiteko malgutasunez bideratzea, baina baita, funtsezko 
planteamenduan, nolabaiteko irmotasunez ere. Alegia, mugikortasunaren helburu eta irizpide 
nagusiak eta aparkalekuen helburu eta irizpideak uztartu behar dira; azken batean, 
aparkalekuak ere mugikortasunari dagozkio. 

Laburbilduz, mugikortasun iraunkorrari buruzko politikei dagokienez, Vitoria-Gasteizko Hiri 
Antolamendurako Plan Nagusia alde agertzen da. Alabaina, ez du automobila ordezka 
dezaketen garraiobideetarako hirigintza-esparrua zehazten. 
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8.1.2. Vitoria-Gasteizko Tokiko Agenda 21 

Neurri batean, uste da 2000. urteko HAPNak ez zuela asmo handirik izan, ingurumenaren 
azterketaren eta diseinuaren aldetik; izan ere, ez zuen arlo horretako tresna berritzailerik 
sartu Vitoria-Gasteizko hirigintza-plangintzan. Gainera, kontuan hartzen bada Plan horrekin 
batera Vitoria-Gasteizko Tokiko Agenda egiteari eta garatzeari ekin zitzaiola (1995ean hasi 
zen, urte hartan sinatu baitzuten Aalborgeko Gutuna), uste hori sendotu egiten da. Hala ere, 
kontrakoa ere argudia daiteke: Vitoria-Gasteizko Agenda 21ek aukera galdu duela, lehen 
aldian bederen; hots, ez duela Gasteizen aplikatu hiriko iraunkortasunaren printzipiorik 
aurreratuenetan oinarritutako plangintza modu berria. Hauek dira printzipio horiek: diziplina 
anitzeko ikuspegia, herritarren parte-hartzea eta emaitzen azterketa jarraitua. 

Hala ere, bidezkoak izateko, Programa 21 bat hasi eta hamar urte igaro dira, eta horixe bera 
esan daiteke mundu osoan martxan jarritako Agenda 21 askori buruz. Agenda 21, berez, 
iraunkortasunerako plangintza-tresna estrategiko gisa sortu zen. Egun, haren nondik 
norakoak aztertu eta gero, onartu behar da tresna horren emaitzak, oro har, ez direla 
itxaropenen araberakoak izan. Zenbait kausaren ondorio izan da hori. Hona hemen kausa 
horietako bat: tokiko administrazioek ahalmen mugatua dute eta, horrenbestez, ez dute 
lurralde-garrantzi handiko prozesuetan eraginik, gero eta globalizatuagoa den egoera 
makroekonomiko honetan. Beraz, egiaztatu da Rioko goi-bileran optimismo handiegiz aztertu 
zutela tokiko administrazioen boterea. Espainiako Estatuan, beste faktore batek ere mugatu 
du Agenda 21en benetako irismena: ez zegoen hura aplikatzeko araudirik. Horren ondorioz, 
prozesua eta haren emaitzak ez zeuden hirigintza-plangintzarekin eta ingurumen-
eraginarekin erlazionatutako legezko eskubide eta betebeharrekin lotuta. Horrenbestez, 
prozesu ugariri nahierara eman zaie Agenda 21en etiketa, eta prozesu horietako askotan, 
Aalborgeko gutuna sinatu besterik ez da egin.  

Testuinguru orokorra kontuan harturik, Agenda 21i dagokionez esan daiteke Vitoria-Gasteiz 
batez bestekoaren gainetik dagoela, beste hainbat arlotan bezala. Gainera, tresna hori 
aplikatu zuten lehen hirietako bat da, eta horregatik ere, balantzea positiboa dela esan behar 
da. Dena den, nahiz eta balantzea positiboa izan, ez da alde batera utzi behar prozesuak 
hasierako fasean muga nabariak izan zituela; gehienbat, kontuan harturik une garrantzitsu 
hartan aukera handiak eman zitzakeela Vitoria-Gasteiz gara zedin. Hasieratik, hiru muga 
izan ditu Agenda 21ek nagusiki: prozesua martxan jarri aurretik, ez zen diagnostiko xeherik 
egin; erabilitako partaidetza-mekanismoak ahulak izan ziren; eta ez zegoen inolako loturarik 
Agenda 21en eta araupeko plangintza-prozesuaren artean. Hiru muga horiek hertsiki lotuta 
zeuden. Hala ere, bereziki 2005. urteaz geroztik, zenbait bektore positibok indarri gabe utzi 
zituzten hasierako muga horiek. Hauek dira bektore horietako batzuk: azpiegitura sortu zen 
datuak jasotzeko eta aztertzeko, eta adierazleak egiteko; herritarren parte-hartzea suspertu 
egin zen; eta lurraren okupazioaren oinarrizko arazoa arreta handiagoz aztertzen hasi zen. 

Lehen bi mugei dagokienez (diagnostikorik eza eta partaidetza-mekanismoen ahulezia), 
esan daiteke emaitza nabarmenak ahalik eta eperik laburrenean lortu nahiaren ondorio izan 
zirela. Hain zuzen, Aalborgeko gutuna sinatu eta Lisboako Hiri Iraunkorrei buruzko Bigarren 
Europako Batzarra hasi aurretik lortu nahi ziren emaitza horiek (kontuan izan behar da 
batzar hori 1996ko urrian egin zela). Bestalde, Udaleko bulego teknikoetan dokumentu hori 
egin zenean, Tokiko Agenda 21 bat martxan jartzeko ezarritako zenbait arau urratu ziren 
nolabait; besteak beste, komunitateak ez zuen adostu hiriak etorkizunean nolakoa izan 
behar zuen. Beraz, akordiorik ezean, oso zaila zen arazoak eta aukerak ikuspuntu 
subjektibotik eta objektibotik identifikatzea. 

Ikuspegi horri jarraituz lortutako Tokiko Agenda 21en eredu teknikoa 10 arlo tematikotan 
zegoen egituratuta, eta 21 iraunkortasun-adierazle zituen. Udal-gobernuak 1998ko uztailaren 
31ko osoko bilkuran onartu zuen eredu tekniko hori. Hirigintzaren aldetik, zaharberritze-
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prozesuekin, irisgarritasunarekin eta zerbitzuekin lotutako alderdiak nabarmendu ziren. 
Alderdi horiek guztiak oso egokiak ziren hiri-iraunkortasunaren ikuspegitik. Dena den, 
plangintzak etxebizitzak eta industria hedatzeko prozesua sustatzen zuen, eta Tokiko 
Agenda 21en ez zen prozesu hori aztertzeko edo kritikatzeko mekanismorik sartu. 

Jarraitutako prozesuan, Agendaren emaitza edo helburuetako bat zen partaidetza, argi eta 
garbi, eta ez Agendaren ardatza. Hasieran, prozesuaz herritarren foro edo kontseilu bat 
arduratzea zen helburua. Foro hori estrategiei buruz eztabaidatzeko eta haiek kontrolatzeko 
gune iraunkorra izango zen. Baina asmo hori nabarmen aldatu da; gaur egun, 
Ingurumenaren Sektoreko Kontseilua da, batez ere kontsulta xedea duena. Gerora, Agenda 
21i buruzko beste ikuspegi bat sortu zen. Haren arabera, sektore-tresna hutsa zen Agenda, 
arreta hiri-metabolismoko gai tradizionaletan jartzen zuena. Ikuspegi hori inplizitu zegoen 
lehen formulazioetan, baina, Kontseilua eratu ondoren hasitako Ingurumen Ekintzarako 
Plana (2002-2007) egiteko prozesuan zehar, esplizitu bihurtu zen. Eta aipatutako oinarrizko 
mugetako hirugarrena ere (Agenda 21en eta plangintza-prozesuen arteko lotura-eza) 
esplizitu bihurtu zen. Lotura-ez hori are nabariagoa zen Ingurumen Ekintzarako Planaren 
(2002-2007) dokumentuko “Hirigintza” atalean. 

Faktore horiez gain, kontsulta hutsera mugatuta zegoen partaidetza, eta helburu gehienak 
teknikoak eta sektorialak ziren. Horrenbestez, hasierako fase horretan, Agenda 21 oinarrizko 
ingurumen-aldagai batzuen kalitatearen kontrol teknikoa egiteko udal-erakundetzat hartzen 
hasi zen jendea. Programa 21en jatorrizko ikuskerarekin alderatuta, oso ikuspegi mugatua 
zen. Horri dagokionez, bestalde, onartu behar da Agenda 21ek eta haren jarraipena egiteko 
mekanismoek (udalbatzak baliabideak eta dirua erabili ditu haiek garatzeko) oso funtzio 
garrantzitsua izan dutela lehen fasean, ingurumenaren behatoki gisa. Gainera, koherentzia 
eman die ingurumenaren behatoki horren ekintza-planak garatu dituen sektore-planei. 
2001etik, Agenda 21en jarraipen-buletina argitaratzen da urtero. Hori da prozesu honetako 
alderdi eredugarrietako bat, eta Agenda 21en bigarren fasearen esparrua ezartzeko aukera 
eman duen jarraitutasun-elementua. 

Esan daiteke 2004ko buletinean bigarren fasearen hasiera adierazita dagoela. Buletin horrek 
Agenda 21en ikuskeran aldaketa handia gertatu zela erakusten du; hau da, Programa 21en 
jatorrizko helburuetara bideratzen zuen Agenda 21, eta haren eta hirigintza-plangintzako 
sistemaren arteko lotura bilatzen. Esan daiteke aldaketa hori Vitoria-Gasteiz 2002an 
Iraunkortasunerako Euskal Udalerrien Sarean (Udalsarea 21) sartzearekin lotuta dagoela. 
Hauek dira ikuskera-aldaketaren ondorio nagusiak: adierazle-sistema osoa goitik behera 
berrikusi eta adierazle kopurua handitu zen (guztira, hogeita hamabost izatera igaro ziren); 
bestalde, adierazle sozioekonomikoen eta hirigintzakoen garrantzia handitu egin zen, eta 
metabolikoena, berriz, txikitu.  

Zaila zen Agenda 21en eta hirigintza-plangintzaren artean benetako lotura ezartzea. Hala 
ere, agerikoa da Agendaren sustatzaileek lotura hori lortzeko egindako ahalegina eta 
erakutsitako borondatea. 2005. urtean, Aalborg+10 biltzarreko konpromisoak sinatu ziren, 
eta dagokion konpromiso-dokumentuan, beren-beregi adierazi zen beharrezkoa zela udalek 
erabakiak hartzeko prozesuan iraunkortasuna txertatzea, iraunkortasuna prozesu horren 
ardatza izatea. Hori da Agendaren sustatzaileen borondatearen adierazgarri publikorik 
nabariena; batik bat kontuan hartzen bada Gasteizen konpromisorik sinatu den bakoitzean 
hura betetzeko borondatea egon dela.  

Oraingoz, ostera, Agenda 21en ikuspegitik egindako ekimenak dira ahalegin horiek; alegia, 
plangintzaren ardura duten udal-bulegoetatik kanpo sortutakoak. Horrenbestez, oraindik ezin 
da esan hiri-iraunkortasunaren printzipioak benetan txertatuta eta onartuta daudenik 
plangintza-prozesuan. Izan ere, zenbait elementu konbentzionalen garrantzia handia da 
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prozesu horretan oraindik ere; adibidez, ohiko garapenetara jotzen eta lurra baliabide 
ekonomikotzat hartzen jarraitzen da.  

Hortaz, une honetan Gasteizko hiria Agenda 21ekiko zer egoeratan dagoen azaltzeko, hau 
esan daiteke: ingurumenaren inguruko ardurak dituzten udal-instantziek bete-betean onartu 
dute hirigintzak iraunkortasun-faktore gisa duen garrantzia; hirigintzaz arduratzen direnek, 
berriz, iraunkortasuna ikuspegi sektorialari eta metabolikoari dagokiola pentsatzen jarraitzen 
dute, bai eta lurzorua “babestu” eta “urbanizagarri” kategorietan sailkatzen ere. 

Hain zuzen, ikuspegi horretatik uler daiteke zein garrantzitsua den identifikatutako oinarrizko 
bigarren mugari ere aurre egitea; hau da, partaidetza-mekanismoen ahuleziari. Muga horri 
aurre egiteko, handitu egin beharko da herritarrek Agenda 21en prozesuari eta Gasteizko 
etorkizuneko hirigintzari buruz duten erabaki-ahalmena. 

8.1.3. Agenda 21en Ingurumen Ekintzarako Plana (200 2-2007) 

Agenda 21 egiteko prozesua aztertu denean ikusi bezala, 2000n, Ingurumenaren Sektoreko 
Kontseilua eratu eta gero, Ingurumen Ekintzarako Plana (2002-2007) egiteari ekin zitzaion. 
Plan horren bidez, Agendaren helburuak betetzeko estrategiak antolatu nahi ziren. Komeni 
da diagnostiko horretan plan horren edukia eta emaitzak sektorearen arabera aztertzea, 
labur-labur bada ere. 

Ingurumen Ekintzarako Planaren ezarpen mailari dagokionez, planaren jarraipenari buruzko 
txosten teknikoaren82 arabera, 2005eko abenduaren 31n, hasieran proposatutako ekintzen 
% 81,2 zegoen eginda edo martxan. Esan daiteke betetze maila handia dela, bai termino 
absolutuetan, bai termino erlatiboetan. 

Natura- eta landa-ingurunea 

Hasieran, Agenda 21eko ekintza-programen artean, bi zeuden natura-ingurunearekin lotuta: 
2. programa, Hiriko eta hiri-inguruneko berdeguneak kontserbatzea, hobetzea eta handitzea 
(bereziki, Eraztun Berdea babesteko); eta 3. programa, Natura-gunea kontserbatzea. Azken 
horrek hainbat jarduera-eremu zituen; besteak beste, baso- eta abeltzaintza-erabilerak, 
olgetakoak, ibaiertzen egoera, uren kutsadura eta andeatutako guneen berreskurapena.  

2002an, etengabeko berregituratze-prozesu baten ondoren, beste jarduera-esparru bat sortu 
zen, zehatzagoa, 2002-2007 aldirako Ingurumen Ekintzarako Planaren bidez. “Natura eta 
biodibertsitatea” atalean, hiru kudeaketa-helburu nagusi ezartzen dira: giza jarduerek natura-
sistemetan duten eragina txikitzea, natura-baliabideen kudeaketa iraunkorra sustatzea eta 
andeatutako guneen berreskurapena sustatzea. Horretarako, helburu partzialak ezarri ziren, 
bi eta bost urtera, eta zenbait ekintza mota proposatu ziren: aztertzeko, zaintzeko eta 
kontrolatzeko, eta beste sailekin harremanetan jartzeko. 

Lehen helburuan (giza jarduerek natura-sistemetan duten eragina txikitzea), honako hau 
aipatu behar da: udal-barrutiko lurzoruaren erabileren bilakaera aztertzen jarraitu zen, eta 
biodibertsitatearen bilakaeraren behatoki bat diseinatu.  

Bigarren helburuari dagokionez (natura-baliabideen kudeaketa iraunkorra sustatzea), 
diagnostiko honek lurraldeari buruz mahaigaineratzen dituen kezken ildoan, A.2. ikerketa 
nabarmendu behar da ekintza-plan gisa: “Landa-gunean nekazaritza iraunkorra garatzeko 
estrategia bat diseinatzea eta, haren balio ekologikoetan, iraunkorrak ez diren erabileren 
alternatiba bat bilatzea”. Oso gutxi aurreratu da gai horretan. Izan ere, jarraipen-txosten 

                                                
82 Ingurumen Ekintzarako Planari egindako Jarraipenaren Txosten Teknikoa. 
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teknikoan ez da esaten aurreikusitako aldian burutu denik. Ekintzen xedea Eraztun Berdea 
planifikatzea eta antolatzea izan da, bereziki. Izan ere, Eraztun Berdean eta hiri-parkeetan 
egin dira Ingurumen Ekintzarako Planaren jarduketa eta inbertsio gehienak. 

Nekazaritza-garapenaren estrategiarekin lotuta, ekintza bakarra egin da: udalak Urarten 
duen lursail bat egokitu zen, bertan hiri-baratzezaintza ekologikoko programak garatzeko83. 
Programa horiek 2006. urteko bigarren erdian hastea zegoen aurreikusita. Ekimen 
interesgarria da hori, eta uste da haren ondorioz uren kutsadura txikitu egingo dela, bereziki, 
eta nekazaritza eredu iraunkorrago bat sustatuko dela, batez ere nekazari gazteen artean. 
Dena den, oso urrun dago oraindik jatorriko irismenetik eta asmoetatik.  

Eta azkenik, azken helburuaren kasuan (andeatutako guneen berreskurapena sustatzea), bi 
ekintza proposatzen dira: batetik, andeatutako guneen diagnostikoa eta zerrenda osatzea, 
(eta gune horiek kontrolatzea eta haien jarraipena egitea), eta bestetik, udal-azpiegituren 
paisaia-egokitzapena hobetzea. 

Agenda 21eko Ekintza Plana aplikatu zen lehen hiru urteetan, biodibertsitatearen arloan 
aurreikusitako ekintzen % 64 egin ziren. Ekintza horiek gehienak jarraian egin dira; uneko 
hiru ekintza hasita daude, eta haietako bat amaituta dago. Egiteke dauden ekintzen erdia 
baino gehiago lankidetza-protokoloei dagokie; hots, Udaleko Ingurumen Arloak hainbat 
erakunde eta arlorekin ezarri behar dituenei; adibidez, Foru Aldundiko Ingurumen Sailarekin 
eta Udaleko Nekazaritza Eremuaren Zerbitzuarekin ezarri behar ditu. Ekintza Planaren 
jarraipen-txosten teknikoaren arabera, ekintzen betetze maila txikia da, baina Ingurumen 
Arloak betetze maila txiki hori konpentsatu du. Alde batetik, Ingurumen Arloak zenbait 
sektore-garapeni buruzko txostenak egin ditu, eta beste batetik, koordinazio-mahai 
teknikoetan hartu du parte. 

Hiri-ingurunea 

Hasiera batean, Agendak oso gutxi hartzen zituen aintzat hirigintza-gaiak. Izan ere, Planaren 
beraren “Hirigintza” atalean eta “ingurumen-iraunkortasunaren helburu nagusiak” epigrafean, 
bi helburu soilik azaltzen ziren: hiri-sistemen ingurumen-eragina txikitzea eta hiriko bizitza-
kalitatea hobetzea. Hala ere, helburu horiek ez ziren gehiago garatu. Dagozkien bi ekintza-
planetatik, lehenak (A. Hirigintza iraunkorrarekin lotutako ikerketak eta prestakuntza) 
orokorra eta abstraktua izaten jarraitzen zuen. Bigarren ekintza-planari dagokionez (B. 
Hirigintza Arloarekin lankidetza-protokoloak ezartzea, udal-barrutian ingurumen-
iraunkortasunari buruzko txostenak egiteko), etorkizunean hirigintza-plangintzako 
prozesuekin lotura sortzeko oinarriak ezartzeko saiotzat har zitekeen. Lurzoruari dagokionez, 
planean egindako proposamenek “Natura eta Biodibertsitatea” ataleko lehen helburua zuten 
xede, lurzoruaren erabileren bilakaerari buruzko azterketa egiten jarraitzea esaten zuena, 
alegia. 

Halaber, 2004. urteko buletinak adierazten duenez, Agendaren helburuak birbideratzeko 
prozesu adierazgarria gertatu zen; hain zuzen, hirigintzaren arloko alderdiei arreta 
handiagoa ematen hasi ziren: Orain “Hirigintza eta lurraldea” izenburua duen arlo 
tematikoaren barruan, Ekintza Planean ezarritako helburu nagusiei eutsi zaie, bai eta 
zerbitzu publikoen irisgarritasunari buruzko adierazlea ere. Alabaina, Lurzoruaren erabilera 
iraunkorra (22. adierazlea, baina 2005eko buletinean, 21.a) oinarrizko adierazle bihurtu da. 
Horrez gain, zenbait adierazle xehatutan banatu dute. Hiri-birgaikuntzari buruzko aurreko 

                                                
83 Vitoria-Gasteizko Agenda 21en Ingurumen Ekintzarako Planari egindako Jarraipenaren Txosten Teknikoan (2002-2007) 

jasotzen denez. 
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adierazlea 22e indizearen barruan dago orain, lurzoruaren erabilerari buruzko oinarrizko 
adierazlearekin lotuta. Sailkapen egokiagoa da hori.  

Lehenago aipatu den bezala, esan daiteke aldaketa handia gertatu dela, bai Agendaren 
ikuspegi orokorrari dagokionez, bai adierazleak zehazteko eta lantzeko moduari dagokionez. 
Hala ere, hutsune bat igartzen da: adierazleen definizioa eta esanahia gehiago landu 
beharko lirateke. 

Mugikortasuna 

Agenda 21eko 8. Programak izenburu hau du: “Herritarren bizitza-kalitatearen hobekuntza, 
hiriko garraioarekin eta joan-etorriekin lotua”. Programa horretan, udalerriko mugikortasuna 
eragozten duten arazoak diagnostikatu eta zenbait alternatiba proposatzen dira. Mugitzeko 
gero eta arazo gehiago daude, eta diagnostikoak arazo horiek sortzen dituzten kausak 
identifikatzen ditu. Besteak beste, zirkulazioaren eta garraioaren eskumenak sakabanatuta 
daudela azpimarratzen du. Hori konpontzeko, hiriko garraioa modu integralean kudeatzea 
proposatzen du, eta horretarako, plangintza-, zuzendaritza-, kontrol- eta koordinazio-organo 
iraunkor bat sortzea. 

Agenda 21ek beste arlo handi hauetan ere egiten ditu proposamenak: garraio publikoaren 
erabilera sustatzea, oinezkoen joan-etorriak eta bizikletaren erabilera sustatzea eta garraio-
sisteman aldaketak egitea, automobila gutxiago erabil dadin. 

Azken ekintza-esparru hori adierazgarria da, onartzen baita ez dela nahikoa automobilaren 
ordezko garraiobideei pizgarriak ematea; izan ere, horrez gain, “beharrezkoa da automobila 
ez erabiltzea –batik bat, hirigunean– sustatzen duten neurri osagarriak hartzea”. 

Hala ere, Agenda 21eko 2002-2007 aldirako Ingurumen Ekintzarako Planaren ekintzak 
garatzerako orduan, abiapuntu sendo hori ahuldu zen –beharbada, Planak berak eskumenen 
inguruan deskribatutako arazoa konpontzeke zegoelako–; izan ere, oinarri-oinarrizkotzat 
hartu zen sektore arteko ikuspegi bat hartzea, uste baitzen iraunkortasunaren printzipio eta 
irizpideak gizartearen jarduera eta sektore produktibo guztietan integratu behar zirela. 
Eskumenen inguruko arazo hori zegoenez eta mugikortasunaren zeharkako ikuspegirik 
aintzat hartzen ez zenez, ulergarria da mugikortasunaren arloan mugak hauteman izana. 
Alde batetik, bi helburu baino ez zeuden: motordun garraioaren erabilera txikitzea eta 
ingurumenarekiko errespetu handiagoa duten garraiobide publikoen erabilera sustatzea. 
Beste batetik, ekintzen plangintzan ere hauteman dira mugak, hauek soilik proposatu 
baitziren: hiriko bizikletaren mugikortasuna ikertzea; landaren eta hiriaren arteko loturak 
aztertzea; “Hiria nire autoa gabe” sentikortze-kanpaina egitea; gai honekin lotutako udal-
arloekin lankidetza-protokoloak ezartzea (bereziki, Hirigintza, Zirkulazioa eta TUVISA). 

Horrenbestez, Agenda 21ek proposatutako diagnostikoa eta lan-programa (egoerari buruzko 
ikuspegi orokorra, aukerak eta mugikortasunaren erronkei aurre egiteko proposamenak 
eman dituzten udal-dokumentu urrietako bat) askoz mami txikiagoko ekintza-plan batean 
lausotu zen; agian, eskumenen inguruan deskribatutako gatazkaren ondorioz. 

Hiri-metabolismoa: ura, energia eta hondakinak 

Tokiko eskalan, duela zenbait urtetatik hona, Vitoria-Gasteizek zenbait neurri jartzen ditu 
martxan uraren arazoei aurre egiteko. Eta neurri horiek emaitza bikainak ematen ari dira. 
Uraren banaketa- eta kudeaketa-sistemak hobetzeko neurri asko Agenda 21ek bultzatu ditu. 
Izan ere, uraren erabilera iraunkorra sustatzeko, helburu hauek proposatu ziren 2002-2007 
aldirako Ingurumen Ekintzarako Planean: uraren horniketa eta kalitate ona bermatzea, ur-
kontsumoa arrazionalizatzea eta uraren kalitate ekologiko integrala babestea. 
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Helburu horiek betetze aldera, Ingurumen Ekintzarako Planak 56 ekintza jasotzen zituen, 
arlo hauetan: neurrien diseinua eta betearazpena, ikerketak, zaintza- eta kontrol-sistemen 
hobekuntza, eta beste sail batzuekiko harremanak. Ekintza horiek horniketa- eta 
saneamendu-sistemei zein azaleko eta lurpeko uren kalitateari zegozkien. Ekintza horietako 
batzuk eginda daude, edo nahiko aurreratuta; adibidez, berdeguneak ureztatzeko edateko 
ura erabiltzeari uztea eta horniketa-uraren kontrol organoleptikoa egitea. Beste batzuk, ur-
kontsumoa arrazionalizatzeko helburua dutenak, gauzatzen ari dira; esaterako, Ura 
Aurrezteko Plan Integrala (UAPI), dokumentu honetan bertan aztertua. 

Energiari dagokionez, hauek ziren Ingurumen Ekintzarako Planean ezarritako helburu 
nagusiak: energia-kontsumoa txikitzea eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea. 

Vitoria-Gasteizko Agenda 21en esparruan, beste ekimen batzuk garatu dira: alde batetik, 
Klima Aldaketa Prebenitzeko Vitoria-Gasteizko Estrategia (txosten honetan aurrerago 
aztertuko dena), eta beste batetik, Airearen Kalitatea Kudeatzeko Plana (2003-2010). 

Hondakinei dagokienez, iraunkortasun-helburu hauek proposatzen ditu Planak: hondakin 
kantitatea txikitzea eta hondakinen balorizazioa maximizatzea, eta haien tratamenduak eta 
kudeaketak osasunerako eta ingurumenerako arriskuak izatea eragoztea.  

Planak bi urtera proposatzen zituen helburuetatik, hauek aipa daitezke: Gardelegiko 
hondakindegia hondakindegiei buruzko erkidegoko zuzentaraura egokitzea, araztegiko 
lohien hezetasuna txikitzea (gehienez ere % 65ekoa izan dadin) eta Vitoria-Gasteizko eta 
Arabako hiri-hondakinak tratatzeko instalazioa egiten hastea. Hona hemen bost urterako 
helburuak: hiri-hondakinak tratatzeko sistema aurreratua izatea, hondakindegietan hondakin 
guztien % 40tik behera bil dadin; udal-barrutiko eraikuntza- eta eraispen-hondakinen % 60 
berrerabiltzea edo birziklatzea, gutxienez ere; eta araztegiko lohien kopurua % 73an 
txikitzea, lehorketa termikoaren bidez, gutxienez materia lehorra % 85 izan dadin.  

Helburu horiek (Hondakinak Kudeatzeko Udal Plan Integralaren bidez bete ziren) zehatz-
mehatz daude antolatuta, zenbait plan eta programetan. Plan eta programa horiek arlo 
hauek dituzte xede: azterketa, analisia eta ikerketa; zaintza- eta kontrol-jardueren 
hazkundea; eta gauzatze-programak beraiek (Prebenitzea, Lohiak gutxitzea, Hondakinen 
kudeaketa egokia, Arauak garatzea, Informazioa kudeatzea). Izan ere, Agenda 21ek alderdi 
metabolikoei ematen zien lehentasunezko arretarekin bat etorriz, esan daiteke sektore hori 
dela osoenetako bat, helburu eta planei dagokienez.  
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8.1.4. Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea 

 

 

 
33. irudia. Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdearen jatorrizko proposamena 

Eraztun Berdearen proposamena, Espainiako Jarduera Onen Hirugarren Katalogoan argitaratu zen moduan 
(goian). Katalogo hori Nazio Batuek Dubain 2000n egindako Denon Hiri Baterako Jarduera Onen III. Lehiaketari 

dagokio. Eta egungo itxura 
Eraztun Berdearen proposamena (33. irudia), Udalak Ingurugiro Gaietarako Ikastegiaren 
bidez sustatua, Eusko Jaurlaritzaren laguntza eta finantzazioa jaso zituen, baita Enpleguko 
Institutu Nazionalarenak eta Europako Erkidegoarenak ere. Proposamena 1992an hasi zen 
gauzatzen. Urte hartan, legar-hobi bat berreskuratu zen, eta Eraztuneko lehen parkea 
egiteko obrak hasi ziren. Hurrengo urteetan garatuz joan zen eta, 1999. urtean, 2000ko Plan 
Nagusiaren barruan sartu zen. Eraztun Berdearen kontzeptua oso ondo datorkio Gasteizko 
hiriari. Alde batetik, naturaren aldeko tradizio handia dago hirian. Beste batetik, gasteiztarrek 
hiritik gertuko ingurune pribilegiatua erabiltzeko ohitura dute. Kontzeptua 1985eko Planaren 
filosofiarekin lotuta dago, neurri batean. Ikusi dugunez, plan horrek bazituen hiri-ertza lotzeko 
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eta natura-ingurunea babesteko estrategiak. Eraztun Berdearen proposamena egitean, 
Planak irekitako bide horri jarraitu zitzaion, eta bi ekimeni heldu: ekialdeko eta 
mendebaldeko landa-lurzoruko pakete handi bana babestea, Salburuan eta Zabalganan (34. 
irudia); eta Eraztun Berdea beste babes-gune batzuekin lotzea. Hauek dira babes-gune 
horiek: iparraldean, Zadorrako Parke Lineala; hego-mendebaldean, Armentiako basoa; eta 
hego-ekialdean, Olarizuko Parkea. Eraztun Berdea eta babes-gune horiek lotzeko, hiri 
inguruko korridore eta bidezidor berdeen sistema bat sortu zen, berdegune babestuen 
sistema bat eratzeko, eta sistema hori hiriko berdegune-sistema bikainarekin lotu zen. 

 

 

 
34. irudia. Salburuko Parkea eta Armentiako basoa, lehen eta gaur egun 

 

Eraztun Berdea hirigunearen ondoko ingurunearen degradazioari aurre egiteko sortu zen. 
Hori dela eta, Eraztun Berdean eta hiri-parkeetan egin dira Agenda 21eko Ingurumen 
Ekintzarako Planeko Natura eta Biodibertsitatea arloko jarduketa eta inbertsio gehienak. 
Jatorrizko helburu horretaz gain, beste zenbait xede zituen Eraztun Berdeak: ingurune 
horrek zaharberritzerako eta aisialdirako zuen potentzial handia; ingurune horretako leku 
askoren funtzio hidrologiko garrantzitsuak; eta espazio publikoen ugaritasuna. Horiek 
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kontuan hartuta, eskualde horretan esku-hartzea justifikatuta zegoen. Eraztun Berdean 
jarduketak egitean, berritze ekologikoko tekniken aplikazioa eredugarria izan da. Proiektua 
amaitu gabe dago, baina ekologiaren eta paisaiaren aldetik balio handia duten hiri inguruko 
parkeak dira haren orain arteko emaitzak. Parke horiek 527 ha-ko azalera dute eta 
estrategikoki lotuta daude, olgetako zenbait korridore berderen bidez Proiektua osorik 
gauzatzen denean, 963 ha-ko azalera izatea aurreikusten da84. 

Eraztun Berdearen kontzeptuak gerriko berdearekin du zerikusia. Gerriko berdearen 
kontzeptua 1940ko hamarkadako proposamen organikoei jarraituz garatu zen hirigintzan; 
besteak beste, Londresen, 1943an, Abercrombie Plan ospetsuaren bidez, eta Madrilen, 
1946an, Bidagor Planaren bidez. Londresko planaren kasuan, gogoan izan behar da, hiri 
inguruko gerrikoa osatzeko, hiriaren barrualderantz sartzen ziren ziri berdeen sistema bat 
ere sortu zela. Ziriak edo zeharkako korridoreak erabiltzeko ideia horrek garapen mailarik 
handiena izan zuen hurrengo urteetako proposamenetan; adibidez, Kopenhageko 1949ko 
Atzamarren Plan ospetsuan. Plan horretan, hazkunde lineal eta polizentrikoko eredu bat 
proposatu zen. Egun, hiri-iraunkortasunaren esparruan, berriro jartzen da arreta ziri edo 
zeharkako korridoreetan. Izan ere, hiri inguruko gerrikoa baino mekanismo hobetzat hartzen 
dira; alde batetik, natura-ingurunearekiko zuzeneko harremana bideratzeko, eta beste 
batetik, korridore naturalen jarraitutasuna bermatzeko, betiere, hiri-sakabanatzeak sortutako 
mugikortasun-arazoak ugaritu gabe. 

Gasteizen, Eraztun Berdeak eredu erradiokontzentrikoa berresten du, nolabait, eta agian, 
hori izan da haren abantailarik onena eta, aldi berean, ahuleziarik handiena. Abantaila, alde 
batetik, ideia sendotzat eskaintzen delako eta ideia hori erraz heda daitekeelako, eta horrez 
gain, hiriaren bi irudi tradizionalekin lotuta dagoelako (trinkotasunarekin eta naturarekiko 
kontaktuarekin). Ahulezia, beste batetik, hiri inguruko zenbait gune pribilegiatu babestea 
lehenesten duelako (gune horien inguruko moteltze-guneak finkatu gabe eta sistemari ziri 
berdeen bidez barrualderantz luzatzeko aukerarik eman gabe) eta, horren ondorioz, 
okupazioa babestutako guneen ertzetaraino iristea bideratu duelako eta Eraztun Berdearen 
ideia bera, neurri handi batean, indargabetuta geratu delako. Horrenbestez, Eraztun 
Berdearen lotura ekologikoa ahula da hiriko hegoaldean, Errekaleorreko eremuan, Lasarte 
eta Armentia artean, eta Armentia eta Zabalgana artean. 

Gaur egun, Eraztun Berdeak sei parke ditu ia osorik finkatuta. Dena den, berreskuratu 
gabeko zenbait zona andeatu daude oraindik ere hiriaren kanpoaldean. Gainera, osatzeke 
dago espazioak korridore ekologikoen bidez lotuko dituen sistema (korridore gehienak ibai-
bideekin lotuta daude). 

Eraztun Berdeak eragin handia izan du Vitoria-Gasteizko hiri ereduaren azken garaiko 
bilakaeran. Gainera, hiriak hari esker lortu du nazioarteko aitorpena; esaterako, Salburuan 
berreskuratutako hezeguneengatik eta Zadorra ibaiko ekosistemagatik. Bi gune horiek 
Eraztun Berdearen proiektu handiei dagozkie: Salburua hezegune gisa berreskuratzeko 
proiektuari eta Zadorraren hiriko tartearen egokitzapen hidraulikorako planari. Proiektu 
handiak dira bi-biak, garrantzitsuak direlako eta hirian maiz gertatzen diren uholdeak 
tratatzeko ikuspegia aldatzen lortzen dutelako: lehen, aldaketa morfologikoak egiten ziren 
(ezponda artifizialak egitea, kanalizatzea eta abar), eta proiektu horien ondorioz, esku-
hartzeak ez dira hain agresiboak eta uholde-eremua errespetatzen dute. 

Nahikoa ez bada ere, Eraztun Berdea tresna eraginkorra eta egokia izan da, zalantzarik 
gabe, Gasteiz inguruko gune asko ekologiaren eta paisaiaren aldetik berreskuratzeko. Horri 
esker, beste Good sari bat jaso zuen hiriak 2000ko Habitateko Jarduera Egokien Hirugarren 

                                                
84 http://www.vitoria-gasteiz.org/anilloWeb/es/html/1/1.shtml 
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Lehiaketan. Lehiaketa horretan, Gasteizko Udalak lan hau aurkeztu zuen: “Gasteizko 
Eraztun Berdea: gizakia, natura eta hiria. Proiektutik errealitatera”. 

8.1.5. Lurralde-plan estrategikoak eta Berrikuntzar en Arkua 

Oso garrantzitsua da plan estrategikoak eta lurralde-planak aintzat hartzea, lurzorua 
okupatzeko lurralde- eta hirigintza eredu jakin bat baitute ondorio. Ikuspegi horretatik, 
etorkizuneko okupazio ereduan bereziki sakontzen duten hiru plan dira aipatzekoak: Vitoria-
Gasteizko 2010 Plan Estrategikoa. Hiriaren etorkizunerako estrategia (2M10 Plana), Vitoria-
Gasteizko Udalak sustatua; Erdialdeko Arabako Lurraldearen Zatiko Plana (LZP); eta 
Jarduera Ekonomikoetarako Lurzoru Publikoa Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko 
Lurraldearen Arloko Plana (LAP). Azken bi horiek Euskadiko udalaz gaineko erakundeek 
sustatu dituzte. 

Hirigintza-dokumentu estrategiko horiek aztertuz gero, ondoriozta daiteke koherentzia maila 
handia dagoela garapen-helburuei dagokienez. Helburu horiek, funtsean, Gasteizko 
erreserbako lurzoruaren bolumena abantailatzat hartzen dute, Euskadiko gainerako 
lurraldearekin alderatuta, bai eta industria-sektorean oinarritutako garapen eredua sustatzen 
jarraitzeko aukeratzat ere. Plan horiek guztiek ezaugarri bera dute: ez dituzte aintzat hartzen 
iraunkortasun-helburuak.  

Lehen plana, 2M10 Plana85, partaidetza-prozesu zabal baten emaitza gisa aurkezten da; 
izan ere, erakunde-topaketak, eztabaida-mahaiak eta -foroak, elkarrizketak, inkestak eta 
komunikazio-tresnak erabili ziren (35. irudia). Prozesu horren ondorioz, lehen dokumentu bat 
aurkeztu zen 2002ko martxoan: “Vitoria-Gasteiz 2010. Etorkizunera begira”. Dokumentu 
horrek zenbait irizpide eta helburu adierazten zituen, eta zenbait arlotako erronken zerrenda 
bat, Vitoria-Gasteizen etorkizuna azaltzeko. Planaren arrakastarako giltzarriak hiru 
premisatan biltzen dira. Hauek dira premisok: berez sortzen diren prozesuak erabiltzea; indar 
sozial, politiko eta ekonomikoak ados jartzea; eta politika publikoak koordinatzea eta 
koherenteak izatea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. irudia 2000ko HAPNko premisa eta proposamenetatik, 2M10 Plan Estrategikoak onartzen dituenak 

                                                
85 Egun, txosten hau argitaratzen ari garen unean, Plangintza Estrategikoko saila beste dokumentu bat egiten ari da: Vitoria-
Gasteiz Hiriko Estrategia Plan Zuzentzailea (2015). Halaber, Arabako Foru Aldundia foru-plan estrategiko bat egiten ari da.  

ZABALGANA  

• 316 ha 

• 10.840 etxebizitza berri 

• Babes ofizialeko 963 
etxebizitza 

• Lakua eta Salburuko 
eskaintzaren alternatiba  

• Kirol-gune posiblea 

SALBURUA  

• 313,3 ha 

• 10.902 etxebizitza berri 

• Babes ofizialeko 1.960 
etxebizitza 

• Ekipamendu-sarea: 
170.000 m2 

• Parke bat, Arriagakoa 
halako hiru 

BIZITEGI- 
HEDAPENAK 

Mendebal - 
derantz 

Ekial - 
derantz 

LURZORU-
ERRESERBAK 

INDUSTRIA- 
HEDAPENAK 

LURZORUAREN 
ETORKIZUNEKO 

ERABILERAK 

• Jundiz: 580.000 m2-ko hedapena ekialdetik, eta 
1.036.482 m2-koa mendebaldetik 

• Fagor-en zabalkuntza Krispiñanan 

• Eremu txiki bat Langraiz ondoan 

• Forondako aireportuaren ingurua: instalazioak 
handitzeko eta esparru logistiko bat jartzeko 

• Langraiz industriala: ondoko industrialde baten 
kudeaketan gehitzeko 
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Etorkizuneko erronkei aurre egiteko garrantzitsutzat hartutako esparruetatik, hauek azaltzen 
dira: Gasteiztarrak, hiriko aktibo nagusia; Leku pribilegiatua; Vitoria-Gasteiz, industria-hiria; 
Mugikortasuna eta komunikazioa; eta Iraunkortasunarekiko konpromisoa. Izenburuek 
beraiek argi eta garbi bereizten dituzte planaren ildo nagusiak; batik bat, Gasteiz industria-
hiritzat eta leku pribilegiatutzat hartzen delako. “Iraunkortasunarekiko konpromisoa” atalari 
dagokionez, esan beharra dago kontraesankorra dela ildo nagusi horien egituran; izan ere, 
Eraztun Berdearekin, gizarte-etxeen eta Tokiko Agenda 21ekin batera, hau ere hartzen du 
alderdi positibotzat: “etxebizitza-parkea handitzeko potentzial handia: bizitegi-lurzoru asko 
baitago libre”. Halaber, eta irizpide horrekin bat etorriz, beste alderdi bat hartzen da 
positibotzat: etxebizitza-sustapen publikoaren proportzio handiaren barruan, etxebizitzen % 
85 jabetzakoak izatea. 

Beraz, kontzeptuen aldetik, funsgabetasun handia dago; izan ere, adituen arabera hiri-
iraunkortasunean eraginik kaltegarriena duten elementuetako bi –alegia, lurzoru-kontsumoa 
eta jabetzako etxebizitza– iraunkortasunaren alde duen konpromisoaren adierazgarritzat 
hartzen du Udalak. Funsgabetasun hori bat dator garai hartan onartzeko fasean zegoen 
planarekin; hain zuzen, 2000ko planarekin. Ikusi dugunez, plan horretako hedapen-irizpideak 
gaindimentsionatuta zeuden.  

Esanguratsua da 2003ko martxoan aurkeztutako dokumentuan (“Diagnostiko Estrategikoa. 
Vitoria-Gasteiz 2010”86) iraunkortasunari buruzko kapitulua ez egotea. Dokumentu horretan, 
beste kontraesan handi bat hautematen da, datu demografikoak eta proposatutako 
hedapenari buruzkoak gurutzatzean. Izan ere, nahiz eta hazkunde demografikoaren 
kapituluan onartu hazkundea Gasteizen nabarmen txikitu dela (1991etik 2002ra bitartean, 
batez besteko hazkunde-tasa % 0,69koa izan da) eta datu positiboak immigrazioaren 
ondorio izan direla, 2000ko HAPNan bizitegi- eta industria-hedapenari buruz hartutako 
erabaki guzti-guztiak onartzen dira. Kontraesan hori are nabarmenagoa da, diagnostikoan 
beren-beregi aipatzen baita Gasteizek mendekotasun handia duela automobilgintzako eta 
aeronautikako industriekiko, eta “hori arriskutsua izan daiteke etorkizunean nazioartean izan 
daitezkeen joera ekonomikoei begira”. 

2004ko urrian aurkeztutako azken dokumentuan (“Hiriaren etorkizunerako estrategia. Vitoria-
Gasteiz 2010 Plan Estrategikoa”87), berriro ere azaltzen da iraunkortasuna, oinarrizko ardatz 
estrategiko gisa (“Iraunkortasuna garapen-elementu gisa”, gai honen pean: “Hiriaren 
garapen integral eta orekatua, modu iraunkorrean”). Dena den, Arabako eta Gasteizko 
lurzoru-erreserba handien okupazio-aukerak dira, funtsean, dokumentuaren eta planaren 
ardatz nagusiak. 

Plan estrategiko hori aztertzean, komeni da faktore garrantzitsu bati arreta handiz 
erreparatzea: mugikortasunari. Esan behar da mugikortasuna dela iraunkortasunean eta 
ingurumenean eragina duten faktorerik garrantzitsuenetako bat. Horrenbestez, Plan 
Estrategikoaren lanetatik, diagnostikoaren dokumentua nabarmendu behar da88. Haren 5. 
kapituluak (“Mugikortasuna eta komunikazio-ardatzak”) hiriarteko mugikortasunean zein 
hiriko mugikortasunean sakontzen du.  

Lurralde arteko mugikortasunari dagokionez, diagnostikoak pesimismoa adierazten du 
Europar Batasunak Garraioaren Liburu Zurian BPGaren eta mugikortasunaren arteko lotura 
hautsi beharrari buruz esaten duenaren inguruan: “Arabako hiriburuak kokapen geografiko 
pribilegiatua du. Gainera, gero eta handiagoa da, eta gero eta irekiago dago mundura. Hori 
dela eta, halabeharrez, nabarmen handitzen ari da hiriko biztanleen mugikortasuna, bai eta 

                                                
86 MAM/2231/2005 Agindua, ekainaren 27koa (BOEn 2005eko uztailaren 12an argitaratua). 
87 http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
88 “Vitoria-Gasteiz 2010 diagnostiko estrategikoa”. Vitoria-Gasteizko Udala, 2003ko otsaila. 
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lurraldean zehar ibiltzen diren mugikortasun-fluxuak ere”. Horretan oinarrituta, Plan 
Estrategikoak Vitoria-Gasteizko hiria logistikarako komunikazio-gune bihurtzearen alde 
egiten du. Komunikazio-gune hori egungo eta proiektatutako garraio-azpiegitura handietan 
oinarrituko da. Hona hemen zenbait adibide: Eibar-Gasteiz autobia, abiadura handiko trena 
(euskal “Y”) eta zentro logistikoak. Argi dago, azpiegitura kopurua eta hiri arteko 
mugikortasuna handitzean, ingurumen-eraginak ere gehituko direla. Dena den, ez dira 
ingurumen-eragin horiek ebaluatzen, eta ez da garapen horiek iraunkortasunarekin uztartzen 
saiatzeko formularik ematen. 

Bestalde, egia da, hiri-mugikortasunari dagokionez, diskurtso estrategikoak 
iraunkortasunaren aldeko jarrera teoriko sendoagoak dituela. Hain zuzen ere, “Vitoria-
Gasteizko Plan Estrategikoa 2010. Hiriaren etorkizunerako estrategia” dokumentuak 
mugikortasun eredu iraunkorra lortzea proposatzen du. Horretarako, iraunkortasun-ardatz 
estrategikoan, lehentasunezko hiru jarduketa-lerro ezartzen ditu: herritarren eta naturaren 
arteko harremana, hirigintza eta mugikortasun- eta garraio-sistema iraunkorrak, eta 
ingurumen-industria. Hirigintzaren eta mugikortasun-sistemaren arteko loturari dagokionez, 
geltoki intermodalaren eta tranbiaren alde egiten du, iraunkortasunaren onerako eta hiriko 
zentraltasun ekonomikoa sustatzeko garrantzitsuak izan daitezkeelakoan. Plan 
Estrategikoaren beste lehentasun bat Erdi Aroko hirigunea suspertzea da, suspertzeko plan 
berezi baten bidez. Horri dagokionez, mugikortasunaren arloan egiten diren proposamenak 
bat datoz, salbuespenak salbuespen, dokumentu honetan adierazitako iraunkortasun-
irizpideekin geroago plana aztertzean ikusiko dugunez. Estrategiaren beste proposamen 
esanguratsu bat Mugikortasuna Kudeatzeko Erakundea sortzea da. Organismo horrek 
zeharka koordinatu eta kudeatuko lituzke mugikortasunaren politikarekin lotutako alderdi 
guztiak. Beraz, ondo hauteman da, eta Agenda 21ek adierazten zuen, zein den Vitoria-
Gasteizko mugikortasunaren politikaren hutsunerik nabarienetako bat; hots, administrazio- 
eta erabaki-egitura bateraturik eza. Organismo horrek espazioan eta denboran koordinatu 
eta kudeatu beharko ditu desplazamendu-sistemako elementuen proiektuak.  

Plan estrategiko hori eta 2000ko HAPNa bat datoz zeharo, eta beraz, lehenari buruz 
bigarrenari buruz esandakoaren antzeko zerbait esan daiteke: hasierako premisa nagusiak 
baliozkotzat hartuz gero, agian, proposatutako estrategia egokia izango da, asmoei 
dagokienez, behintzat. Izan ere, zalantzarik gabe, Vitoria-Gasteizko hirirako epe luzeko 
edozein estrategiak honako xede hauek hartu beharko lituzke barne: ezagutza eta sormena 
handitzea; zerbitzuen, hirugarren sektorearen eta hazten ari diren sektoreen garrantzia 
handitzea, industria tradizionalaren aldean; teknologia berriak sustatzea; eta 
ingurumenarekin lotutako industriak sortzea. Alabaina, iraunkortasunaren aldetik, 
kontraesankorra da baliabide baliotsu eta urri bat –hots, lurzorua– estrategia horien 
arrakastaren bermatzaile nagusia izatea. Izan ere, estrategia horiek eraginkorrak izango 
badira, baliabide horren kontsumoa txikitu beharko litzateke. Bestalde, garrantzi txikia eman 
zaio industria-deslokalizazioari, kontuan hartuta deslokalizaziorako joera gero eta 
nabarmenagoa dela, batez ere Europan eta automobilgintzan. Horrek ere eragiten du 
estrategia hori iraunkortasunaren ikuspuntutik ahula izatea. 

Aipatutako gainerako lurralde mailako dokumentuen kontra ere antzeko argudioak erabil 
daitezke. Euskal Autonomia Erkidegoko Lurraldea Antolatzeko 4/1990 Legeak jasotako 
plangintza-tresnak dira dokumentu horiek, oro har. Eta lege horren arabera, Lurralde 
Antolamendurako Artezpideak lurraldearen zatiko planen eta lurraldearen arloko planen 
bidez garatu behar dira; hau da, plangintzaren ohiko ikuskerari jarraituz, “kaskadan”: plan 
nagusiak zatiko eta arloko planen bidez garatzen dira, bata bestearen segidan, tokiko 
proiektuetara iritsi arte. 
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Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako Artezpideak (LAA) 1997ko 
otsailean onartu ziren, baina Erdialdeko Arabako Lurraldearen Zatiko Plana (36. irudia) 
egiteko prozesua luzatu egin zen. Nahiz eta 1997. urtean bertan hasi LAAekin lotutako 
dokumentu gisa, 2004ko abenduan onartu zuten behin betiko. Arabako lurzoru lauaren 
azalera, Arabak komunikazio-ardatz handietan duen kokalekuaren balioa eta enpresak 
erakartzeko ahalmena hartzen dira Arabako hazkundeari lagundu dioten elementu 
nagusitzat.  

Dena den, hautemandako elementurik garrantzitsuena Forondako aireportua da, 
zamalanetan espezializatua. Aireportua, Gasteizko Garraio Zentroa, Jundizko eta Goiaingo 
industrialdeak eta Miñaon dagoen Arabako Parke Teknologikoa dira “Europako ekoizpen- 
eta logistika-plataforma” garrantzitsu baten oinarrizko piezak. Plataforma horri Berrikuntzaren 
Arkua deitu diote, eta Meseta-Iparraldea ardatza eta Mediterraneoko ardatza lotzea du 
helburu; hau da, transeuropar ardatz handi baten barruan sartzea. 

Eredu horretan, azpiegitura-sareak dira garrantzitsuenak logistikaren aldetik, aztertu berri 
dugun 2010erako Plan Estrategikoko oinarrizko gidalerroekin bat etorriz. Izan ere, 
lurraldearen zatiko plan horretan sendotzen da abiadura handiko trenbideko euskal Y-aren 
proposamena. Euskal Y-ak Euskadiko hiru hiriburuak lotuko ditu; hau da, Euskal Hiri 
Eskualdearen kontzeptuaren adierazpen fisikoa da. Bizitegi-hedapenari dagokionez, nukleo 
anitzeko egitura hartzen da kontuan. Nukleo horietako batzuek garrantzi erlatibo handiagoa 
izango lukete; izan ere, ‘tarteko hiriak’ izango lirateke.  

LZPak 11 lurralde-zatitan banatzen du Arabako Eremu Funtzionala. Gasteizko hiria haietako 
batean dago; hain zuzen, B-5 lurralde-zatian. Ebazpenei dagokienez, Planak berresten du 
2000ko HAPNan ezarritako hiri-hazkundea, eta azpimarratzen du HAPNarekin lotutako 
biztanleria-gainezkatzea ona dela baliabideak lortzeko. Horretarako, hau argudiatzen du: 
Vitoria-Gasteizek “baditu hazkunde gehiagori aurre egiteko beharrezkoak diren baliabideak”, 
eta “etxebizitzak garestiak eta urriak dira, eta hori da hiriko arazorik handienetako bat, eta 
baterako lurralde-ikuskeran eman beharko zaio irtenbidea”89. 

Irizpide horien arabera, udal-plangintzak Vitoria-Gasteizerako 8 eta 16 urtera (LZParen 
indarraldia) aurreikusi beharreko bizitegi-edukieraren balio maximoaren eta minimoaren 
arteko tarte adierazgarria ezartzean, Lurralde Planak 38.891/18.483 eta 51.723/24.582 
pareak zehazten ditu, hurrenez hurren, etxebizitza kopurutan90. Egiazta daitekeenez, 2000ko 
HAPNan azkenean erabakitako etxebizitza kopurua (36.296) eta udal-planak 8 urteko 
indarraldirako zehaztutako balio maximoa oso antzekoak dira. Alegia, alderdi horretan ere bi 
plangintza-tresnak bat datoz. 

Bigarren etxebizitzari dagokion irizpidea ere aipatzekoa da. Bigarren etxebizitzari balio 
estrategikoa ematen zaio LZParen barruan. Hori argudiatzeko, hau adierazten da: “hainbat 
udalerriren garapena eta aberastasuna noizbehinka eta/edo turismoa egiteko erabiltzen 
diren etxebizitzen kopuru handiegian oinarritzen dira”91. 

                                                
89 Ibidem, 43. or. 
90 Ibidem, 62. orrialdeko taula. 
91 Ibidem, 63. or.  
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36. irudia. Erdialdeko Arabako Lurraldearen Zatiko Plana  

Gasteizko eremuan, logistika-jarduerak hego-mendebaldetik ipar-mendebalderanzko ardatz batean pilatzea 
eragiten du Berrikuntzaren Arkuak. 

 

Sustapen publikoko industria-lurzoruari dagokionez, LZPak lurzoru horrek 1.344 hektarea 
dituela adierazten du, helburu hori betetze aldera zehaztutako lau eragiketa estrategiko 
handien arabera92: Iparraldeko Berrikuntzaren Arkua, aireportuko logistika eta ekoizpen 
multzoa, 697 ha-koa (Gasteizko Parke Teknologikoa handitzeko lurzoru urbanizagarriak 
ditu); Hegoaldeko Berrikuntzaren Arkua, 126 ha-koa eta Arabako Atea/Jundizi dagokiona 
(Jundizko industrialdea handitzeko lurzoruak daude sartuta); Aguraingo lurralde-
kontsolidazioa, 194 ha-koa (San Millan/Asparrenako jarduera ekonomikorako lurzoru-
erreserba estrategikoa barne hartuta dago); eta Hegoaldeko Arkuko jarduera ekonomikoak, 
317 ha-koak (Lantarongo jarduera ekonomikorako lurzoru-erreserba estrategia kontuan 
hartuta).  

 

                                                
92 Ibidem, 65. or. 
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37. irudia. Lurzorua Sortzeko Lurraldearen Arloko Plana 

 Iparraldeko Arkua gainezka egitean, Gasteiz aukera gisa. 
 

Kasu horretan ere argi eta garbi geratzen da 2000ko HAPNak eta LZPak filosofia berdina 
dutela; izan ere, HAPNak industria-lurzorurako bereizitako 877 ha-en barruan (industria-
erabilerarako lurzorua eta “jarduera ekonomikoetarako erreserba-lurzorua”), LZPak 
Gasteizko udalerriaren barruan kokatutako industria-lurzoru publikoaren azalera (823 ha) 
dago. Eta, jakina, filosofia horrek berak gidatzen du dokumentu honetan aztertzen den 
hirugarren dokumentua ere: Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki 
Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (37. irudia). 
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Plan hori 2004ko abenduan onartu zen. Haren ebazpenak Euskal Autonomia Erkidego 
osoan dira aplikatzekoak, eta hau da haren helburu nagusia: “jarduera ekonomikoetarako 
lurzoru publikoa sortzeko eragiketak zein kokapenetan gauzatuko diren identifikatzea”93. 

 

 
38. irudia. Lurzorua Sortzeko Lurraldearen Arloko Plana 
Lurraldea, urbanizatzeko erraztasunaren arabera ulertua 

 
Erdialdeko Arabako eremu funtzionalari dagokionez, dokumentuaren hasieran egiaztatzen 
da Kantauri Itsasertzeko espazio-baliabideak oso mugatuak direla, eta oro har, espazio-
erreserba nagusiak Arabako Lautadan daudela94. Gasteizko kokaleku estrategikoari 
dagokionez, dokumentuak zenbait eragiketarekin lotzen du. Hona hemen: Miranda de Ebro 
ondoan beste jarduera-gune bat sortzea, herri horrekiko komunikazio-ardatza sendotzea, eta 
N-1 errepidea osorik banatzea (Vitoria-Gasteizko ingurabide gisa erabil dadin) eta hura 
komunikazio-bide nagusiekin lotzea; Eibar eta Gasteiz arteko autobidea egitea; abiadura 
handiko trenbideko euskal Y-a sortzea; Forondako aireportua; eta Jundizko garraio-zentroa. 
Dokumentuaren arabera, bertan logistika-jarduerak eta garraio-sektorerako zerbitzu-
jarduerak garatzeko aukera handiak ematen dituzte eragiketa horiek95, eta oso azpiegitura-
baldintza onuragarriak sortzen laguntzen dute, Vitoria-Gasteiz industria-hedapen berriko 
gune gisa finka dadin96.  

Halaber, hau adierazten du dokumentuak: “orain arte, Vitoria-Gasteizko eremu funtzionaleko 
industria-hazkundea Vitoria-Gasteizko udal-barrutian gertatu denez bereziki, agian komeni 
da jarduera ekonomikoen hurrengo hedapenak kanpoalderantz bideratzea (Legutio, Langraiz 
Oka, Erriberabeitia, Rivabellosa, Agurain, Araia). Horri esker, industria-jarduerak leku batean 

                                                
93 EHAAn 2005eko urtarrilaren 28an (ostirala) argitaratua. 1.249. or. 
94 Jarduera Ekonomikoetarako Lurzorua Sortzeko eta Saltoki Handiak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana, 8. or. 
95 Ibid, 35. or. 
96 Ibid, 36. or. 
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pilatzea eragotziko litzateke, nahiz eta Jundizko eta Miñaoko industrialdeek, zalantzarik 
gabe, leku handia izan”97. 

Lurzoru-erreserbak zein diren zehaztean, Vitoria-Gasteizko industrialde nagusiak (Betoñu, 
Gamarra, Arriaga, Olarizu eta Ehari-Gobeu) ia osorik beteta daudela egiaztatu eta gero, 
planak duela gutxiago garatutako industrialdeetako erreserbak identifikatzen ditu: Jundizko 
industrialdean, azalera libre eta erabilgarriko erreserbak 180 ha-koak direla kalkulatu da, 
programatutako zabalkuntza berriak kontuan hartuta; Miñaoko industrialdean, Arabako Parke 
Teknologikoan, erabiltzeko moduko azalera 300 ha-koa dela uste da; eta aireportuaren 
inguruan, 435 ha daudela kalkulatu da. 

Erdialdeko Arabako eremu funtzionalean 1990etik 2002ra bitartean okupatutako industria-
lurzoruaren hazkundeari buruzko datuak aztertuz gero, ikus daiteke 55-60 ha okupatu direla 
urtero. Halaber, 16 urteko aldira estrapolatu da datu hori, aldi horretan beharko den lurzorua 
aurreikuste aldera; hain zuzen, 690 ha beharko direla kalkulatu da, eta haietatik, 410 Vitoria-
Gasteizi dagozkiola.  

Horrenbestez, argi dago Lurraldearen Arloko Plan (LAP) horren eta Lurraldearen Zatiko 
Planaren (LZP) artean koherentzia handia dagoela, bai eta plan horiek 2000ko HAPNan 
egindako proposamenekin bat datozela ere. LAPak eta LZPak ezaugarri bera dute: lurzoru-
okupazioaren lurralde ereduari buruz hausnartzean, ez dute iraunkortasun-irizpide bat ere 
aipatzen. Lurzorua Sortzeko Lurraldearen Arloko Planaren kasuan, 2.1. planoa da 
(“Lurraldea, garapenaren euskarri fisiko gisa”, (38. irudia) iraunkortasun-irizpideak aintzat ez 
hartzearen adibiderik argiena. Plano horretan, industria-jarduerak kokatzeko egokiak izan 
daitezkeen espazio-eremuak adierazten dira. Alabaina, altueraren eta maldaren arabera 
soilik zehazten dira eremu horiek, lurzoruaren beste ezaugarririk edo erabilerarik aipatu 
gabe.  

Dokumentu horiek ez dute iraunkortasuna aintzat hartzen, eta itxuraz, horrek bereizten ditu 
plan horiek 2010erako Plan Estrategikotik. Azken horrek oinarrizko ardatz estrategikotzat 
hartzen du iraunkortasuna, baina plan guztietatik, hark du kontraesanik handiena: lurzorua 
baliabide urritzat hartu behar denean, ez ditu iraunkortasun-irizpideak zorrotz aplikatzen. 
Izan ere, bere zehaztapenei dagokienez, bat dator bi lurralde-plan horien garapen-
irizpideekin. 

8.1.6. Ingurumenaren esparru-estrategiak 

Lurralde-plan estrategikoak aztertzean eta 2000ko HAPNarekin alderatzean, ageri-agerian 
geratzen da zein diren Arabako eta Gasteizko plangintzaren hutsune handiak, batik bat 
lurzoruaren ikuskerari dagokionez: alde batetik, hazkundearen eta iraunkortasunaren arteko 
tentsio nabarmena, eta bestetik, hirigintza-plangintzaren eta oreka ekologikoko estrategien 
arteko loturarik eza. 

Ildo horretan, egokia da Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia (GIEIE, 2002-
2020)98 eta lehen Ingurumeneko Esparru Programa (2002-2006) aipatzea. Izan ere, adierazi 
beharra dago proposatutako bost ingurumen-xedeetatik (1. Aire, ur eta lurzoru garbiak eta 
osasungarriak bermatzea; 2. Natur baliabideen eta hondakinen kudeaketa arduratsua; 3. 
Natura eta biodibertsitatea babestea; 4. Lurralde oreka eta Mugikortasuna; 5. Klima 
aldaketaren eragina mugatzea), bat ere ez dagokiola urbanizazioaren ondorioz okupatzen 

                                                
97 Ibid, 36. or. 
98 Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia. Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren web orria: 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net 
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den lurzoruari, eta 4.ak soilik dagokiola hirigintzari, eta gehienbat, mugikortasunaren 
ikuspegitik. 

4. xede hori lortzeko, hiru helburu proposatzen dira Ingurumen Estrategian. Lehena 
“Lurraldearen erabilera iraunkorra lortzea” da (beste biak mugikortasunari buruzkoak dira). 
Dena den, erabilera hori zehaztean, ez da lurzoru-okupazioa berariaz aipatzen, nahiz eta 
neurri batean inplizituki egon, “Urtero andeatutako eremuetan berreskuratze- eta birsortze-
jarduera egitea” proposatzen denean, lurzoru berria ez dela okupatu behar.  

Iraunkortasunaren irizpide eta helburuak plangintzan ezarritako garapenaren irizpide eta 
helburuen mendean daudela agerian geratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumen 
Iraunkortasunari buruzko 2005eko Txostenean. Txosten horrek GIEIEak proposatutako 
helburuei egindako jarraipenaren berri ematen du. Txosten horretan, “Lurraldearen erabilera 
iraunkorra lortzea” helburuari dagokionez, bi adierazle erabiltzen dira helburuak bete direla 
adierazteko: alde batetik, lurraldearen antolamenduaren errealitatea bera; eta bestetik, 
Euskadiko bost lurraldearen zatiko planak eta lurraldearen arloko plan asko –besteak beste, 
Jarduera Ekonomikoena– gauzatuta edo gauzatzeko bidean egotea. 

Alegia, berriro ere topatzen dugu Gasteizko ohiko argudioa: plangintza egote hutsa da 
bikaintasunaren adierazgarria. Dokumentu honetan orain arte ikusi dugunez, egia da argudio 
hori, okerrena baita plangintzarik ez egotea, edozein ikuspuntutatik. Hala ere, plangintza hori 
ez da nahikoa, eta iraunkortasunari dagokionez, oso kontraesankorra. 

Bigarren Ingurumeneko Esparru Programa (2007-2010)99, duela gutxi onartua, apur bat 
harago doa. 4. xedean (“Lurralde Oreka eta Mugikortasuna”), hirigintza-jardueraren eta 
azpiegitura berrien bidez artifizializatzen den hektarea kopurua txikituz joateko konpromisoa 
formulatzen du. 

Aipatutako plan estrategikoez eta esparru-programez gain, udalaz gaineko hainbat ekimen 
daude landa- eta natura-ingurunearen esparruan. Batzuk onartuta daude dagoeneko, eta 
besteak, berriz, izapidetan. Hauek dira haietako batzuk: Eusko Jaurlaritzaren EAEko 
Nekazaritza eta Basozaintza Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana eta EAEko Ibaien eta 
Erreken Ertzak Antolatzeko Lurraldearen Arloko Plana (Mediterraneoko isurialdea), eta 
Arabako Lurralde Historikoan, Paisaia Apartekoen eta Bikainen Katalogoa. Ekimen horiek 
guztiek zeharkako eragina izan dezakete Vitoria-Gasteizko natura-ingurunean eta 
biodibertsitatean; izan ere, lurzoruan egiten diren jarduketetarako jarraibideak ematen 
dituzte. Arabako Lurralde Historikoko Paisaia Apartekoen eta Bikainen Katalogoari 
(Mallarach eta beste batzuk, 2005), bi gauza azpimarratu behar dira: Badaiako 
mendilerroaren balorazio ona (natura-balio handia izan arren, beste azterlan batzuetan ez da 
aipatzen), eta nekazaritza-paisaiei eskuarki emandako balio eskasa. 

8.1.7. Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizko Estrategia 

Klima Aldaketari buruzko Espainiako Estrategia 2004ko otsailean onartu zen, eta hura 
garatzea, ebaluatzea eta haren jarraipena egitea Klimaren Kontseilu Nazionalari (CNC) 
dagokio Espainiako Estatuan. Kontseiluko kide zen aldetik, Espainiako Udalerri eta 
Probintzien Federazioak (FEMP), 2003ko azaroko ebazpen baten bidez, Estatuko udalerriei 
eskatu zien toki mailatik estrategia orokorrari lagunduko zioten politikak garatzeko. Horrez 
gain, Ingurumen Ministerioarekin batera, Klimaren aldeko Hirien Sarea sortu zuen, helburu 

                                                
99

 Bigarren Ingurumeneko Esparru Programa (2007-2010). Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Sailaren web orria: 
http://www.ingurumena.ejgv.euskadi.net 
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hori bete zedin laguntze aldera. Vitoria-Gasteizko Klima Aldaketa Saihesteko Estrategia100 
esparru horren barruan dago. 

Estrategia hori azaltzen duen dokumentua Udaleko Ingurumen Sailak egin zuen, Tokiko 
Agenda 21en jardueren barruan. Dokumentua egiteko, Ingurumen Ekintzarako Plana (2002-
2007) eta ekintzarako plan hori garatzen duten arloko planak hartu zituzten oinarri: Vitoria-
Gasteizko Airearen Kalitatea Kudeatzeko Plana (2003-2010), Energiaren Tokiko Estrategia, 
Udal Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala (2004-2008), Ura Aurrezteko Plan Integrala 
(2004-2008), Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana eta Biodibertsitatea 
Kontserbatzeko eta Hobetzeko Plana. 

Estrategia hori Klima Aldaketaren aurkako Ekintzarako Planean gauzatzen da. Ekintzarako 
plan horren ekintzak bi taldetan sailkatzen dira. Alde batetik, arintzeko ekintzak daude. 
Berotegi-efektuko gasen isuriak gutxitzeko helburua dute. Beste batetik, moldaera-ekintzak 
daude, klima-aldaketak eragindako aldaketei erreparatu eta gure bizimodua alda dezagun. 
Estrategiaren helburu orokorra, oso epe luzekoa, Vitoria-Gasteiz hiri “karbono neutroa” 
izatea da. Hala ere, tarteko helburu hau du: XXI. mendearen lehen erdian, isuri kopurua 
1990ekoa baino % 60 inguru txikiagoa izatea. 

Ekintzarako Plana Vitoria-Gasteizen BEGak isurtzen dituzten sektore zehaztugabeentzat da 
bereziki. Planaren ekintzak bost ataletan biltzen dira. Hauek dira atalok: Vitoria-Gasteizko 
jardueren berotegi-efektuko gasen isuriak; hiri-plangintza eta eraikuntza iraunkorra; Vitoria-
Gasteizko Udalaren beraren jardueren berotegi-efektuko gasen isuriak; Klima-aldaketak 
tokiko ongizatean eta hezkuntzan dituen eraginak; eta klima-aldaketari buruzko 
sentsibilizazioa. 

Lehen atalean, garrantzi handiko bi sektore hartzen dira aintzat, epigrafe banatan. Bata 
eraikinetako energia-kontsumoaren ondoriozko isuriak txikitzeari buruzkoa da, eta bestea, 
zirkulazioko eta garraioko energia-kontsumoaren ondoriozkoak txikitzeari buruzkoa. 

Lehen epigrafean, lehen neurria etxebizitzetako energia-kontserbazioari dagokio. Izan ere, 
egiaztatu da bizitegi-sektorean energia-kontsumoaren ondoriozko isurien % 13 sortzen dela. 
Hori dela eta, Eraikuntza Kode Tekniko berriko zehaztapenak bereziki kontuan harturik, 
hainbat neurri proposatzen du, egungo eraikinetan energia aurrezteari eta eraikinen beraien 
energia-eraginkortasunari buruzkoak. Neurri horiek guztiak dokumentu honetan orain arte 
aipatutako arloko planekin lotuta daude.  

Bestalde, eraikinen parkea da Planaren bigarren ataleko (Hiri Plangintza eta Eraikuntza 
Iraunkorra) gai nagusia. Atal horretan, oinarrizko helburutzat hartzen da urbanizazio- eta 
eraikuntza-proiektuetan energia gutxiago erabiltzea. Askotariko neurriak proposatzen ditu, 
ingurumenaren arloko irizpideak plangintzan eta eraikuntzan uztartzeko. Halaber, aipatzekoa 
da antzeko beste plan eta dokumentu batzuetan aintzat hartu gabeko irizpideak izan direla 
kontuan Ekintzarako Planean. Hauek dira bi adibide: ingurumenean eragin txikia duten tokiko 
materialen direktorio bat sortzen laguntzea, eta klima-aldaketak tokiko ongizatean dituen 
eraginei buruzko atalean, hirian zuhaitzak landatzeko estrategia bat garatzeko proposamena 
egitea. Izan ere, zuhaitzak landatuz, klima-aldaketaren eraginak arindu daitezke, baina plan 
estrategikoetan, oro har, alde batera uzten da. Ildo horretan, laudagarria da dokumentuan 
gaiak zeharkakotasunez lantzeko egindako ahalegina. 

Gai horiei dagokienez eta, orokorrean, gai horietako eduki osoari dagokionez, esan daiteke 
oso dokumentu biribila eta xehatua dela, ikuspegiari eta irizpideei erreparatuta. Haren 
neurriak egokiak dira maila guztietan. Alabaina, oraingoan ere adierazi beharra dago lurzoru-
                                                
100 Vitoria-Gasteizko Udaleko Ingurumen Saila. Ingurumen Planifikazio Zerbitzua,  
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kontsumoa eta eraikuntza-materialen kontsumoa ez direla zuzenean esku hartzeko moduko 
faktoretzat hartzen; hau da, ez da eraikinen parkea optimizatzeko eskatzen, ez da eskatzen 
benetako beharren eta higiezinen eskaintzaren arteko erlazioa ahalik eta egokiena izateko. 
Batez beste, etxebizitza-unitate bakoitza egiteko, 503 m2 erabili gabeko lurzoru okupatzen 
da, 13 tbp energia kontsumitzen dira, eta 42.840 kg CO2 isurtzen dira. Horrez gain, 
etxebizitza-unitate bakoitzak, urtean, 12.000 kwh kontsumitu eta 1.940 kg CO2 isurtzen ditu, 
75 urteko bizi-ziklo batean101. Hori guztia kontuan hartuta, argi dago beharrezkoak ez diren 
erakinak egitea eragozteko neurriek eragin positibo handia izan dezaketela klima-aldaketan. 

Mugikortasunari dagokionez, estrategiak egiaztatzen du udalerriko berotegi-efektuko gasen 
bigarren iturria dela. Horrenbestez, zenbait proposamen egiten dira Ekintzarako Planean, bai 
esparru orokorrean, bai Udalak berak sortutako mugikortasunaren kudeaketari dagokionez. 

Mugikortasunaren esparru orokorrean, mugikortasun iraunkorrerako plan bat egitea baino ez 
da proposatzen, baina esku hartzeko hainbat lerro orokor iradokitzen da. Lerro horietatik 
guztietatik, bi soilik azter daitezke, zuhurtziaz beti ere: alde batetik, erregai alternatiboei 
dagokiena, eta bestetik, gutxien kutsatzen duten edo batere isuririk ez duten ibilgailuentzako 
zerga-onurak. 

Bioerregaien ingurumen-orekari buruzko eztabaida hedatu behar da, tokiko 
iraunkortasunean eta iraunkortasun globalean askotariko emaitzak izan dituzten beste 
energia-iturri batzuetara; batzuetan, ez da kontuan hartzen lehen mailako energia-iturriak 
eragin handiak dituela beste leku batzuetan, baina ez hemen eta orain; eta ez dago batere 
isuririk ez duten motordun ibilgailurik. Edonola ere, gutxien kutsatzen duten ibilgailuentzako 
zerga-onurak baino egokiagoa izango litzateke gehien kutsatzen duten ibilgailuentzat zerga-
gehikuntzak ezartzea. 

Udaleko jarduerek sortutako mugikortasunaren kasuan, mugikortasun-plan korporatibo bat 
egitea proposatzen da. Horren bidez, ibilgailu pribatuan egiten diren joan-etorriak % 10ean 
gutxienez txikitzea lortu nahi da. 

8.1.8. Vitoria-Gasteizko Iraunkortasunaren Behatoki a 

Garapen Iraunkorreko Euskal Estrategiaren eta Ingurumen Ministerioaren ingurumen-arauei 
jarraituz,Vitoria-Gasteizko Iraunkortasunaren Behatokia hau da: “tokiko iraunkortasunaren 
arloko planak eta programak koordinatzeko organoa, eta zenbait eremu tematikotako eta 
lurralde-esparrutako ekimenak eta esperientziak biltzeko eta bultzatzeko eragilea”102. 
Behatokiak hainbat informazio-tresna ditu, hala nola Vitoria-Gasteizko Ingurumen 
Informazioko Sistema. GEO Hiriak diagnostikoa, txosten hau barne hartzen duena, 
informazio-sistema horrek martxan dituen jardueretako bat da. Iraunkortasuna lortu nahi 
duen politika ororen xede nagusietako bat beteko du diagnostikoak. 2003/EE Zuzentarauak 
adierazten duen moduan, hau da xede hori: “publikoari ingurumenari buruzko informazioa 
sistematikoki ematen zaiola bermatzea, garapen iraunkorra lortzen laguntzeko erabakiak 
eraginkortasun handiagoz hartzea” sustatzeko.  

Edozein kasutan, hau da tresna horren etorkizunik handieneko elementua: “ikerketa teorikoa 
eta kontzeptuzko hurbilketa gainditzeko” borondate handia izatea, eta “hirian aplika 
daitezkeen produktuak sustatzea eta koordinatzea, garapen iraunkorraren helburuak lortzeko 

                                                
101 Dentsitaterik txikieneko etxebizitza-blokeen kontsumoak (57 etxeb/ha, Gasteizen), Green Building Challenge proiektuaren, 
International Initiative for Sustainable Built Environment (http://www.iisbe.org) erakundearen datuen arabera, eta Mikel Cepedak 
eta Iker Mardarasek “Cuantificación energética de la construcción de edificios y el proceso de urbanización” azterlanean 
emandakoen arabera. 
102 Vitoria-Gasteizko Iraunkortasunaren Behatokia, 01 lan-dokumentua, 2005eko abendua, Tokiko Agenda 21, Vitoria-
Gasteizko Udala. 
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prozesuan laguntze aldera”. Eta beraz, erronka hauek ditu xede: Agenda 21eko Ekintzarako 
Plana koordinatzea eta garatzea, Vitoria-Gasteizko lurralde-plangintzarako 
iraunkortasunaren oinarriak eta irizpideak finkatzea, eta iraunkortasunaren arloko sektore-
planak eta -programak sustatzea eta garatzea. 

8.2. Natura-ingurunearen esparruko erantzunak  
8.2.1. Babestutako Naturaguneak: Natura 2000 Sarea 

Egun, garrantzi komunitarioko habitatak eta espezieak babesteko Europako sareko (Natura 
2000 Sarea) Garrantzi Komunitarioko Lekuak (GKL) dira udalerriko babestutako naturagune 
bakarrak (39. irudia). Gainera, haietako bat, Salburua, Nazioarteko Garrantziko Ramsar 
hezegunea da.  

Europako Batzordeak Mediterraneo eskualdeko GKLen zerrenda onartu du. Horrenbestez, 
beharrezkoa da kudeaketa-planak egitea. Vitoria-Gasteizek 2.222 ha ditu bere lurraldeko lau 
GKLen barruan; hau da, udal-barrutiaren guztizko azaleraren 27.699 ha-en % 8,02103. GKL 
bakoitzak udal-barrutian duen azalera taula honetan daude adierazita (56. taula): 

ES 2110010 – Zadorra ibaia  113 ha 

ES 2110013 – Arabako Lautadako irla-hariztiak  66 ha 

ES 2110010 – Salburua  203 ha 

ES 2110015 – Gasteizko Mendi Garaiak  1.840 ha 

Vitoria-Gasteiz, guztira  2.222 ha 

56. taula. Vitoria-Gasteizko Garrantzi Komunitarioko Lekuen (GKL) azalerak 
 

Eremu horietako bi oso-osorik daude udal-barrutiaren barruan (Salburua eta Gasteizko 
Mendi Garaiak). Beste biei dagokienez (Zadorra ibaia eta Arabako Lautadako irla-hariztiak), 
haien zati bat soilik dago Vitoria-Gasteizko lurraldean. 

CEAk kudeaketa aktiboa egiten du Salburuko hezegunean, eta horri esker, biotopo kopurua 
handitu da, baita uretako ingurunetako espezieentzako azalera ere. Udalerriko babestutako 
guneei buruzko ezagutza eta CEAk ingurumen-balio handiko natura-guneak kudeatzen 
lortutako eskarmentu handia oso baliagarriak izan daitezke, etorkizuneko BZGak (Bereziki 
Zaindu beharreko Guneak) kudeatzeko planak zehazterakoan. 

 

                                                
103 Eusko Jaurlaritza, s.f. Natura 2000 Sareko guneek ukitutako udal-lurraldeak eta -azalerak.  
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39. irudia. Natura 2000 Sarea 

(Iturria: Vitoria-Gasteizko Ingurumen Informazioko Sistema eta dokumentu honen egileak) 

 

8.2.2. Gasteizko Mendiak babesteko figura baten pro posamena 

Lehen aipatu denez, Gasteizko Mendiek balio ekologiko handia dute. Hori dela eta, Natura 
2000 Sarean sartu dira, eta bestalde, gune hori babesteko tokiko eta/edo autonomiako 
figuraren bat sortzea aztertzeko prozesuari ekin zaio. 

Proposatu izan da Gasteizko Mendien udal-zatia parke natural deklaratzea104. 
Proposamenaren mugaketan, parke naturala bera egongo litzateke, eta haren inguruko 
babes-eremua edo moteltze-eremua (40. irudia). Babes-eremu periferiko horretan, hirigintza-
presioak eta ekologia- zein paisaia-balioak bateratuko lirateke. Beharrezko eremua da, gune 
horren babesa handitzea justifikatzen duten prozesu eta funtzio ekologikoei eusteko.  

Proposamen horrek udalerriko lurraldearen herena inguru babestu nahi du, kudeaketa-
erregimen berezi bat aplikatuz, eta hau izango litzateke haren helburu nagusia: “gune 
horretako natura-baliabideen ustiapen ordenatua eta erabilera publikoa eta haren balio 
ekologiko, estetiko eta hezkuntzakoen kontserbazioa edo berreskurapena bateragarriak 
izatea”, eta horretarako, beharrezkoa izango litzateke “botere publikoen lehentasunezko 
jarduera” (Naturaren kontserbaziorako 16/1994 Legea, 14. artikulua). 

Ekimen horri dagokionez, 2006ko maiatzean, Udalak lehiaketa publikora atera zuen 
Gasteizko Mendietako Eremua Babesteko Plan Berezia idazteko laguntza teknikoa. 

                                                
104 IGI. 2005eko abendua. Gasteizko Mendietako Parke Naturala. Deklarazio-proposamena. 
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40. irudia. Gasteizko Mendietako Parke Naturalaren proposamena 

(Iturria: CEA eta dokumentu honen egileak) 
 

8.3. Landa-ingurunearen esparruko erantzunak  
8.3.1. Udal-basoen kudeaketa 

Udal-basoen kudeaketa Udalaren ardura da; izan ere, Arabako Foru Aldundiak eskumen hori 
transferitu zion. Hain zuzen ere, Udaleko Nekazaritza Eremuaren Zerbitzua arduratzen da. 
Udalaren mendiak eta auzo-mendiak bereizten dira. Udalaren mendiak Gasteizko Mendien 
eremuan dira nagusi (izan ere, eremu horren zati handi bat hartzen dute). Auzo-mendiak 
kudeatzeaz, berriz, tokiko erakundeak arduratzen dira, Nekazaritza Eremuaren Zerbitzuaren 
laguntza teknikoarekin (41. irudia).  

Udalaren jabetzako mendietan, kudeaketa tradizionala egiten da, ez oso intentsiboa. Batik 
bat, osasun-tratamenduak egin eta landatze-eremuetako basoak berritzen dira. Koniferoak 
landatzen dira, bereziki, eta haietatik, Pinus nigra eta Pinus radiata espezieak dira nagusi. 
Espero daiteke Gasteizko Mendien Parke Naturalaren izendapenak eta horren ondorioz 
egingo diren ikerketek eta proposamenek kudeaketa hori antolatzen eta hura baliabidez 
hornitzen lagunduko dutela. 

Bestalde, auzo-mendien kudeaketari dagokionez, urteko egur-loteak ateratzea eta, behar 
izanez gero, osasun-tratamenduak egitea dira jarduera nagusiak. Aipatzekoa da orain arte 
baso-masa bereziak kudeatzeko eredurik ez izatea; esate baterako, Arabako Lautadako irla-
hariztiak kudeatzeko. Izan ere, haietatik ere egur-loteak ateratzen dira. 
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41. irudia. Baso-lurrak 

(Iturria: Guk egina, Vitoria-Gasteizko Ingurumen Informazioko Sistemaren datuetan oinarrituta). 
 

8.3.2. Nekazaritza Politika Bateratuaren esparru sa ihestezina 

Zalantzarik gabe, nekazaritza eta abeltzaintza gainbeheran daude tokiko esparruan. Horrez 
gain, haien inguruko erabaki politikoak udal mailatik kanpo hartzen dira; nekazaritzari eta 
abeltzaintzari buruzko irizpideak Nekazaritza Politika Bateratuarenak (NPB) badira, 
kudeaketa-eskumenak Foru Aldundiarenak dira. Ez dago udalerriko nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren ingurumen-balioei eta -eraginei buruzko diagnostikorik; ez dago udal-
esparruko nekazaritza- eta abeltzaintza eredurik; ez dago haien ingurumen-kalitatean 
oinarritutako kudeaketa-irizpiderik, esaterako, gaur egungo kudeaketak natura-balioak 
kontserbatu edo hobetzen dituela bermatzeko.  

Nekazaritza Politika Bateratuaren (NPB) esparruan garatzen da Europar Batasuneko 
herrialdeen nekazaritza-jarduera, batik bat laguntza ekonomikoen bidez. Hortaz, Nekazaritza 
Politika Bateratuak eragin handia du nekazaritza-garapenaren egungo ereduan eta haren 
ondorioetan. XX. mendearen erdialdean, NPBak ekoizpenak handitzea sustatu zuen, EBko 
nekazaritza-produktuen eskasia arintzeko. Horretarako, areagotze- eta espezializazio-
prozesua sustatu zuen nekazaritzan. Hala ere, prozesu horrek ingurumen-eragin larriak izan 
zituen, eta horrek sortutako kezka handiek bultzatuta, biztanleria-sektore handiek presioa 
egin zien botere publikoei, NPBa erreformatzeko. 

2003ko ekainaren 26an, EBko Nekazaritza Ministroen Kontseiluak NPBa erreformatzea 
adostu zuen. NPBaren beste erreformetan ez bezala, aldaketa esanguratsua egin zen 
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2003ko erreforman: laguntza-sistema ustiapenagatiko ordainketa bakarretan oinarritu zen, 
eta ez ekoizpen-bolumenetan, lehen bezala. Halaber, nabarmendu behar da laguntzak 
ingurumenarekiko errespetuarekin, elikagaien segurtasunarekin eta animalien ongizatearekin 
lotuta daudela. Neurri horiek, iragarrita dauden moduan, Europar Batasunean nekazaritza 
iraunkorra sustatzea nahi dute. 

Erreforma horren bidez, nekazaritza-jardueraren beste arazo eta presio batzuk ere konpondu 
nahi ziren; besteak beste, nekazari gazteak jardueran hasteko neurriak eta nekazariek beren 
elikagaien kalitatea hobetzeko pizgarriak adostu ziren. 

Oraindik ere, goiz da erreforma ebaluatzeko. Alabaina, zalantzarik gabe, haren lorpenak oso 
lotuta egongo dira NPBak proposatzen dituen neurriak benetako eraginkortasunez 
aplikatzeko ahalmenarekin. Kontuan izan behar da NPBaren aurreko erreformetan ere 
nekazaritza- eta ingurumen-neurriak sartu zirela nekazaritza iraunkorragoa izan zedin. Neurri 
horiek, ordea, ez zeuden azken erreformakoak bezain lotuta ingurumenarekiko 
errespetuarekin, eta gainera, lortutako emaitzak ez ziren hain esanguratsuak izan. 

Vitoria-Gasteizko nekazariak, lehenengo eta behin, eszeptiko agertzen dira, aurreko 
erreformen emaitzak kontuan harturik. Haien ustez, nekazaritza-jardueraren egungo arazoak 
konpontzeko, beharrezkoa da gizarteko sektore guztiek parte hartzea. 

8.3.3. Nekazaritza- eta ingurumen-planak 

Nekazaritzaren esparruan, behar-beharrezkoa da ekoizpen- eta kontsumo-zikloko fase 
guztietan esku hartzea, eta horixe egiten ari dira Agenda 21 (egokiak izan daitezkeen 
nekazaritza- eta ingurumen-neurriak aztertuz) eta Udaleko Osasun eta Kontsumo Saila (Hiri 
Osasungarriak programaren bidez), baita kontsumo arduratsuari buruzko gaietan sakontzen 
ere. 

EAEn, hau izan da nekazaritza-jardueraren eraginen arazoa konpontzeko ekimen nagusia: 
Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapen Iraunkorreko Plana (2000-2006). Plan hori 2. 
Helburu gisa izendatutako eskualdeetan aplikatuko da. Euskal Autonomia Erkidegoko zati 
handi bat hartzen dute eskualde horiek, baina haietako bat ere ez dago Vitoria-Gasteizko 
udalerrian. 

Nekazaritza-jardueraren eraginak txikitzeko, laguntza ekonomikoak eman izan dira; besteak 
beste, nekazaritza- eta ingurumen-jarduerak ezartzeko eta ustiategietan labore-metodoak 
sartzeko (hala nola Ekoizpen Integratua eta Nekazaritza Ekologikoa). Zoritxarrez, orain 
arteko emaitzak ez dira oso adierazgarriak izan, eta oso gutxi txikiarazi dituzte nekazaritza-
jardueraren eraginak, edo ez dute batere txikiarazi. Zalantzarik gabe, eragin txikia lortu 
izanak ez du esan nahi neurriak ez direla eraginkorrak, oso aplikazio maila txikia izan dutela 
baizik. 

Vitoria-Gasteizen, ingurumen-hobekuntzarekin lotutako kezkak eta neurriak adierazgarriak 
dira oso105. Hala ere, ez da lortu –behar bezala, behintzat– kezka eta neurri horiek hiriaren 
inguruko nekazaritza- eta baso-eremuan sartzea, kontuan izanda eremu horrek udalerriko 
azaleraren % 72 dela. 

8.3.4. Baratze ekologikoak eta Zadorra Ibaia Berres kuratzeko Plana 

1998an, erakundeek aisialdiko baratze ekologikoen ekimen bat jarri zuten martxan, Olarizu 
Etxetik hurbil. Ekimen horren helburuetako bat udalerriko ibaien ertzetan baratzea duten 

                                                
105 Vitoria-Gasteizen, Nekazaritza Ekologikoaren ezarpen maila oso txikia da, Euskadiren osotasunarekin alderatuta. 
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pertsonei aukera bat ematea da. Horrez gain, nekazaritza ekologikoa sustatzeko zeregin 
handia bete du eta betetzen du, bai eta nekazaritza ekologikoan aritzeko prestakuntza 
ematen ere. 

Aurreko ekimenaren ildoan, CEAk proposamen bat egin du, Abetxukun aisialdiko baratze 
ekologikoen esperientzia bat martxan jartzeko. Proposamen hori Zadorra Ibaia 
Berreskuratzeko Planean dago kokatuta. Plan horrek hainbat helburu ditu. Besteak beste, 
baratzezaintza ekologikorako guneen eskaintza lotu nahi du aisialdiko eta hezkuntzako 
eskaintzarekin, hiri-ehuna eta natura- eta landa-ingurunea oinezkoentzako ibilbide baten 
bidez, paisaia-kalitatea zaintzeko irizpideei jarraituz.  

Olarizuko baratze ekologikoei dagokienez, proiektuaren hedadurak eta helburuak oso 
aurrerapauso handia dira. Horri esker, Nekazaritza Ekologikoa sustatzen lagunduko du 
proiektuak, bai eta 60.000 metro koadro inguruko eremuak berreskuratzen ere. Biztanle 
guztientzat diren ekintza horiek beste ondorio bat izan dute, ez aurrekoak bezain 
hautemangarria, baina haiek bezain garrantzitsua; alegia, biztanle askok nekazaritza-
jardueraz duten balorazio txikia hobetzeko aukera ematen dute. 

Herritarrak ere erantzunak sortzen ari dira, besteak beste nekazaritza-jardueren eraginak 
txikitzen laguntzeko. Esate baterako, ekoizle ekologikoen elkarteak sortu dira (hala nola, 
Bionekazaritza eta Naturaba), baita kontsumo arduratsua sustatzeko mugimendua ere 
(Bioalai elkartea). Duela gutxi, gai horren inguruko zenbait ekimen sortu dira hirian; adibidez, 
Zadorra Fundazioa, nekazaritza profesionala sustatzeko (Ekolur 2005-2008 nekazaritza- eta 
ingurumen-trantsizioko proiektuaren eta antzeko proposamenen bidez) eta eskualde arteko 
‘Sustainable cities and regional food strategy’ estrategian Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean 
aritzeko. Gainera, Zadorrako Mahaia, Ingurumenaren Sektore Kontseiluan sortutako lan-
taldea, eztabaida- eta azterketa-prozesu bat garatzen ari da, Zadorra ibaiaren ingurunean 
nekazaritza ekologikoko ekimenei eta esperientziei buruz. 

Proiektu horiek eta erakundeenek oso antzeko helburuak dituzte; batez ere, nekazaritza 
ekologikoaren sustapenarekin eta hari buruzko prestakuntzarekin lotutakoak. Hala ere, 
zenbait elementu berri eta interesgarri ere dituzte; hala nola, nekazari gazteak jardueran 
hastea, eta tokiko ekoizpena eta kontsumoa. 

Nekazari gazteak jardueran hasiko balira, Vitoria-Gasteizko nekazarien eta abeltzainen 
zahartze-prozesua galaraztea lortuko litzateke. Zalantzarik gabe, biztanleriaren elikagai-
eskariaren zati handi bat Vitoria-Gasteizen bertan eta ingurumena errespetatzen duten 
metodoen bidez landatutako produktuekin erantzutea lortuz gero, nabarmen hobetuko 
litzateke nekazaritza-jardueraren iraunkortasuna. 

8.4. Landa-ingurunearen esparruko erantzunak 
8.4.1. Eraikuntza- eta etxebizitza-sektorean energi a eta materialak aurrezteko 

ekimenak: Eraikuntza Kode Teknikoa esparru gisa 

Eraikin-parkearen kalitatea ona da, oro har. Gainera, garapen berrietako eraikinetan irizpide 
bioklimatikoei jarraitzen hasi dira esplizituki. Energia eta materialak aurrezteko programa 
espezifikoen arloan, espero daiteke, Eraikuntza Kode Tekniko (EKT) berria nahitaezkoa 
denez, aurrerapen adierazgarriak lortuko direla.  

Horri dagokionez, Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizko Estrategian hainbat neurri 
hartu dira, eraikuntzan, plangintzan eta urbanizazioan energia aurrezteko eta energia-
eraginkortasuna lortzeko. Estrategia horretan, etxebizitza-sektorean eta EKT berrian jarri da 
arreta, bereziki. EKT berriari buruz, hau proposatzen du Estrategiak, espezifikoki: 
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“isolamenduari, elementuen kalitateari, inertzia termikoari, instalazioen kalitateari eta energia 
berriztagarrien erabilerari dagokienez, energia-eraginkortasunaren estandarrak igotzea, 
Eraikuntza Kode Tekniko berriko gutxieneko eskakizunetatik gora”.  

Besteak beste, eguzki-sistema termikoen erabilerari buruzko neurriak hartu dira; alde batetik, 
etxeetan ur beroa lortzeko, Energiaren Kudeaketarako Udal Ordenantza baten bidez, eta 
beste batetik, eraikinen inguratzaileak diseinatzeko. Halaber, beste neurri batek tokiko 
materialen direktorio bat sortzea agintzen du. Dena den, askotarikoak dira hartutako 
neurriak: eraikuntza-estandarrak igotzea, batik bat euri-uren eta ur grisen kudeaketan, 
hondakinen kudeaketan eta klimaren aldaketen kontrako diseinuan; sustapen publikoetan, 
energia-estandarrik altuenak eskatzea; etxebizitza berri guztiek eta oso-osorik 
zaharberritutakoek energia-ziurtagiria derrigorrez lortzea; erosleei eraikinaren energia-
ezaugarrien berri ematea; eta eguzki-sistemarik duten etxebizitzen jabeei sistema horiek 
nola erabili behar diren jakinaraztea, eta mantentze-lanak aldian behin egin behar direla. 

Uraren kasuan, hau da UAPIko bizitegi-sektorearen programari dagokion helburua: 
etxeetako ur-ekipamenduetan eta -gailuetan (iturgintza-lanak, kanilak, etxetresna 
elektrikoak...) aldaketa teknikoak egitea, etxeko uraren erabileraren eraginkortasuna hobetze 
aldera. Programa hori 2005ean hasi zen. Ura aurrezteko produktuei buruzko komunikazio- 
eta sustapen-kanpaina bat egin zen. 

8.4.2. Erdi Aroko Hirigunea suspertzeko planak  

Erdi Aroko Hirigunearen eta Zabalgune Neoklasikoaren Birgaitze Integratuko Plan Bereziak 
(1981-1991), nahiz eta hirigune historikoan aurreko bi hamarkadetan gertatutako 
narriaduraren sintomarik larrienak arindu, ez zuen lortu haren autoberreskuratze fisiko eta 
sozialerako proposatutako helburuak betetzea. Besteak beste, 1986an, oinezkoentzat egin 
zen hirigune historikoa. Alabaina, ondorengo geldialdiaren ondorioz, hura kontrolatzeko 
ardura zutenak lasaikerian erori ziren, eta motordun ibilgailuak hirigunea berriro hartzen hasi 
ziren. Egoera berriari aurre egiteko, 2000ko HAPNak Erdi Aroko hirigunean jarduten hasi 
aurretik barne-erreformako beste plan berezi bat onartu behar zela agintzen zuen (HAPNko 
1.a). Plan horretan, gutxieneko eraikuntza-baldintzak ezarri beharko lirateke, hiriguneko 
eraikin-tipologien arabera. HAPNak ezartzen zuenez, BEPB berria onartu ezean, aurreko 
BEPBaren testu bategina egongo zen indarrean (1988koa), baita ondoren unean-unean 
onartutako aldaketak ere.  

1994an, Zentro Historikoko Departamentua sozietate anonimo bihurtu zen: Vitoria-Gasteizko 
Etxebizitzarako eta Hiri Berrikuntzarako Agentzia. Agentzia hori Udaleko sailek eta 
zerbitzuek hirigune historikoan egiten zituzten esku-hartzeak kudeatzen hasi zen. Horrez 
gain, hirigune historikoan ez ezik, hiriko beste auzo batzuetan ere hasi zen jarduten.  

1997an, Kultur Ondasun deklaratu zuten Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko hirigunea, eta hori eta 
aurrekoa kontuan hartuta, BEPBa berrikustea erabaki zen azkenean. Angel Moruak eta Juan 
Adrian Buenok zuzendu zituzten berrikuste-lanak. 1998an, informazioa eguneratzeko lanak 
hasi eta, etenaldi luzeak tarteko, 2002an amaitu ziren.  

Prozesu horretan, aldaketa soziologiko handi bat hasi zen: immigrazioaren fenomenoa. Izan 
ere, 2001ean, magrebtarren komunitate bat finkatu zen hirigune historikoan. Bertan, 
etxebizitzen prezioa merkeagoa zen hiriko gainerako auzoetan baino, bai salmentan, bai 
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alokairuan, eta horren ondorioz, bertan bildu ziren immigranteak. Gainera, bertan daude 
hiriko hiru meskitak. Eta horrek ere magrebtarrak hirigune historikoan biltzea eragin zuen106. 

Hirigune historikoa babesteaz eta hura kultur ondasun gisa sailkatzeaz gain, BEPBak 
hiriaren irudirako eta etorkizunerako oinarrizko ataltzat hartzen du Erdi Aroko hirigunea. 
Erabilera-aniztasunaren bidez suspertu nahi da hirigune historikoa (eraikitako ondarearekin 
lotutako kultura- eta administrazio-erabilerak bereziki aintzat hartuz), bai eta merkataritza-
jarduera erakartzeko elementuak sortuz ere. Santa Maria Katedral Zaharra zaharberritzeko 
lanak planaren funtsezko jarduketetako bat dira. Izan ere, Katedrala Zaharberritzeko Plan 
Zuzentzailearen bidez eta J.I. Lasagabasterren zuzendaritzapean, eragiketa eredugarria dira 
lan horiek; alde batetik, erabilitako tresna teknikoen eta berrikuntza teknologikoen 
ikuspuntutik, eta beste batetik, kudeaketagatik eta komunikazio-politikagatik.  

BEPBan aurreikusita dago hirigune historikoko 800 etxebizitzatan egingo direla erreforma-
jarduerak. Oinarri-oinarrizkotzat hartzen da mugikortasuna. Alde batetik, oinezkoen 
irisgarritasun pribilegiatua azpimarratzen da; Gasteizen, beste hiri batzuetan ez bezala, 
hiriaren erdialdean dago hirigune historikoa, jarraitutako hazkunde eredu erradiozentrikoari 
esker. Beste batetik, hirigune historikoko zeharkako kaleetako aldapa handiek sortzen 
dituzten zailtasunak desagerrarazi nahi dira, arrapala mekanikoak eta igogailuak jarriz. 

Hirigune historikoan motordun ibilgailurik ibil ez daitezen, Campillo Hegoaldean lurpeko 
aparkaleku bat egitea proposatzen da, lau solairukoa, eta haren gainean erabilera anitzeko 
eraikin bat egitea. Aparkalekuan sartzeko tunela Lizarrako Markesaren kalean egongo da. 
Onartutako dokumentuak iradokitzen du lurpeko aparkalekuaren gaineko eraikinean 
behatoki-dorre bat egon daitekeela; hau da, “bosgarren dorrea”. Arkitektura-elementu 
adierazgarria izango litzateke eta arreta hirigune historikorantz erakartzea izango luke 
helburu. Edonola ere, elementu hori iradoki egiten da, besterik ez, bolumen kapazari 
dagokionez. Hots, ez da berehala gauzatzeko eragiketetako bat. Hona hemen BEPBarekin 
lotutako beste proiektu batzuk: Gaztetxea eraistea (zenbait gazte-kolektibok 
autokudeatutako zentro kontrakulturala) eta, haren lekuan, Alberto Schommer arabar 
argazkilariaren lanari buruzko museo bat egitea; eta harresiaren ondoan pasealeku bat 
egitea, harresia elementu historiko gisa suspertze aldera.  

BEPBaren hasierako onespena 2002ko maiatzekoa da. Hala ere, izapidetze-prozesuak hiru 
urte iraun zuen –beraz, 2005ean amaitu zen–, besteak beste haren kontrako alegazio asko 
aurkeztu baitziren. Hauek izan dira gairik gatazkatsuenak: erabilera anitzeko eraikineko 
dorrea, Gasteizko profila aldatuko lukeelako; Gaztetxearen eraispena; harresiaren ondoko 
pasealekua; eta kantoietara igotzeko eskaileren eta arrapalen kokapena. Behin alegazio 
horietako askori erantzunda, 2005eko apirilean, BEPBa onartu zen. 

Gaztetxearen kasuan, lurpeko aparkalekua bi fasetan egingo da, eta Gaztetxea eraitsiz gero, 
bigarren fasean eraitsiko litzateke. Bosgarren dorreari dagokionez, ez da hiri-proiektuko 
oinarrizko elementuetako bat, eta beraz, hari buruzko eztabaida ez da oraingoz gatazkatsua 
izan. Harresiko pasealekuari buruzko arazoen kasuan, eragiketa kudeatzeko moduarekin 
daude lotuta gehienbat; izan ere, proiektu hori gauzatuko bada, beharrezkoa izango da 
harresiaren ondoko zenbait lursail desjabetzea, haiek estaltzen duten harresi-zatia ikus 
dadin. Eraikitako ondarea berreskuratuko litzatekeenez eta hari balioa emango litzaiokeenez, 
eragiketa justifikatuta dagoela dirudi, interes orokorrari begira.  

2006an, Erdi Aroko Hirigunea Suspertzeko Plan Estrategikoa egiteko prozesua amaitu zen. 
Plan horrek hartzen du Erdi Aroko hiriguneari dagokion BEPBa, baita beste ekimen batzuk 
                                                
106 LKS. Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko Hirigunea Suspertzeko Plan Estrategikoa. I. liburukia. Abiapuntuko egoera aztertzea. 
Lan-dokumentua. 2005eko iraila. 41. or. 



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA ERAKUNDE ETA GIZARTE ERANTZUNAK: POLITIKAK, PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK 
  

 

   
 

209 

ere; hala nola, Immigrazio Plana, Gazte Plana eta PERECA plana (Hirigune Zaharraren 
Suspertze Ekonomikorako Plan Berezia). Asmoei eta jarduketa-lerroei erreparatuz gero, Erdi 
Aroko Hirigunea Suspertzeko Plan Estrategikoko estrategiak bat datoz integrazioaren, 
erabilera-nahastearen, aniztasunaren eta oinezkoen mugikortasunaren irizpideekin. 
Alabaina, ez dago hain argi bertako biztanleak kanporatzeko edo ordezkatzeko fenomenoak 
geldiarazi nahi direnik, eraginei buruzko kapituluan azaldu bezala.  

Mugikortasunaren arloko proposamenei dagokienez, esan daiteke oro har bat datozela 
txosten honetan adierazitako iraunkortasun-irizpideekin; esate baterako, oinezkoentzako 
guneen kalitatea hobetzeko proposamenak (oinezkoentzako sarea eta hirigune historikoa 
pixkanaka oinezkoentzat egitea) eta azaleko garraio publikoaren irisgarritasunari buruzkoak. 
Hala ere, badaude xeheago aztertu beharreko bi alderdi. Haietako lehena Erdi Aroko 
hiriguneko aparkaleku-politika. Horri dagokionez, ezinbestekoa da aparkaleku-plazen 
kokapena eta kopurua zehaztea, baita haiek kudeatzeko eredua ere. Kokapenaren eta 
kopuruaren kasuan, automobila erabiltzeko aukera eman behar da, baina, betiere, erabilera 
hori ez da gehiegi eta bereizi gabe sustatu behar. Kudeaketaren kasuan, ez da nahikoa 
hirigune historikoan bizi direnen aparkaleku-beharrak eta bisitarienak edo merkatarienak 
bereiztea; izan ere, automobilaren alternatibak (oinez joatea, bizikleta eta autobusa) 
lehiakorrak izaten lagundu behar da, eta jendeari automobila beharrik gabe erabiltzeko 
asmoa kendu. Elementu horiek guztiak aintzat hartuz gero, egokiak izango dira 
proposamenak, eta hirigune historikoa mugikortasun iraunkorrerako estrategiaren pieza 
garrantzitsua izango da. 

Xeheago aztertu beharreko bigarren alderdia honako hau da: hirigune historikoko sistema 
mekanikoen proposamena; hots, kantoietako garraio publiko bertikalerako dauden aukerak 
(arrapala eta eskailera mekanikoak, eta igogailuak). Sistema horietan egindako hobekuntza 
teknologikoek eragin positiboa izan dute haien fidagarritasunean eta kostuan. Hori dela eta, 
horrelako mekanismoak instalatzeko joera areagotu egin da Euskal Autonomia Erkidegoan. 
Hala ere, batzuetan, instalatzen direnean, ez zaio jarraitzen mugikortasun eredua aldatzeko 
estrategia bati; azpiegitura-eskaintza gehigarri bat egiteagatik instalatzen dira. 
Horrelakoetan, eta joan-etorrien eredua aldatzen ez denean, zalantzan jar daiteke 
mekanismo horiek iraunkortasunerako duten emaitza. Bestalde, kontuan izan behar da 
sistema horietako batzuek fabrikazio- eta mantentze-kostu handia dutela, eta haien balio-
bizitzan energia asko kontsumitzen dutela. Hori guztia dela eta, garraio publiko bertikaleko 
sistema bat instalatu ala ez aztertzerakoan, kontuan izan behar da sistema horrek nola 
laguntzen dien oinezkoen, bizikleta-erabiltzaileen eta garraio publikoaren sareei. Garraiobide 
guztien artean nolabaiteko aliantza bat sortu beharko litzateke; alegia, kontuan hartu 
beharko litzateke garraiobide bakoitza zer eremutan den eraginkorrena hiri-
iraunkortasunaren helburuak betetzeko, eta eremu horretan erabili107. Vitoria-Gasteizen, 
Bakardade kantoiko arrapalak eta San Frantzisko Xabierkoaren kantoikoa inauguratu dira. 
Oraintxe bertan, hiru igogailu eta Harategi kantoian eskailera mekaniko bat instalatzea 
aztertzen ari dira. 

Bada beste alderdi bat, hiri-iraunkortasunaren ikuspegitik aztertu beharrekoa: BEPBan eta 
Suspertzeko Planean, ez dira aintzat hartzen alderdi bioklimatikoak eta hiri-metabolismoari 
buruzkoak; ez eraikinetan (hutsuneen eta fatxaden isolamendua, aireztapen gurutzatua, 
eguzki-energiaren erabilera, ura bereizteko sareak, material ekologikoen erabilera…), ez hiri-
espazioan (erabilerak kanpoaldeko konfort bioklimatikoko baldintzetara egokitzea, 
naturalizazio- eta harrotze-aukerak, bizikleta-aparkalekuak...). Klima Aldaketa Saihesteko 
Estrategiaren arauen arabera, alderdi horien inguruko ekintza-planak eta programa 
espezifikoak egin beharko lirateke, anekdota hutsa besterik izan ez daitezen. 
                                                
107 “Garraio publiko bertikala. Donostiako igogailuei eta eskailera mekanikoei buruzko hausnarketarako gidaliburu laburra”. 
gea21. Donostiako Udaleko Mugikortasuneko eta Herritarren Partaidetzako zinegotzigoak. 2006ko maiatza. 
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8.4.3. Erabili gabeko industria-guneetako lurzorua berreskuratzeko eta gune 
horiei erabilera mistoak emanez berregituratzeko po litikak 

2004. urteaz geroztik, lurzoru-kontsumoari buruzko adierazle berriak gehitu ziren Agenda 
21en. Nolabait, agerian geratu zen desiragarria zela artifizializatutako eta abandonatutako 
lurzoruan eraikin berri gehiago egitea. Hala ere, ildo horretako ekimen bat soilik aipatzen da 
2006ko buletinean: gasolindegiak egondako lurretan, kutsatutako lurzoruak berreskuratu 
ziren. Termino kuantitatiboetan, horrek ez du joera handirik adierazten. 

Tokiko Agenda 21en adierazleen arabera (2004ko buletina), eraikinen dentsitatea handitu 
behar zen, eta horri esker, trinkotasun-, irisgarritasun- eta bizikidetasun-irizpideak lehenetsi. 
Horren ondorioz, Salburuan eta Zabalganan aurreikusitako etxebizitza-kopurua handitu egin 
da, etxebizitza-kopuru berberak hartutako lurzoruaren azalera txikitu beharrean, edo aldi 
berean etxebizitza-kopurua eta okupatutako lurzoruaren azalera txikitu beharrean.  

Plangintzaren esparruan, ez dago lurzorua berrerabiltzea sustatzeko ez politikarik ez 
estrategia orokorrik. Zenbait udal-dokumentutan (Plan Estrategikoa, HAPNa…) hau 
proposatu ohi da: hiriaren inguruan edo barrualdean zaharkituta edo hutsik geratzen diren 
industria-guneak birmoldatzea, haietan hirugarren sektoreko inpaktu txikiko jarduerak 
sartzeko. Jarduera horiek enpresei edo industriei zerbitzua emango liekete eta bizitegi-
funtzioarekin bateragarriak izango lirateke. Proiektu pilotu gisa, diseinu-fasean dago 
Betoñoko industrialdeko 17,32 ha-ko azalerako zona bat erabilera mistoko zona bihurtzeko 
proiektua. 

Berrerabilera-politika horiek sustatze aldera, 2002-2020 aldirako Euskal Ingurumen 
Estrategiaren iraunkortasun-helburuetan kokatu beharko lirateke, nahiz eta, oro har, 
esplizituki ingurumen-politikak izan ez. Halaber, Lurzorua Sortzeko LAPak iradokitako 
ekintzek eta tokiko ekimenek garapen iraunkorrerako estrategia horren balioetara egokitu 
beharko lukete, eta haren helburuak bete.  

Edonola ere, gune ekonomikoen izaera eta kokapena zehazteko, beharrezkoa da, argi eta 
garbi, lokalizazio-arauak berriro planteatzea, orain arte hirigintza-plangintzetan kontrolik 
gabe egon baitira. Ziurrenik, beharrezkoa da eragileek konponbideak bilatzeko hitz egitea; 
izan ere, alde batetik, eragile ekonomikoen jarduera bideragarria izatea lortu behar da, eta 
beste batetik, hiri-espazioen eta lurraldearen arteko lotura albait onena izatea.  

Bitartean, zenbait ekimen pribatu gainditzen ari dira jarduera ekonomikoko guneen industria-
izaera esklusiboa. Esate baterako, Gamarrako industrialdean, INBISA higiezin-enpresa 
bulegoak egiteko ekimen pribatu bat garatzen ari da. Beste adibide bat: Daimler-Chrysler 
enpresak (Mercedes) bere enpresa-barrutiko eraikin batean ditu bulegoak. 

GILSAk egindako azterketek jakitera ematen dute zer-nolako neurriak nahi dituzten enpresek 
industria-ehunerako. Zenbait hutsune nabarmentzen dira: barruko bide-sarean, 
ibilgailuentzako sarbidean eta aparkalekuetan, industrialdeen arteko komunikazioan, eta 
industrialdeen eta hiriaren arteko komunikazioan. Halaber, enpresen zuzendaritzak beste gai 
batzuk ere aipatzen ditu azterketa horretan: jarduera ekonomikoko guneen mantentzea eta 
garbiketa, eta garraio publikoaren bidezko irisgarritasuna. Antzeko arazoak hautematen 
dituzte industrialde guztietan, nahiz eta, objektiboki, tamainaz, antzinatasunez eta hiri-
eremuekiko kokapen erlatiboz desberdinak izan. Adierazi behar da neurri horietako asko bat 
datozela erabilera-nahastea, hiri-txertatzea eta lurzoruaren berrerabilera sustatzen dituzten 
iraunkortasun-irizpideekin. 
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8.5. Mugikortasunaren esparruko erantzunak 
Vitoria-Gasteizko joan-etorrien ereduak ezin hobeto jartzen du agerian zer muga dituzten 
orain arteko mugikortasunaren plangintzak eta kudeaketak; izan ere, nahiz eta 
automobilaren ordez beste garraiobide batzuk erabiltzeko neurri batzuk izan, ez du gai 
horretan sakondu, eta ez ditu neurri horiek eredu iraunkorragoa lortzen lagun zezaketen 
politiketan sartu eta sistematizatu ere. 

Bereziki, alde batean utzi da nazioartean eta Espainian mugikortasun iraunkorraren arloan 
berretsitako gomendioetako baten eduki gehiena. Alegia, ez da kontuan hartu ordezko 
garraiobideak sustatzeko neurriak eta automobilaren erabileraren asmoa kentzeko neurriak 
konbinatu beharra. Erakunde guztiek eta, bereziki, Vitoria-Gasteizko Udalak aurreikusitako 
erantzunak kontraesankorrak izan dira, batzuetan, eta beste batzuetan, zalantzan jartzeko 
moduko eraginak izan dituzte iraunkortasunean.  

Pasa den mendeko laurogeiko hamarkadatik hona, gaur egungo mugikortasun iraunkorraren 
barruan sar daitezkeen hainbat politika eta neurri ezarri dira Vitoria-Gasteizen: kaleak 
oinezkoentzat egitea, oinezkoentzako bidegurutzeak hobetzea, bizikletaz ibiltzeko bidea eta 
bizikleta-aparkalekuak jartzea, garraio kolektiboa babestea, aparkalekua mugatzea, hiri-
hazkunde trinkoa sustatzea... Hala ere, mugikortasunaren eta iraunkortasunaren arteko 
tirabirak gero eta nabariagoak dira, eta politika eta neurri horiek ez dituzte eragotzi. 

Egindakoa aztertuz gero, esan daiteke mugikortasunaren ingurumen- eta gizarte-erronkari 
ez zaiola erantzun orokorrik eta sistematikorik eman. Zenbait esku-hartze aitzindariak izan 
dira, baina ez da haietan sakondu, eta gainera, ez da haien arteko osagarritasuna landu. 
Beraz, ez dira behar bezain eraginkorrak izan. Azken urteetan, udalerriko jarduera 
planifikatzeko edo arautzeko hainbat dokumentuk adierazi dituzte hutsune horiek, edo mahai 
gainean jarri dituzte mugikortasunaren ingurumen- eta gizarte-gatazkak konpontzeko 
neurriak edo tresnak. Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planarekin 
batera, dokumentu orokorragoak edo estrategikoagoak nabarmentzen dira; esaterako, 
2000ko HAPNa, Tokiko Agenda 21 eta Plan Estrategiko Zuzentzailea. Gainera, ikuspegi 
sektorialagotik mugikortasunaren eredua zehazten laguntzen duten dokumentuak ere hartu 
behar dira kontuan: Airearen Kalitatea Kudeatzeko Udal Plana, Energiaren Tokiko 
Kudeaketarako Ordenantza, Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizen Estrategia eta 
Energiaren Tokiko Plana. 

Dokumentu horiek guztiek ezaugarri berberak dituzte: alde batetik, mugikortasunaren eredu 
iraunkorragoa lortzen laguntzeko helburua dute, eta beste batetik, hausnartzeko eta esku 
hartzeko esparru espezifikoa falta dute. Horrenbestez, ez da harritzekoa mugikortasunaren 
arloan martxan dauden proiektu handiak (abiadura handiko trenbidea eta geltokia, egungo 
trenbidea lurperatzea edo kentzea, geltoki intermodala, bide-loturak…) eta tokiko zenbait 
proiektu (aparkalekuak, arrapala mekanikoak...) oraindik ere anbibalenteak izatea; hots, 
mugikortasun iraunkorrari buruzko politika integralik ezean, oso litekeena da proiektu eta 
ekimen horiek, azkenean, iraunkortasunari kalte egitea.  

8.5.1. Bide-sarea kudeatzeko udal-politikak 

Espainiako hiri gehienetan ez bezala, Vitoria-Gasteizen, bideen kudeaketari esker, ibiltzeko 
baldintzarik onenak izan dituzte automobilek, hainbat urtean, eta aldi berean, paradoxikoki, 
haien ordezko garraiobideen (oinezkoak, bizikletak eta garraio publikoa) aldeko erreformak 
hartu izan dira. Termino erlatiboetan, ez dago auto-pilaketekin lotutako arazo handirik. 
Bestalde, azter daiteke zirkulazio-kudeaketa horrek automobil pribatuaren aldekoagoa izan 
beharko zuen, edo ez hain aldekoa, edo garraiobide alternatiboen hobekuntzek behar bezain 
sakonak edo zabalak izan diren.  
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Iraunkortasunaren ikuspegitik, bide-kudeaketaren emaitzak hobetu egin daitezke, argi eta 
garbi, eraginei buruzko atalean ikusi denez: energia eta material asko kontsumitzen da, eta 
berotegi-gas eta kutsatzaile asko isurtzen dira; zarata handia dago, eta zirkulazio-istripuak 
gertatzen dira... Hitz gutxitan, automobil pribatu gehiegi ibiltzen da. Gainera, hiria 
bidegurutze batean dago, mugikortasun ereduari dagokionez; alde batetik, eskala-jauzia 
gertatzen ari delako, eta beste batetik, martxan dauden proiektuek (tranbia, trenbidea, geltoki 
intermodala) ematen dituzten aukeren ondorioz. Horrenbestez, bide-sarea beste modu 
batean kudeatu beharra sortzen da, eta kudeaketa modu berri horrek aldaketak onartu behar 
ditu, eta helburuak iraunkortasuna derrigorrez aintzat hartuta ezarri. 

Azken hamarkadan, zirkulazioaren kudeaketari buruzko bi erreferentzia-dokumentu nagusiek 
eman dute eskala, biztanleria eta motordun ibilgailuen kopurua handitzearen ondoriozko 
aldaketen berri. Egoera horri aurre egiteko, garraiobide guztiak hobetzeko ideiari eusten 
diote. Horixe egiten dute Vitoria-Gasteizko Zirkulazio Plan Integralak (1997)108 eta 
“Zirkulazioari buruzko oinarrizko proposamena (2000)” izeneko dokumentuak109. Espainian 
eta nazioartean egindakoaren esperientziak erakusten duenez, izugarrizko kontraesana da 
automobilentzako bideen ahalmena handitzen jarraitzea eta, aldi berean, garraiobideen 
zeregina aldatzen saiatzea. Vitoria-Gasteizko egungo egoeran, beharrezkoa da 
iraunkortasunaren aldeko apustuan bide-sarearen ahalmenaren mugak argi eta garbi 
finkatzea, bai bide berrietan, bai egungoetan; ez da komeni konfiantza osoa aparkalekuei 
buruzko politikan jartzea, horrek ez baitu automobila erabiltzeko asmoa kenduko. 

Bideen kudeaketan, zirkulazio-abiadura eta bide-segurtasuna ere hartu behar dira kontuan. 
Alderdi horretan ere zirkulazioa moteltzeko saioak egin dira Vitoria-Gasteizen; besteak 
beste, abiadura txikitzeko gailuak instalatu dira, bai eta radarrak eta kamerak ere (semaforo 
gorrietan gelditu gabe aurrera jarraitzen duten ibilgailuei grabatzeko). Azken urteetan, 
Vitoria-Gasteizko Udaleko Trafiko Bulegoak zebrabideak kosken gainean jartzeko programa 
bat proposatu zuen –hau da, zebrabide goratuak jartzea–, hiriko zenbait auzotako 
oinezkoentzako ibilbideak babeste aldera. 

Mugikortasun iraunkorreko politika guztietako oinarrizko estrategia da zirkulazioa moteltzea. 
Abiadura txikitzeak ez du zertan ondorioztatu ibilgailuek kutsatzaile-kantitate handiagoa 
isuriko dutela edo energia gehiago kontsumituko dutela. Izan ere, behar bezala kudeatuz 
gero, gidatzeko modurik agresiboenak eta xahutzaileenak eragotzi egiten dira, eskuarki. 

Horri dagokionez, zirkulazioa moteltzeko eta bide-segurtasuna zaintzeko estrategia orokorra 
falta da. Gainera, beharrezkoa da estrategia hori mugikortasun iraunkorrerako politikarekin 
lotuta egotea. Mugikortasun iraunkorrerako politikak ezarri behar ditu jarduketen irizpideak 
eta helburuak. Halaber, bideak diseinatzean, garraiobide iraunkorren alde egin behar du, eta 
norabide berri horri jarraituz jarduketak koordinatu eta programatu. 

8.5.2. Aparkalekuak kudeatzeko udal-politikak 

Aparkaleku-politikako zenbait alderditan ere aitzindaria izan da Vitoria-Gasteiz. Esaterako, 
Espainiako lehen hirietako bat izan zen espazio publikoaren erabilera TAO sistemaren bidez 
arautzen. Hain zuzen ere, 1983an hasi zen TAOren erabilera; 1.700 aparkaleku-plaza inguru 
arautu ziren, hirigune historikoan eta zabalgunean. Gerora, 1988an eta 1995ean, araututako 
eremua handitu egin zen, eta 1999an, parkimetroak instalatu ziren. Alabaina, Vitoria-
Gasteizen, beste hiri batzuetan bezala, aparkamendua da mugikortasuneko udal-politikaren 
alderdirik ilun eta kontraesankorrenetako bat. 

                                                
108 Memoria. 1997ko uztaila. IDOM. Vitoria-Gasteizko udala. 
109 Vitoria-Gasteizko Udaleko Trafiko Bulegoak egina. 
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Izan ere, ez da osotasunez eta koherentziaz formulatu nola lotu daitezkeen mugikortasun-
estrategia bat eta aparkaleku-estrategia bat; eta argi dago aparkaleku-politikarik gabe ez 
dagoela mugikortasun-estrategiarik, eta alderantziz. Halaber, motordun ibilgailuen 
aparkamenduari dagokionez gauzatutako eta proposatutako neurriak aztertzean, agerian 
geratzen da udalerriko mugikortasun-politikaren alderdi bikoitza. 

Egia esan, badirudi Vitoria-Gasteizko aparkamendu-politika isolatutako erabakiak pilatuz 
egin dela, eskema zuzentzailerik gabe, ez baita erabaki horien arteko koherentzia zaindu, ez 
eta haien eta mugikortasunaren edo garraio publikoaren arloko erabakien artekoa ere. 
Horren adierazgarri da arlo horretako eskumenen sakabanatze handia dagoela. Adibidez, 
udaleko autobus-enpresa (TUVISA) zenbait aparkaleku kudeatzeaz arduratzen da110, baina, 
noski, ezin du helburu jakinetan oinarritutako politikarik egin; izan ere, ez du horri buruzko 
araurik, ez eta tarifak edo, esaterako, autobusaren erabilera sustatzeko ustiapen-formulak 
erabakitzeko ahalmenik ere. 

Udaleko txosten tekniko batek honela adierazten zuen111: “Aparkalekuaren kudeaketak 
orokorra izan behar du”. Orokorra, eta mugikortasun-estrategia batekiko koherentea. 
Horretarako, dagozkion irizpideak ezarri behar dira. Irizpide horien helburua, baldin eta 
mugikortasun iraunkorrarekin bat badatoz, hau izango da: beharrik gabeko joan-etorriak 
saihestea eta automobilaren ordezko garraiobideen erabilera sustatzea.  

Ildo horretan, zenbait elementuri buruzko arau egokiak eta elkarrekin lotuak falta dira. Hauek 
dira elementu horiek: 

� Biztanleen aparkaleku-plazen kopurua, bai hirigunean, bai inguruko auzoetan. 
Hori beste alderdi batzuekin lotuta dago. Hona hemen: TAOren tarifa-politika, 
etxebizitza bakoitzeko plaza-estandarra eta hirigintza-politikako beste erabilera 
batzuk, ibien tarifa-politika eta espazio publikoa erabiltzeko estrategia. 

� Txandaketa-aparkalekuak. Azken urteetan, txandaketa-aparkalekuen proiektuak 
proposatu eta garatu izan dira, hirigunean sartzen den ibilgailu-kopurua txikitzeko 
helburuarekin bat ez datozenak. 

� TAOren erregulazioa. Iraunkortasun-irizpideen araberako erreforma egin beharra 
dago. 

Aparkamendu-politikaren azken elementu horri dagokionez, azpimarra daiteke TAO doakoa 
dela egoiliarrentzat eta zenbait ibilgailu mota duten merkatarientzat. Politika horren bidez, 
Udala ematen ari den mezua honela labur daiteke: egoiliarrek espazio publikorako 
“eskubidea” du. Mugikortasun iraunkorrari begira, mezu hori negatiboa da. 

8.5.3. Garraio publikoari buruzko udal-politikak 

Garraio publiko erregularrari dagokionez, porrot egin delako susmoa oso zabalduta dago, eta 
susmo hori justifikatuta egon daiteke, ala ez. Dena den, autobus-konpainiak eta Udalak 
berak arreta handia jartzen dute sistema horretan, eta ahalegin handiak egiten dituzte, bai 
eta herritarrek beraiek ere, zergak ordainduz.  

Txosten hau ez da leku egokia TUVISAren zerbitzuen ezaugarri nagusiak (ordutegiak, lineen 
ibilbideak, maiztasuna eta prezioak) eskariarekin bat ote datozen aztertzeko. Lehenago egin 

                                                
110 Gaur egun, Artiumekoa eta Arka kalekoa kudeatzen ditu. Gainera, 2003tik aurrera, Udalaren jabetzako zenbait 
aparkalekutako (Artium, Molinuevo eta Zaldiaran) plazen 50 urterako lagapenaz eta alokairuaz arduratu da TUVISA. 
111

“Trafikoko oinarrizko proposamena”. Trafiko Bulegoa. 2000.  
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izan dira horrelako azterketak. Haietatik, “TUVISAren Plan Zuzentzailea (2004)”112 
nabarmentzen da. Gaur egun, beste alderdi batzuk ere aztertu beharko lirateke; hala nola, 
zenbait zerbitzuren pilaketa, merkatu berriak (esaterako, industrialde, enpresa-gune, landa-
gune eta hiri-inguruko auzoetan) bilatzeko eta negoziatzeko egitura bizkorrik eza, 
bikoiztasuna eta ibilbideen luzera handiegia. 

Diagnostiko funtzional horretatik harago, esan behar da Vitoria-Gasteizko garraio publikoak 
iraunkortasunaren ikuspegitik zer erronkari egin beharko dien aurre. Horren inguruan, garraio 
publikoaren kontzeptuari berari buruzko hausnarketa egin behar da, lehenik eta behin. 
Kontzeptu horrek automobil pribatuan egiten ez diren motordun joan-etorrietan jartzen du 
arreta; hau da, alde batera uzten ditu garraio kolektiboko beste modu batzuk eta, bereziki, 
enpresa- eta eskola-garraio berezia.  

Paradoxikoki, Vitoria-Gasteizko industrialdeetako enpresak garraio kolektiboko zerbitzuak 
kentzen ari dira; izan ere, horrelako garraio-zerbitzuak sustatzen hasiko dira laster, eta 
horrez gain, gerta daiteke zerbitzu horiek indartzea proposatuko duten planak derrigorrez 
betetzekoak izatea. Hain zuzen ere, zenbait autonomia-erkidegotan, ildo horretako ekimenak 
garatzen hasi dira. Gainera, Energia Aurrezteko eta Energia Eraginkortasunerako 
Espainiako Estrategiak (E4) aurreikusita du enpresen garraio-planak egiteko kostuen zati bat 
finantzatzea. Plan horien helburua lanpostuetara iristeko eredu iraunkorragoak izango da113. 

Lanerako joan-etorrien aldaketa-testuinguru horrek TUVISAren zerbitzu erregularrak merkatu 
horretan sartzeko aukera eman dezake. Horri esker, konpainiak joan-etorri horiei zerbitzu 
egokia eskaintzeko tradizionalki izan dituen mugak hautsi egingo lirateke114; muga horiek 
ordutegiei eta maiztasunei dagozkie, baina baita bideen tratamenduei ere.  

Inbertsio publikoaren eta bidaiari-kopuruaren arteko desoreka horren kausak askotarikoak 
dira eta modu integralean tratatu behar dira. Besteak beste, zorrotz aztertu behar dira 
zenbait alderdi; esate baterako, Udalak ezarritako tarifa-politika115.  

Iraunkortasunaren ikuspegitik, arazo ekonomikoaz gain; autobusen funtzionamenduaren 
ingurumen- eta gizarte-eraginkortasuna ere hartu behar da aintzat. Gaur egun, zerbitzuetako 
batez besteko okupazioa txikia da, eta beraz, bidaiari eta kilometro bakoitzeko energia-
kontsumoa oso handia da, hiri-autobusen beste sareekin alderatuta.  

Gainera, kontuan izan behar da Udalaren tarifa-politikaren ondorioz bidaiariak beste 
garraiobide batzuk erabiltzen has daitezkeela. Hain zuzen ere, hori gertatu zaio TUVISAri 
azken urteetan. Edozein kasutan, autobusen erabilera mailak adierazten duenez, egiturazko 
arazo bat dago zerbitzuan (edo mugikortasunean), ez baita eskarira behar bezala egokitzen. 
Egokitzapen horrek mugikortasun ereduarekin lotutako elementuekin du zerikusia, alde 
batetik, eta beste batetik, bideak eta aparkalekuak kudeatzeko moduarekin. 

                                                
112

 Azken txostena. 2004ko otsaila. Trakteplan. SL eta TSS. Dokumentu horretan, 1998ko azterketa bat aipatzen da. Azterketa 
horrek azaltzen zuen zer gertatuko litzatekeen eskaintza hazkunde berrietako eskarira egokitu ezean; dirudienez, azterketa 
horren gomendioak ez ziren aplikatu. 
113 E4 Estrategiaren 2005-2007 aldirako Ekintza Plana. Industria, Turismo eta Merkataritza Ministerioa. IDAE, 2005. Ekintza 
Planak aurreikusitakoaren arabera, 147 milioi euro inbertituko dira Enpresetako Garraio Planak egiteko. 
114 Zerbitzu esparru berri horrek ez luke berekin zertan ekarri enpresa operadoreak galera ekonomikoa izatea; izan ere, 
plangintza orokor baten emaitza izan beharko luke, langileak industrialdeetara garraiatzeko plan batena, alegia. Plangintza 
horretan, finantzazio-mekanismo egokiak hartu beharko lirateke aintzat, eta erabiltzaileek zein enpresek finantzatzen lagundu 
egingo lukete. Frantzian, antzeko zerbait egiten da: garraio publikoaren onuradunek –baita enpresek ere– haren mantentze-
lana ordaintzen laguntzen dute. 
115 5 urtez beherakoentzat, pentsiodunentzat, langabetuentzat eta urritasuna duten pertsonentzat da doakoa. Udaleko gizarte-
ongizateko zerbitzuek pertsona bakoitzaren egoera aztertu behar dute. 
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Bereziki, zerbitzuaren merkataritza-abiadurarako ezinbestekoak izaten jarraitzen duten hiru 
faktore azpimarratu behar dira: gainerako ibilgailuekin batera ibili beharrak eragindako 
etenaldiak; semaforo bidezko erregulazioak eragindako etenaldiak; eta lineen ibilbidea 
zenbait kale norabide bakarra izatearen ondorioz aldatu beharra. 

Arazo horiek konpontzeko, neurri zehatzak hartu behar dira Mugikortasun Iraunkorraren eta 
Espazio Publikoaren Planean. Planak, arazo horiek konpontzeaz gain, aurre egin behar die 
garraio publikoaren beste erronkei. Lehenago aipatu dira haietako batzuk, hala nola zenbait 
merkatu-nitxotara egokitzea (langileak industrialdeetara eta enpresa-guneetara garraiatzea). 
Halaber, hiri inguruko guneetan garraio-konponbide berritzaileak ezarri behar dira116. 

Amaitzeko, gogoan izan behar da tranbia ere martxan jarriko dela eta horrek goitik behera 
aldatuko duela autobus-sarea, baita zerbitzuaren ekonomia- eta ingurumen-errendimendua, 
eta gizarte-eraginkortasuna ere. Kontuan izan garraiobide berri horrek ekonomiaren eta 
ingurumenaren aldetik errentagarrienak diren autobus-lineak ordezkatuko dituela hain zuzen 
ere. 

8.5.4. Oinezkoentzako politikak, Hiri Bidezidorrak eta Bide Berdeen Plana 

Vitoria-Gasteiz Espainiako lehen hirietako bat izan zen hiriguneko kaleak oinezkoentzat 
egiten, eta oinezkoen joan-etorriak erosoak eta seguruak izan daitezen arduratzen. 1970eko 
hamarkadaren amaieran, bazuen zirkulaziorako itxitako esparru txiki bat117, baina gerora, 
1980ko eta 1990eko hamarkadetan, hiriguneko hainbat kale (merkataritza-gunea, erakunde-
gunea eta hirigune historikoa) jarri ziren oinezkoentzat. 1996an, 110.000 metro koadrokoa 
zen oinezkoentzat prestatutako azalera118. Eta harrezkero, beste kale batzuk gehitu dira 
oinezkoentzako espaziora, edo gehitzeko prozesuan daude. Horri esker, penintsulako 
hirietatik, Vitoria-Gasteizek du oinezkoentzako azalerarik handienetako bat. 

Hainbat hobekuntza egin dira oinezkoentzako eremuetan: ibilgailuei zenbait kaletan sartzea 
galarazteaz gain, espaloiak handitu, eta hiri-altzariak eta zuhaitzak jarri dira. Gainera, oso 
neurri bitxia hartu da: semaforo bidez erregulatutako elkargune askotan, oinezkoei eman 
zaie lehentasuna, oinezkoak babesteko fasean edo oinezkoen fasean. Honetan datza neurri 
hori: elkargune bakoitzeko pasabide guztietan, oinezkoen semaforoak berde jarriko dira aldi 
berean, oinezkoek norabide guztietan gurutza dezaten. 

Sistema ebaluatzea zaila da, baina, iraunkortasunaren ikuspegitik, hau saihestu behar da: 
oinezkoentzako fasea kendu behar dela justifikatzeko, bideen ahalmen handiagoa behar 
dela aipatzea. Izan ere, ahalmenaren kontrola da, aparkalekuekin batera, iraunkortasun 
eredu egokiagoa lortzeko tresna, ingurumen- eta gizarte-bateragarritasun handiagoko 
garraiobideak sustatze aldera. 

Semaforizazioari buruzko eztabaida horretan, egiazta daiteke oinezkoentzako zirkulazio-
baldintzen hobekuntzak ez direla oinezkoentzat egindako guneetara mugatzen; alegia, 
oinezkoek soilik erabil ditzaketen kaleetara. Izan ere, hiri-ehun osora hedatzen da: espaloi 

                                                
116 Zenbait lekutan, landa-garraioko eta biztanleria-dentsitateko txikiko guneetako garraioko esperientzia sendoak daude. 
Garraio-zerbitzua eskari txikietara egokituta dago; hain zuzen, ibilgailuak, ordutegiak eta erabilera-metodoa egokitzen dira 
(esaterako, telekomunikazio-sistemen bidez). “Rural Transport Handbook” eskuliburuak, Europako ARTS proiektuak (Actions on 
the Integration of Rural Transport Services) EBko bosgarren esparru-programaren barruan (lehiakortasuna eta hazkunde 
iraunkorra) eginak, zerbitzu horiei buruz hausnartzeko arrastoak ematen ditu. 
117 1977. urtean, oinezkoentzako azalera 5.000 m2-koa zen Vitoria-Gasteizen, “Kalea: oinezko eta txirrindularientzako diseinua” 
azterketan jasotako inkestaren arabera. A. Mateos eta A. Sanz. Herri Lan eta Hirigintzako Ministerioa. Madril, 1982. 1976an, 
Foruen plaza jarri zen oinezkoentzat, eta 1980an, Andre Mari Zuriaren plaza. 
118 VITORIA-GASTEIZKO TOKIKO AGENDA 21en “Iraunkortasunerako estrategiak eta ekintzak" dokumentuaren arabera. 
Sustapen eta Enplegu Saila. Ingurugiro Gaietarako Ikastegia. Hiri Iraunkorrei buruzko II. Europako Batzarra. LISBOA, 1996ko 
urria. 
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eta, batez ere, bidegurutzeetara (bidegurutzeak batera ibiltzen baitira oinezkoak eta 
ibilgailuak). 

Horixe da oinezkoentzako ibilbideen esanahia. Ibilbide horiek bide-tarteen eta elkarguneen 
arteko multzoak dira, eta haietan, arreta berezia eta lehentasuna ematen zaie oinezkoei, 
haietan eroso eta seguru ibili eta egon daitezen. Oinezkoentzako kaleekin alderatuta, 
ibilbideak eraginkorragoak dira, epe luzera, udalerri bateko mugikortasun-jarraibideak 
aldatzeko119. Oinezkoentzako ibilbideen sarea hutsunea da Vitoria-Gasteizko mugikortasun-
politikan; izan ere, indarrean dagoen plan nagusiak ez du hutsune hori oraindik bete. Eta 
hala ere, Hiri Bidezidorren proiektuari esker, oinezkoentzako ibilbide-sarea du hiriak, jendea 
aisialdiaz, kulturaz eta naturaz goza dadin. Sare horrek eguneroko joan-etorriak egiteko sare 
osoa dinamizatzeko eta hari hasiera emateko elementu gisa balio dezake. 

Hiri-bidezidorrena da Vitoria-Gasteizen iraunkortasunaren ikuspegitik egindako proiektuetako 
bat; izan ere, hirian garraiobiderik iraunkorrenetakoetarako (oinezkoentzat eta bizikleta-
erabiltzaileentzat) lehentasunezko bideak eratzea du helburu. Xede horrekin, zenbait tarte 
eta elkargune egokitzen dira urtero. Gaur egun, guztira, 44 km luze da sare hori. Hain zuzen, 
10 ibilbide dira: 6 hiriko hegoaldetik igarotzen dira, eta besteak, iparraldetik. 

Hiri Bidezidorren proiektuak jarraipena du hiri inguruko eremuan, Vitoria-Gasteizko Bide 
Berdeen Planaren bidez. Agenda 21eko Ingurumen Ekintzarako Planean (2002-2007) 
aurreikusitako ekimenetako baten garapena da, eta Ingurugiro Gaietarako Ikastegia egiten 
ari da. Hain zuzen, Korridore Berdeen Plan Estrategikoaz ari gara. 

8.5.5. Bizikletarekin lotutako politikak: bizikleta -bideak eta mailegu-zerbitzua 

Oinezkoen kasuan bezala, ez dago bizikleta-erabiltzaileen beharrei erantzungo dien eskema 
orokorrik edo plan integralik, nahiz eta bizikleta-azpiegiturak egiteko jarduketak aspaldi hasi 
ziren.  

Hain zuzen ere, 1982ko otsailaren 15ean, Udalbatzak onartu zuen hirian bizikleta-bideen 
oinarrizko sare bat egitea120, 80 km ingurukoa. Horri esker, Vitoria-Gasteiz Espainiako lehen 
hirietako bat izan zen azpiegitura mota horiek hain modu orokor eta zabalean 
proposatzen121. Horrenbestez, 1980ko hamarkadan zehar, zenbait tarte egiten hasi ziren, 
baina, hasieran, ikuspegi mugatu batetik: lehen tarteen lehentasunezko erabilera aisialdia 
zen, eta berdeguneekin lotuta zeuden. Ondoren, hirian ere beste zenbait tarte egiten hasi 
ziren122. Gerora, bizikleta-bideak egiteko prozesuak gorabeherak izan zituen. Gaur egun, 
udalerriko bizikleta-sareak 36 km ditu, gutxi gorabehera. Laster, beste 6 km gehituko dira, 
Salburua eta Zabalgana auzo berrietan. 

Aipagarria da, bizikleta-sarearen lehen zirriborroak egin eta hogei urte baino gehiago eta 
gero, bizikleta-bideak diseinatzeko jarraibideak ezarriko dituen plangintza-dokumenturik ez 
izatea. Halaber, indarrean dagoen Hiri Antolamendurako Plan Nagusia aukera galdua izan 
da. Izan ere, nahiz eta garraiobide horren alde irmotasunez egin, gobernu-ekintza 

                                                
119 Oinezkoentzako ibilbideen ideia hori irisgarritasunari buruzko legeetan dago, bai eta udalerriek, lege horietara egokitu eta 
arkitektura- eta hirigintza-oztopoak desagerrarazteko, egiten dituzten irisgarritasun-planetan ere Vitoria-Gasteizen, Irisgarritasun 
Plana egin eta onartu zen 2004an. 
120

 “Vitoria-Gasteizen bidegorri-sare bat ezartzeari buruzko aurretiko azterketa” dokumentuan oinarrituta egina. 
121 1950eko hamarkadan, ohiko garraiobidea zen bizikleta Vitoria-Gasteizen. Izan ere, garai hartan, Espainiako leku gutxitan 
zeuden bizikletaz soilik ibiltzeko bideak, eta bide horietako bat Vitoria-Gasteizen zegoen. “Bizikleta Espainiako lau hiritan” 
artikuluan aipatzen denez, hirigunea eta Gamarrako industrialdea lotzen zituen bide hark. A. Sanz. ConBici-ren “Sin prisas” 
aldizkaria. 25. zenbakiaren separata. 1997ko udaberria. 
122 “Bizikleta hiriko mugikortasunean. Vitoria-Gasteiz. Diagnostikoa”, Roberto Torres-ek egina, CEAren eta EHUko Geografia, 
Historiaurre eta Arkeologia Sailaren artean egindako lankidetza-hitzarmenaren bidez. 2003ko apirila. 
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bizikletaren plan berezia eta bizikleta-bideen sarea egin behar ziren. Baina ez dira oraindik 
egin. 

Ez da harritzekoa gai horretan hutsune ugari egotea, bai bidegorriei dagokienez, bai bizikleta 
sustatzeko politikei dagokienez. Bidegorri-sareari dagokionez, hauek dira hutsune nagusiak: 
jarraitutasunik eza; arreta-falta, lotuneak eta elkarguneak diseinatzean; norabide biko bide 
gehiegi erabiltzea; akatsak, bidegorriak sekzioan non dauden azaltzean; seinaleztapen-
arazoak (ez da arauzkoa erabiltzen, eta zenbait kasutan, iluna da).  

Ikerlanek zein erabiltzaileek beraiek eman izan dute hutsune horien berri123, eta horrela azal 
daiteke, nolabait, zergatik atzeratzen ari den garraiobide horren hedapena hirian. Azken 
urteetan, zenbait faktoreri esker, bizikletaren erabileraren mugak hautsi dira, eta bizikleta 
hirian zehar eguneroko joan-etorriak egiteko garraiobide normalizatua izango delako 
itxaropen handiak sortu. Gauza bera gertatzen ari da gertuko hirietan ere. 

Faktore horietatik, hauek dira aipatzekoak: hiriaren eskala aldatu da eta oinezkoen eragin-
erradioa gainditzen du, baina bizikletarenak eutsi egiten dio; bizikleta-azpiegitura gehiago 
dago (bideak, hiri-bidezidorrak, bizikleta-aparkalekuak…); kultura-aldaketa gertatzen ari da, 
gero eta azkarrago, mugitzeko modalitate horren alde; eta erabiltzaileen artean “masa 
kritiko” bat sortu da, eta horri esker, bizikleta-erabiltzaileek lehen zuten isolamendu- eta 
bitxitasun-irudipena desagertzen ari da.  

Azken faktore horretan izugarrizko eragina izan du bizikletak maileguan uzteko zerbitzuak. 
Vitoria-Gasteizko Udalak ezarri zuen, 2004an. Zerbitzu horren ondoriorik nabarmenena izan 
da hirian gero eta bizikleta gehiago egotea. Izan ere, Espainiako beste hiri batzuetan egin 
diren esperientziek baino emaitza hobeak lortu dira Vitoria-Gasteizen; hala nola, Kordoban 
eta, gerora, Gijonen. 

Milaka erabiltzaile baliatu dira zerbitzu horretaz124, eta oro har, haren funtzionamendu-arauak 
errespetatu dituzte. Horri esker, Vitoria-Gasteizen ere mugikortasun eredu iraunkorrago 
batean garraiobide horri beste zeregin bat eman dakiokeelako itxaropena sortu da. 

8.5.6. Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publi koaren Planaren 
Aurrerapena eta Mugikortasun Iraunkorraren aldeko H iritar Ituna 

Esan daiteke, arrazoiz esan ere, udal-administrazioak mugikortasun iraunkorraren erronkari 
orain arte emandako erantzunak berritzaileak direla. Alabaina, sakontasun- eta integrazio 
maila txikia dutela ere esan daiteke. Zenbait jarduketaren joera berritzailea eta positiboa 
bertan behera geratu da, behar bezain sakonak ez direlako eta jarduketa guztien artean 
koordinazio-eza nagusitu delako. 

Eskuarki, Udalaren mugikortasunari buruzko politikak ez dio orokorrean eta sistematikoki 
erantzun mugikortasun iraunkorraren erronkari. Osatu gabeko jarduketak egin ditu, eta 
horrez gain, helburu kontraesankorrak lortzeko zenbait kasutan.  

Hori hobeto ulertze aldera, udalerrian dauden bi hutsuneri erreparatu behar zaie: 
mugikortasunari buruzko politikoa koordinatuko duen administrazio-organorik eza (egun, oso 
modu sakabanatuan diseinatzen da politika hori udal-organigraman); eta helburuak, 
jarduera-lerroak eta udal-proposamenak ezarriko dituen dokumentu orokorrik eza. Azken 
batean, hiriko etorkizuneko lekualdaketa ereduari dagokionez, eta martxan dauden planen 
                                                
123

“Gasteizko Bizikleteroak-Ciclistas Urbanos de Vitoria-Gasteiz” elkarteak adierazten du bidegorriak gaizki seinaleztatuta 
daudela, eta loturarik eta zentzurik gabeko amarauna dela (El Correo, 2006ko apirilaren 6a). 
124 Ikus “Vitoria-Gasteizko Udalaren bizikletak maileguan emateko zerbitzua” txostena. Ingurugiro Gaietarako Ikastegiak egin 
zuen, 2005eko urtarrilean. 
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eta proiektuen emaitzak positiboak izan daitezen, beharrezkoa da mugikortasun iraunkorrari 
buruzko proposamen integrala egitea, eta proposamen hori garatuko duen kudeaketa-
erakundea egotea. 

Interpretazio horretan oinarritu dira, hain zuzen ere, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio 
Publikoaren Planaren Aurrerapena125, eta Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Hiritar Ituna126. 
Bestalde, itun horren justifikazioan aipatzen denaren arabera, haren akordioak planaren 
barruan garatu eta zehaztuko dira. 

Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren Aurrerapenak helburu hauek 
ditu: 

� Zirkulazioa berrantolatzea, paseko ibilgailuak oinarrizko bide-sarean zehar ibili 
eta bigarren mailako bideak askatzeko. 

� Garraio publikoko sareak berriro zehaztea, sistemaren eraginkortasuna hobetze 
aldera, bai irisgarritasunean bai estalduran. 

� Bizikleta-sarea finkatzea. Egungo bide gehienei eutsi behar zaie, eta zenbait 
ardatz nagusi eta ibilbide diseinatu, ahalik eta gehien erabil dadin bizikleta hirian 
joan-etorriak egiteko. 

� Oinezkoentzako ibilbide-sare bat eratzea, oinezkoak eta ibilgailu pribatuak ahalik 
eta gune gutxienetan ibil daitezen batera, eta hiriko leku interesgarri nagusiak 
lotzeko. 

� Aparkatzeko eta zamalanetarako zer-nolako azpiegiturak behar diren ikertzea. 

� Kutsadurak ingurumenean duen eragina txikitzea, bai eta kaleko zarata ere. 

� Espazio publikoaren kalitatea handitzea, irisgarritasunari dagokionez. 

Helburu horiek lortze aldera, bideak “superetxadi” kontzeptuaren arabera hierarkizatzea 
proposatzen da; hau da, zenbait etxadiz osatutako esparruak osatuko dira, eta haietan, 
debekatuta egongo da paseko zirkulazioa. Oinarrizko sare hori superetxadien inguruan 
egongo da. Hartan, motordun garraioa ibiliko da, pribatua zein publikoa. Superetxadien 
barruko sarea eraldatu egiten da, diseinuari eta erabilerei dagokienez; zirkulazio-abiadurak 
oso txikiak izango dira, eta oinezkoek lehentasuna izango dute bizilagunen ibilgailuekiko eta 
merkantzia-ibilgailuekiko. 

Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana egiteko hurrengo faseetan, 
garraiobide bakoitzaren sareak zehaztuko dira, superetxadien eskemaren gainean. Halaber, 
hirian 2015era bitartean dauden hirigintza-proiektuak ere hartuko dira aintzat. 

8.5.7. Abiadura handiko trena eta trenbidea lurpera tzea 

Egun mugikortasunaren arloan martxan dauden proiektu handiei (AVE, lurperatzea, tranbia, 
geltoki intermodala, bide-loturak...) buruzko kezka nagusiak hiru fenomenorekin lotuta 
daude: alde batetik, indukzio-fenomenoekin (aurrez kontuan hartu gabeko joan-etorriak 
sortzea); beste batetik, xurgatze-fenomenoekin (garraiobide batzuek egokiagoak diren beste 
batzuetako bidaiak xurgatzea); eta azkenik, proiektu bakoitzaren ingurumen-balantzearekin. 

                                                
125 2007ko martxoan aurkeztu zen. Bartzelonako Hiri Ekologiaren Agentziak egin zuen Vitoria-Gasteizko Udalarentzat. 
126 Hainbat hiritar elkartek eta gizarte- eta ekonomia-eragilek hartu zuten parte hura egiten, eta 2007ko apirilaren 18an sinatu 
zuten. 
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Zenbait kasutan ondoriozta daiteke proiektu handi horiek martxan jartzearekin batera 
automobil pribatuaren erabilera handitu egingo dela, garraiobide iraunkorren kalterako. 
Beraz, garraio kolektiboa ez da eraginkorra izango energia-erabileraren aldetik, beharrezko 
okupazio-tasak lortuko ez direlako. 

Horrenbestez, berriro adierazi beharra dago, hiriko etorkizuneko lekualdaketa ereduari 
dagokionez, eta martxan dauden planen eta proiektuen emaitzak positiboak izan daitezen, 
beharrezkoa dela mugikortasun iraunkorrari buruzko proposamen integrala egitea, eta 
proposamen hori garatuko duen kudeaketa-erakundea egotea. 

1990ko hamarkadan egindako iragazkortze-eragiketen ondoren, denen ahotan dago berriro 
trenbidearen ibilbidea; hain zuzen, abiadura handiko trenbidearen proiektuarekin lotua 
(euskal Y delakoarekin, alegia). Proiektu hori luze jotzen ari da eta polemikoa da. Hala ere, 
haren lehen tarteak egiten ari dira gaur egun. Oraindik ere, administrazioek (Espainiako 
Gobernuak, Euskadiko Gobernuak, Foru Aldundiak eta Udalak) alderdi tekniko eta 
finantzario asko konpondu behar dituzte; esate baterako, hirietan eta, bereziki, Vitoria-
Gasteizen sartzeko bideak. 

Abiadura handiko trenbidea Vitoria-Gasteizen egiteko ikerketek proposatzen dute 7 km-ko 
tartea lurperatzea. Horri esker, egungo tarte hori kendu eta tarte berriaren zati bat finantzatu 
ahal izango litzateke, trenbidea lurperatuz irabaziko liratekeen 95.000 metro koadroek 
sortuko lituzketen plusbalioei esker. Lurpeko tarte berri horretan, nazioarteko zabalerako bi 
linea egongo lirateke, bidaiarien trenak ibiltzeko, eta iberiar zabalerako beste linea bat, 
merkantzia-trenak ibiltzeko. 

Jarduketa horiek (lurpeko trenbide berria, trenbide zaharra kentzea, merkantzia-trenentzako 
ingurabide bat egitea…) iraunkortasun-irizpideekin konparatzean –irizpide orokorrekin zein 
tokiko irizpideekin–, zenbait galdera sortzen dira: trenbide berriak hiriarteko mugikortasun 
ereduaren iraunkortasunean izango dituen ondorioen inguruan, trenbide berriaren 
ingurumen-eraginaren inguruan, aldiriko trenen zerbitzuaren eraketan izango dituen eraginen 
inguruan, eta egungo trenbidea dagoen lekuaren erabilera- eta diseinu-aukerek 
mugikortasun ereduan izango dituzten ondorioen inguruan. Jakina, zalantza horietako 
bakoitza argitzeko, ikerketa sakona eta xehea egin behar da. Hala ere, zenbait gogoeta 
iradoki daitezke, eztabaida iraunkortasunaren eremuan sartze aldera. 

Aurreago aipatutako interpretazio-esparruan, aurreikusitako trenbide-eragiketak ondorio hau 
izango du: Euskadiko hiru hiri handien arteko mugikortasun eredua aldatzea. Hortaz, hau 
argitu beharra dago: zein da eredu berriaren energia- eta ingurumen-profila, eta zer alde 
dago egungoarekin? Lehen mailako energiari erreparatuta, ezin da ziurtzat jo abiadura 
handiko trenbidea eraginkorragoa izango denik autobusa edo trenbide konbentzionala baino, 
betiere, azken horren zerbitzua hobetuz gero. 

Zenbait mugikortasun ereduren eraginkortasuna zorrotz aztertze aldera, beharrezkoa izango 
litzateke azterketa-metodologia konplexua prestatzea. Metodologia horrek kontuan hartu 
behar ditu energia-kontsumoan eragina izan dezaketen egoerak eta fenomenoak. Izan ere, 
garraiobideen okupazio mailaz gain, beste faktore batzuk hartu behar dira kontuan energia-
eraginkortasuna zehazteko: trenen faktore teknikoak (pisua, elektrifikazio mota, forma eta 
luzera, balaztatzean berreskuratzen den energia, eserleku kopurua...), linearen faktore 
teknikoak (aldapak, bihurguneak, linearen egoera…), eta faktore operatiboak (geraleku 
kopurua, geralekuen arteko distantzia, azelerazio- eta balaztatze-prozesua, tarte bakoitzeko 
abiadura maximoa eta abar). 

Gaur egungo egoera eta abiadura handiko trenbidea alderatzean, kontuan izan behar da 
garraiobideen banaketa aldatu egingo dela, eta banaketa berrian beste garraio-azpiegitura 
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bat ezartzean xurgatze- eta indukzio-fenomenoak gertatu ohi direla. Euskal Y-aren ondorioz, 
automobil pribatuko joan-etorriak xurgatuko ditu trenbideak, baina baita autobusez egiten 
diren bidaia asko ere. Eta gainera, joan-etorri berriak sortuko dira, lehen egiten ez zirenak, 
ez automobil pribatuan ez garraio publikoan. 

Aztertzen ari garen kasuan, Donostia/Gasteiz eta Bilbo/Gasteiz korridoreetako distantziak 
eta egungo banaketa modala kontuan harturik, egun autobusa erabiltzen duten bidaiariak 
erakarriko ditu abiadura handiko trenbideak (eta energia-eraginkortasunaren ratioa onargarri 
samarra izango da). Bestalde, ezezagun nagusiak automobil pribatuaren erabilera-aldaketari 
buruzkoak dira; hain zuzen, ez dago jakiterik indukzio-fenomenoa nolakoa izango den 
(zenbat bidaia berri sortuko diren) eta abiadura handiko trenbideak zenbat bidaia xurgatuko 
dituen. Hala ere, linea berriak sorraraziko dituen bidaiak eta AVEk trenbide konbentzionaletik 
eta autobusetatik erakarriko duen bidaia kopurua alde batera utzita (trenbide 
konbentzionalak zein autobusek lehen mailako energia gehiago kontsumitzen dute AVEk 
baino), esan daiteke eredu-aldaketak energia gehiago kontsumitzea eragingo duela, lurralde 
arteko mugikortasunaren esparruan.  

Azpiegitura egiteko, 4.000 milioi euroko inbertsioa egin beharko da, ingurumena, energia eta 
materialak kontuan harturik. Alabaina, inbertsio hori alde batera utzita, abiadura handiko 
trenbidea funtzionamendu-aldian ingurumenaren aldetik eraginkorra izango bada, zenbait 
gauza dira beharrezkoak: sustapen- eta disuasio-politikak uztartzea; denbora-koordinazioa 
ahalik onena izatea, kokapen- eta logistika-erabakiak atzeraezinak izan ez daitezen; eta 
indukzio- eta xurgapen-fenomenoak ebaluatu eta kontrolatzea.  

Aurreago aipatutako bigarren gaiari dagokionez (trenbide berriak ingurumenean eta paisaian 
izango duen eraginari buruzkoa), beharrezkoa da ingurumen-eraginaren ebaluazioa egitea, 
indarreko legedian aurreikusitako prozedurak eta metodologiak erabiliz. Abiadura handiko 
trenbidearen ibilbide zehatza adierazi eta aipatutako prozedurei dagozkien azterketak egin 
gabe daude oraindik ere. Dena den, agerian jarri behar da proiektuak mehatxu egiten diola 
hiri inguruko nekazaritza-guneari, baita gune horren eta hiriaren arteko loturei ere; bai lurra 
kenduko diolako, bai muga-efektua sortuko duelako. 

Trenbide-proiektu horrek sortzen duen hirugarren kontua gaur egungo trenbidea galtzearen 
ondorioen ingurukoak dira; izan ere, salgaiak garraiatzeko trenbide-sistema bat eratzeko 
garrantzitsua izan daiteke. Gainera, erabakitzailea izan daiteke, hiri-garapen polizentrikoko 
ereduak imajinatzeko, udalerriko lurzoruaren okupazio-zikloa ixtea erabakitzen bada. 
Edonola ere, horretarako, beharrezkoa da aurreko kapituluren batean aipatutako trenbide-
hesiaren mitoa berrikustea. Zorroztasun handiz hartu behar dira aintzat bideak gaur egun 
tarte bakoitzean eta garraiobide bakoitzerako izan ditzakeen iragazkortze-beharrak.  

Hori hertsiki lotuta dago proposatutako laugarren gaiarekin: trenbideak orain hartzen duen 
eremuaren xedea eta diseinua, haren trenbide-funtzioa bertan behera geratuz gero. 
Korridorea hirigintzaren aldetik ustiatzeko tentazioa dago, baina baita han egungoa baino 
iragazgaitzagoa izan daitekeen azpiegitura egiteko ere. 

8.5.8. Tranbia eta geltoki intermodala  

2006ko udan, hainbat urtetan azterketak egin eta teknikariek, politikariek eta herritarrek 
eztabaidatu eta gero, lehen tranbia-linea egiten hasi ziren Vitoria-Gasteizen, 2008. urtearen 
amaieran funtzionatzen egongo zen esperoan. 2006ko urtarrilean, tranbia finantzatu behar 
zuten hiru administrazioek lankidetza-hitzarmena sinatu zuten: Udalak, Arabako Foru 
Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak. Inbertsio handia egin behar zen (440 euro inguru per 
capita). Inbertsio horrek goitik behera aldatuko zuen hiriko garraio publikoko sistema, bai eta, 
beraz, mugikortasun eredu osoa ere.  
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Iraunkortasunaren ikuspegitik, zenbait galdera sortzen ditu proiektuak: autobus-zerbitzuan 
izango duen eraginari buruzkoak, TUVISAren bideragarritasun ekonomikoari buruzkoak, 
garraio publikoko sistemaren energia-kontsumoari buruzkoak, eta gainerako garraiobideetan 
eta, bereziki, automobil pribatuan izango duen eraginari buruzkoak. 

TUVISAren Plan Zuzentzaileak127 tranbiak hirian ekarriko duen egoera berriaren eskaerei 
erantzun nahi die. Horretarako, hau proposatzen da: gaur egungo lau autobus-linea kentzea, 
hiru linea aldatzea, bi linea beren horretan uztea eta sei linea sortzea. Gainera, zenbait 
neurri osagarri proposatzen ditu, egungo eta etorkizuneko zerbitzuaren arazoei irtenbide 
egokia emateko: bidearen kudeaketak lehentasuna ematea autobusei, enpresari eskarira 
egokitzeko ahalmena ematea, finantzaketa eta abar. 

Dokumentu honetan ezarritako gogoeta-esparrua aplikatuz gero, beharrezkoa da proiektuak 
iraunkortasunean (globalean zein tokikoan) izango dituen ondorioak aintzat hartzea. Izan 
ere, alde onak ditu, zalantzarik gabe (kutsatzaile eta zarata gutxiago isuriko lirateke), baina 
ez dugu ahaztu behar lehen mailako energiaren kontsumoa handitu egingo dela, autobusen 
ordez tranbiak erabiltzen hastean. Horri dagokionez, aipatzekoak dira Airearen Kalitatea 
Kudeatzeko Udal Planean tranbiaren alde egiteko erabilitako argudioak (aurrerago azalduko 
dugu plan hori). Plan horretan, hau adieraztean da: tranbia “energiaren aldetik askoz 
eraginkorragoa izango da ibilgailu pribatuak eta autobus publikoak baino”. 

Merezi du horretan luzatzea, garrantzitsua baita Vitoria-Gasteizen martxan dauden 
mugikortasun-proiektuetarako. Erreferentziarik gertuena Bilboko tranbia da. Haren emaitzak 
adierazgarriak dira, konpainia bereko autobusen eta trenbideen emaitzekin alderatuta. 
Bidaiari bakoitzeko azken energia-kontsumoak alderatzen direnean, trenbideak eta tranbiak 
askoz energia-eraginkortasun handiagoa dute autobusek baino: trenbidea eta tranbia, 19,37 
gpb eta 3,24 gpb, hurrenez hurren; eta autobusak, 28,34 gpb. Hala ere, azpimarratu behar 
da energia-kontsumo horietan ez dela kontuan hartzen energia sortzeko prozesua. Aitzitik, 
azken kontsumo horretarako behar den lehen mailako energia aintzat hartuz gero, egoera 
goitik behera aldatzen da. Trenbideak eta tranbiak erabiltzen duten energia elektrikoa 
egiteko, bi heren baino gehiago galtzen dira (prozesuaren errendimendua % 30etik 
beherakoa da). Gasolioaren kasuan, berriz, prozesuaren errendimendua % 85etik gorakoa 
da. Horrenbestez, lehen mailako energiaren terminoetan, Euskotren konpainiako autobusek 
eta trenek antzeko eraginkortasuna izango zuten. Tranbiari dagokionez, bidaiari bakoitzeko 
energia-kontsumoa heren bat handiagoa da beste bi garraiobideena baino. 

Energiaren Nazioarteko Agentziaren metodologia erabiliz, eta Energia Politikako 
Zuzendaritza Nagusiak eta Foru Nuklearrak elektrizitate-sorrerari buruz emandako datuak 
kontuan harturik, Espainian elektrizitatea sortzeko kontsumitzen den lehen mailako 
energiaren eta ekoizpen elektrikoaren arteko erlazioa 2,17 da128. Horrek esan nahi du, lehen 
mailako energiaren terminoetan, Bilboko tranbiak bidaiari bakoitzeko eta kilometroko 13,24 
gpb kontsumitu beharrean, 28,73 gpb kontsumitzen dituela; alegia, autobusek bezainbeste. 
Beraz, kalkulu-metodologia hori erabiliz, ezin da esan tranbiak autobusak baino energia- eta 
ingurumen- eraginkortasun handiagoa duenik. 

Tranbia jartzeko prozesua martxan da, eta beraz, lekuz kanpo dago zorrotz eztabaidatzea 
haren aukera-kostuari buruz eta garraio publikoko sistema beste teknologia batzuetan 
(autobusak, autobus gidatuak…) oinarrituta erreformatzeko beste alternatiba batzuei buruz. 
Hala ere, behar-beharrezkoa da tranbiaren zerbitzuak zer testuingurutan emango diren 
aztertzea. Ildo horretan, hitz egin liteke hiriko mugikortasunaren sisteman kate-erreakzio bat 

                                                
127 Azken txostena. 2004ko otsaila. Trakteplan. SL eta TSS. 
128 Espainian, argindarra ekoizteko lehen mailako energia-kontsumoa 52.553 ktpb izan zen 2004an eta, guztira, 24.114 ktpb 
ekoitzi ziren (ikus web-orri hau: www.foronuclear.org) 
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sortzeko aukeraz: tranbiaren ingurumen- eta gizarte-egokitasuna ezartzen diren politika 
osagarrien hedapenaren eta sakontasunaren araberakoa izango da; izan ere, tranbia 
ezartzea ez da nahikoa izango gasteiztarren desplazamendu eredua aldatzeko. Erantsitako 
grafikoetan (42. eta 43. irudiak) ikus daitekeenez, oso bestelako bi egoeratan ezar daiteke 
tranbia. Egoera horietako bat positiboa da: garraiobide berria iraunkorra izan dadin, 
mugikortasun-politika koherenteak egiten dira. Beste egoera negatiboa da: ez da politika 
osagarririk egiten, eta hortaz, ez da mugikortasun-jarraibide iraunkorrik indartzen. 

Energia- eta ingurumen-eraginkortasuna (orokorra) handituko bada egungo egoerarekin 
alderatuta, beharrezkoa izango da ibilgailu bakoitzaren errendimendua ahalik eta gehien 
handitzea. Horretarako, beharrezkoak ez diren etenaldiak eragotzi behar dira 
(semaforoak)129, eta okupazioa albait handiena izatea (batik bat, lehen automobilez mugitzen 
ziren bidaiariak erakarrita). Horrenbestez, neurriak hartu behar dira, automobilez mugitu ohi 
direnei hura erabiltzeko asmoa kentzeko (konbinazioa edo “push and pull”), garraio 
publikoko gainerako lineak eta zerbitzuak indartzeko, eta batik bat, joan-etorriak oinez eta 
bizikletaz egiten dituztenak tranbia erabiltzen hasteko (nahi ez den) fenomenoa zuzendu eta 
kontrolatzeko. 

Tranbiarekin zein trenbide berriarekin lotutako geltoki intermodal berriari dagokionez, hiriko 
irisgarritasunaren mapa aldatuko du; izan ere, ipar-mendebalderantz eta ingurabiderantz 
mugituko du zentraltasuna. Geltoki intermodalak ez du kalitate handiko autobus-geltoki bat 
ordezkatzen. Hortaz, garraio publikoko zerbitzuak (hirikoak, lurraldekoak eta hiri artekoak) 
indartzen lagun dezake, betiere, bi baldintza betetzen badira: alde batetik, garraiobide batetik 
bestera aldatzea erakargarria eta erosoa bada, eta beste batetik, geltokia egiteaz batera 
garraio publikoaren zirkulazioa babesteko neurriak hartzen badira. Hau da, tranbiak ez ezik, 
autobusek ere plataforma erreserbatua izan behar dute. Bestela, zerbitzuen erregulartasuna 
eta fidagarritasuna bermatzeko zailtasunak izango dituzte. 

Tranbia
sartzea

Eskariaren kudeaketa
industrialdeetan eta 

lantokietan

Autobus zerbitzuaren
erreforma

Kaleen erreforma ibilgailuak hartzeko
gaitasuna eta abiadura murriztuz

Hobekuntzak oinezkoen eta
txirrindularien zirkulazioan

Automobilaren 
erabilera 

murrizten da

Joan-etorri gehiago
oinez eta bizikletaz

Autobusaren 
erabiltzaile gehiago 

eta sistemaren 
ingurumen 

eraginkortasun 
handiagoa

Agertoki positiboa

 
42. irudia. 1. kate-erreakzioa 

 

                                                
129 Udalak hiru administrazioen arteko hitzarmenean hartutako konpromisoaren arabera. 



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA ERAKUNDE ETA GIZARTE ERANTZUNAK: POLITIKAK, PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK 
  

 

   
 

223 

Tranbia
Sartzea

Espero ziren 
baino bidaiari 

gutxiago

Ez da egiten eskariaren 
kudeaketa

industrialdeetan eta 
lantokietan

Autobus zerbitzuaren 
eta bere zirkulazio 

baldintzen erreforma 
txikiegia

Kaleen erreforma minimoa, soilik 
tranbiaren plataforma jasotzeko

Ez dago hobekuntzarik 
oinezkoen eta

txirrindularien zirkulazioan

Automobilaren 
erabilera 

handitzen da

Joan-etorri gutxiago
oinez eta bizikletaz

Autobusaren 
erabiltzaile gutxiago 

eta sistemaren 
ingurumen 

eraginkortasun 
txikiagoa

Agertoki negatiboa

 
43. irudia. 2. kate-erreakzioa 

8.5.9. Hegoaldeko ingurabidea 

Hiriguneko hegoaldean ibilgailuentzat ahalmen handiko bide bat sortzeko ideia eztabaidagai 
izan da hamarkadatan, bai hirigintza-plangintzan, bai iritzi publikoan. Ikusi dugunez, 1963ko 
Planak hirugarren ingurabidea hegoaldetik ixtea proposatzen zuen. 1985eko Planak, ordea, 
alde batera utzi zuen proposamen hori, ez baitzen beharrezkotzat hartzen. Gainera, 
arriskutsua zen Gasteizko Mendietatik oso hurbil zegoelako. 2000ko Hiri Antolamendurako 
Plan Nagusian, udal-bideen planoan, ingurabide horren marraketa bat dago. Behin 
hegoaldeko boulevarda eginda, integrazio maila onarekin eta neurri egokiekin, gaur egungo 
estrategiak hau aurreikusten du, zenbait udal-dokumentutan adierazten denez130: epe 
ertainean, ahalmen handiagoko bide bat egitea, apur bat hegoalderago, eta ondoren, 
trenbide zaharra kentzean sortuko diren aukerez ere baliatzea. 

Vitoria-Gasteizko 2010eko Plan Estrategikoan jasota dagoenaren arabera, ekialdea eta 
mendebaldea lotzeko proposamen horren helburua da hiriguneko auto-pilaketak arintzea. 
Horretarako, ibilgailuak hirigunearen ingurunetik ibiltzeko bide bat egin behar da, paseko 
zirkulazioa desbideratzeko. Hala ere, badira kontrako ikuspegiak, eredu erradiokontzentriko 
tradizionala gainditzearen alde egiten dutenak. Ikuspegi horiek beren horretan utziko lukete 
lautadako eraketa orografikoa eta hidrografikoa, bai eta azpiegitura nagusien ekialdetik 
mendebalderanzko norabidea ere. Horretarako, arteria eredu bat diseinatuko litzateke, orrazi 
itxurakoa, eta lehentasuna emango litzaioke garraio publikoari131. 

Iraunkortasunaren aldetik, ekialde/mendebalde ardatzean zirkulazio-ahalmena handitzeak 
hainbat arazo ditu ondorio: lehiatzeko abantaila gehiago emango dizkio automobil pribatuari, 
eta beraz, haren erabilera handitu egingo da, eta garraio publikoak eta motorrik gabeko 
garraiobideek aukerak galduko dituzte; muga-efektua sortuko du, eta horren ondorioz, hiria 
landa-ingurutik eta hegoaldeko natura-gunetik bereiziko du; eta gune baten hazkunde-
                                                
130 Adibidez, Udalaren web-orriko dokumentu grafikoan:  
http://www.vitoria-gasteiz.org/we003/http/docs/es/rondasur.swf 
131 “Condicionantes, bases y directrices para la ordenación urbanística y la puesta en valor de los recursos naturales en la zona 
sur de la ciudad de Vitoria-Gasteiz”. Ramon Lopez de Lucio (koordinatzailea). Aurretiko Txostena. Lan-dokumentua. 2004ko 
uztaila. 
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itxaropenak handitu egiten dira, nahiz eta plangintzak gune horretarako proposatutako hiri-
tentsioak txiki samarrak izan. 

Mugikortasun Iraunkorraren Planak mugikortasun eredua aldatu nahi du, ingurumen-
bateragarritasuna handitze aldera. Hori dela eta, beharrezkoa da haren helburuetako bat hau 
izatea: automobilaren erabilera sustatuko duten azpiegiturarik ez egitea. Ildo horretan, 
ezinbestekoa da bide-sarearen ahalmenaren hazkunde orokorrari mugak jartzea, bai eta 
auto-pilaketaren arazoei lehen mailako irtenbiderik ez ematea ere. 

8.6. Gizarte- eta kultura-arloko erantzunak 
Vitoria-Gasteiz aitzindaria da gizarte- eta asistentzia-politikak eta -programak diseinatzen eta 
martxan jartzen. Bai Udala bai gizartegintzan eskumenak dituzten gainerako erakundeak 
ahalegin handia egiten ari dira gizarte-baliabideak eta -ekipamenduak garatzen eta 
mantentzen. Udalerriko gizarte-laguntza Arabako Foru Aldundiari eta Udalari dagokie. 

Gizartegintzako Udal Sailaren egitura sistema integral baten gisa egituratuta dago. Zerbitzu 
orokorrak eta balioaniztunak ditu; esate baterako, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak eta Gizarte 
Larrialdien Udal Zerbitzua. Gainera, zerbitzu espezializatuak daude: Gizarteratze Zerbitzua, 
Haurtzaro eta Familia Zerbitzua, eta Hirugarren Adinekoentzako Zerbitzua. Udaleko gizarte-
zerbitzuek hau dute xede: “herritar guztien gizarte-premia eta -eskaera guztiak asetzea, 
haien gizarte-ongizatea bermatze aldera”. Askotariko laguntza ematen zaie herritarrei, eta 
malgua. Besteak beste, prebentzio-programa komunitarioak egiten dira, biztanle guztientzat, 
eta familiei edo banakoei laguntzeko programak, indibidualizatuak eta jarraituak. 2007. 
urtean zehar, 23.900 pertsonak jaso zuten Gizartegintza Sailaren laguntza; hain zuzen, 
2006an baino % 10 gehiagok. Alegia, Vitoria-Gasteizen erroldatutako pertsona guztien % 
9,4ri eta udalerriko familia guztien % 12,5i lagundu die sail horrek. 2007. urtean, 
Gizartegintza Sailak 42.104.634 €-ko aurrekontua gauzatu zuen; hots, udal-aurrekontuaren 
% 12,55. 

8.6.1. Gizarteratzeko politikak eta programak 

Vitoria-Gasteizko hiriak esperientzia handia du herritarrak gizarte-bazterketan egoteko 
arriskuei aurre egiten. Aitzindaria izan da eragindako kolektiboentzako gizarte-laguntzako eta 
gizarteratzeko programak garatzen. 1985ean, udal-laguntzen programa sortu zuen, baliabide 
ekonomikorik gabeko pertsonei beren premiei aurre egiten laguntze aldera. 1985etik 1989ra 
bitartean, EAEko pobreziaren eta bazterketaren aurkako lehen programa izan zen; hain 
zuzen, 1989an, Pobreziaren aurkako Euskal Plana onartu zen. 

EAEko gizarteratzeari buruzko politika Gizarte Bazterketaren aurkako 12/1998 Legean jasota 
dago, bai eta Gizarteratzeko II. Euskal Planean (2007-2009) eta beste zenbait planetan ere. 
Udala, Gizartegintza Sailaren bidez, pobreziari aurre egiteko bitartekoak (Oinarrizko Errenta, 
gizarte-larrialdietarako laguntzak, gizarteratzeko hitzarmenak, gizartean eta lan-munduan 
sartzeko programak, Auzolan…) kudeatzeaz eta haien jarraipena egiteaz arduratzen da.  

Eusko Jaurlaritzak planifikatutako baliabideez eta tresnez gain, Udalak gizarteratzea eta 
laneratzea sustatzeko programak ere aipatzekoak dira; hala nola, prestakuntza-programak 
eta -tailerrak, igerileku eta lorategien mantentze-lanetarako enplegurako udal-programa, eta 
enpleguari laguntzeko bekak. Baliabide horiek inklusio aktiboaren kontzeptuan daude 
oinarrituta. Kontzeptu horren arabera, gizarte- eta ekonomia-laguntzen pertzepzioa 
onuradunen borondatearen mendean dago; alegia, gizarteratzea eta laneratzea lortzeko 
borondatea adierazi behar dute. Udalak, prestazioak emateaz gain, gizarte-laguntza 
indibidualizatua egin eta onuradunek parte-hartze aktiboa izateko konpromisoa eskatzen du 
(behintzat, lan-munduan sar daitezkeen kolektiboei).  
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Vitoria-Gasteizko biztanleen % 1,5ek jasotzen du Oinarrizko Errenta (OE). 2007an, egoera 
ekonomiko ona dela eta, Vitoria-Gasteizko Udaleko Gizartegintza Sailak 3.476 OE eta 3.992 
GLL (Gizarte Larrialdietarako Laguntzak) kudeatu ditu, eta 1.510 laguntza ekonomiko baino 
gehiago eman ditu.  

Udalerrian, arrisku bereziko taldeak daude. Haietako bat ijitoen komunitatea da. 3.000 kide 
inguru dira eta berariazko arazoak dituzte. Beste talde bat immigranteena da. Immigranteak 
ia 20.000 lagun dira. Adinekoak ere talde horietako bat dira. GLLen eta/edo OEen 
jasotzaileen % 15 adinekoa da. Halaber, 18 urtetik beherakoek ere laguntza motaren bat 
jasotzen dute, eta 15 eta 34 urte bitarteko gazteek. Neurri handi batean, seme-alabak 
dituzten guraso bakarreko familiak dira gizarte-laguntza horren onuradunak. 

Erantzun horren jarraipena Gizarteratzearen Behatokiaren bidez bideratzen da. Behatoki 
horrek zenbait neurri hartu ditu; esate baterako, Pobreziari eta Gizarte Desberdintasunei 
buruzko Inkesta zehaztu zuen 2004an. Inkesta horren emaitzen arabera, pobrezia-ratio txiki 
samarrak baina iraunkorrak zeuden euskal gizartean, ziklo ekonomikoa ona bazen ere.  

8.6.2. Gizarte-programak eta -baliabideak, biztanle riarentzat oro har 

Oinarrizko gizarte-zerbitzuak: Gizarte Zerbitzuen sistemako oinarrizko unitatea eta sistema 
horretan sartzeko gunea. Oinarrizko gizarte-zerbitzuak zazpi eskualdetan daude 
administratiboki antolatuta. Dena den, funtzionalki, hiriko gizarte-etxeetan daude. 2007an, 
zerbitzu horrek 9.759 familiari lagundu zien. Familia horiek askotariko arazoak zituzten: 
arazo ekonomikoak, autonomia pertsonalaren mugaketa, gizarteratzea eta laneratzea, 
bizikidetzako desmoldaerak, bakardadea, etxebizitzarik eza… 

Gizarte-larrialdietarako udal-zerbitzua: baliabide mistoa da eta bi laguntza mota ematen ditu. 
Alde batetik, lehen mailako arreta soziala, indibiduala eta familiarra ematen du gizarte-
premia larriko egoeretan. Berehalako laguntza ematea du helburu. Beste batetik, laguntza 
ematen die gizarte-bazterketako egoeran dauden zenbait kolektibori: oinezkoei, etxerik 
gabeko pertsonei, familiarik gabeko pertsona toxikomanoei, immigranteei, preso ohiei… 

Programa/Baliabidea: Oinarrizko Errenta (OE): gizartean dauden pobrezia-egoerak 
desagerrarazteko borondatearen testuinguruan ulertzen da. Errenta hori jasotzen da 
oinarrizko beharren estaldurarik eza sortu zuten kausak desagertu edo gizarteratzea lortu 
arte. Aldian behingo prestazio ekonomikoa da, Euskal Autonomoa Erkidegoko aurrekontuen 
konturakoa. Hala ere, Vitoria-Gasteizko Udala arduratzen da laguntza hori kudeatzeaz, 
Gizarte Ongizateko Foru Institutuarekin sinatutako lankidetza-hitzarmenaren bidez.  

Programa/Baliabidea: Gizarte-larrialdietarako laguntza ekonomikoak (GLL): unean uneko 
laguntza ekonomikoa, Eusko Jaurlaritzak, Arabako Foru Aldundiak eta Vitoria-Gasteizko 
Udalak finantzatua. Ohiko edo ohiz kanpoko gastu espezifikoak estaltzea du helburu, 
gizarte-bazterketako egoerak prebenitu, arindu eta eragozteko. Sistema publikoek estaltzen 
ez dituzten oinarrizko gastuak estaltzen ditu: etxebizitza edo ohiko ostatua gozatzeko, 
mantentzeko edo bizigarria egiteko eta oinarrizko ekipamendua erosteko, lehen mailako 
beharrak estaltzeko –jantziak, hezkuntza eta osasun-laguntza–, eta kontzeptu horietakoren 
batek edo bizitzako oinarrizko beharrak estaltzeko egindako gastuek eragindako zorpetze-
gastuak.  

Programa/Baliabidea: Udal-prestazio ekonomikoak: gizarte-babeseko beste sistema batzuen 
(pentsioak, langabezia-subsidioak…) estaldura jasotzen ez duten eta inolako baliabide 
ekonomikorik ez duten pertsonei laguntzeko dira. Hiru prestazio mota daude: Etxebizitza-
laguntzak (Gizarte Larrialdietarako Laguntzek aintzat hartzen ez dituzten egoeretarako); 
Gazteentzako laguntzak (Oinarrizko Errentak estaltzen ez dituen egoerei erantzuteko), 



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA ERAKUNDE ETA GIZARTE ERANTZUNAK: POLITIKAK, PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK 
  

 

   
 

226 

familiarik ez duten edo familia arrisku-egoeran duten 25 urtez beherakoei laguntza 
ekonomikoa emateko; eta ohiko edo ohiz kanpoko gastu espezifikoei aurre egiteko 
beharrezko baliabideak ez dituzten pertsonentzako laguntzak, gizarte-bazterketako egoerak 
prebenitu, arindu edo eragozteko.  

Programa/Baliabidea: Udal-prestazio ez-ekonomikoak: gizarte-jantokia (eguneroko otorduak 
bermatzeko etxean autonomiaz egiteko zailtasun pertsonalak edo sozialak dituzten 
pertsonei); doako hiri-garraioa, hiri-autobusak eta Udaleko kirol-instalazioak erabiltzeko 
aukera ematen duen akreditazio-txartel baten bidez; Bono-Taxi programa, gutxitasunen bat 
duten pertsonek taxia erabil dezaten; eta gutxitasunen bat duten pertsonek beren ibilgailuak 
aparkatzeko txartelen programa. 

Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua: zerbitzu integrala, balioaniztuna eta komunitarioa, 
eguneroko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko arazoak dituzten familientzat. Zuzeneko 
arreta ematen zaie etxean, esku-hartze espezifikoen bidez, hiru helbururekin: ohiko 
ingurunean gera eta integra daitezen bideratzea, autonomia funtzionalaren murrizketa 
konpentsa dezaten laguntzea, eta familiaren bizikidetza-baldintzak hobetzea. Bi modalitate 
daude: adinekoentzako etxez etxeko laguntza-zerbitzua –familia-langileen, etxez etxeko 
otorduen eta telealarma-zerbitzuaren bidez–, eta haurrentzako eta familientzako etxez 
etxeko laguntza-zerbitzua. 

Gizarte-laguntzako programak: Gizarte Informazio eta Sentsibilizaziorako Programa, Gizarte 
Gaitasun eta Hazkunde Pertsonaleko Programa, eta Gizarte Partaidetza eta Laguntza 
Solidarioko Programa. 

8.6.3. Adinekoentzako zerbitzuak eta programak 

Adinekoentzako laguntzari buruzko politika integrala Vitoria-Gasteizko 2006-2010 aldirako 
Udal Plan Gerontologikoan dago jasota. Plan horren helburu nagusia hau da: “adinekoek 
bizi-kalitate duina dutela bermatzea, adinekoek beren inguru eta habitat naturalean jarrai 
dezaten lagunduz, eta haien independentzia, parte-hartzea, zaintza, autoerrealizazioa eta 
duintasuna sustatuz”. Plana egiteko, zenbait gizarte-ikerketaren emaitzak hartu izan ziren 
kontuan; besteak beste, ikerketa hauek erabili ziren: Hirugarren adinarentzako gizarte-
baliabideen diagnostikoa (2001) eta Vitoria-Gasteizko biztanleria zaharraren (60 urteko eta 
gehiagoko biztanleak) diagnostikoa (2005). Gaur egun, adinekoei eta haien zaintzaileei 
laguntzeko, baliabide- eta zerbitzu-sare zabala du Udalak: 

Adinekoentzako Gizarte eta Kultura Zentroak: topalekuak dira, dinamikoak eta irekiak, eta 
adinekoei gizarteratzen laguntzeko helburua dute. Hainbat zerbitzu ematen dira zentro 
horietan: animazio soziokulturala eta askotariko jarduerak, jatetxea, kafetegia, ile-
apaindegia, podologia... 

Adinekoentzako jantokiak: nutrizioaren aldetik, otordu osoa eta egokia ematen dute, eta aldi 
berean, adinekoen gizarteratzea eta bizikidetza sustatzen.  

Eguneko Arreta Zerbitzua: arreta ematen die adinekoei egunez. Haien autonomia sustatzen 
du eta ohiko ingurunean egoki egoten laguntzen die. Halaber, laguntza eta orientazioa 
ematen zaizkie familiei eta adinekoen ohiko zaintzaileei, adinekoak behar bezala zaintzen 
laguntzeko, eta adinekoak beren familiarekin eta ohiko gizarte-ingurunean gera daitezen 
bermatze aldera.  

San Prudentzio Eguneko Zentroa: arreta integrala ematen da egunez, zentro gerontologiko 
batean, gabezia psikiko, fisiko eta/edo sozialak dituzten adinekoei. Adinekoen errehabilitazio 
funtzionala, psikologikoa eta komunitarioa lortu nahi da, haien autonomia maila hobetzeko 
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edo hari eusteko, beren familia-ingurunean dauden bitartean. Bestalde, laguntza 
psikosoziala ematen zaie adinekoen senideei. 

Babespeko apartamentuak: etxebizitza autonomoak dira, pertsona batentzat edo bikote 
batentzat. Zerbitzu kolektiboak dituzte, erabiltzaile bakoitzak erabiltzeko, nahi badu. 
Etengabe zainduta daude, eta beren egoera psikikoa, fisikoa eta soziala dela eta baliabiderik 
behar ez duten adinekoek erabil ditzakete. 

San Prudentzio egoitza eta adinekoentzako egoitzak: adinekoei arreta emateko zentro 
integrala, eta etxebizitza kolektiboa eta ohikoa. Asistentzia integrala eta jarraitua ematen 
zaie zenbait arrazoirengatik beren etxeetan, beren kabuz edo hirugarrenen laguntzarekin, 
oinarrizko beharrak ase ezin dituzten adinekoei.  

Ikasleak adinekoekin ostatatzeko programa: programa horrek bi arazo konpondu nahi ditu 
batera. Alde batetik, Arabako campusean ikasten duten ikasle askoren arazoa konpondu 
nahi da; hain zuzen, Vitoria-Gasteiztik urrun bizi diren eta egunero fakultateetara joan behar 
duten ikasleena. Beste batetik, irtenbidea eman nahi zaio bakarrik bizi diren adineko askoren 
arazoari. Larria da egoera hori haientzat, beldurrez eta triste bizi baitira. 

8.6.4. Haur eta gazteentzako zerbitzuak eta program ak 

Udalak askotariko ekintzak egiten ditu haurren eta nerabeen ongizatea bermatzeko. Zenbait 
arlotan gauzatzen ditu ekintza horiek: hezkuntzan, osasunean, aisialdian, kirolean, 
prebentzioan, eta haurren eta nerabeen babesean. Horretarako, Gizartegintza Sailean, 
haurrak eta familiak aintzat hartzeko zerbitzu espezifikoa dago. Zerbitzu horrek helburu hau 
du: “gasteiztar haur eta nerabeen eskubideak zaintzea, haien ongizatea lortze aldera, haien 
beharrak betetzen direla bermatzen duten prebentzio-jardueren eta babes-ekintzen bidez”. 

Haur eta nerabeak babesteko politika integrala egokitze aldera, 2008-2012 aldirako Haur eta 
Nerabeen Tokiko Plana egin da. Hau da haren xedea: “udal-ekintzak koordinatzea, haur eta 
nerabeen eta haien familien eskubideak errespetatzen direla bermatzeko; horretarako, haien 
bizi-kalitatea hobetzeko helburua duten udal-ekintzak optimizatu behar dira, bai eta haur eta 
nerabeen garapen ebolutibo egokia sustatu, eta gizartean eskubide osoko herritar gisa 
pixkanaka-pixkanaka parte hartzen eta integratzen lagundu ere”. 

Halaber, 2006-2008 aldirako Udal Gazte Plana ere aipatzekoa da. Hiritarrekiko 
Harremanetarako Udal Sailak garatzen du, eta 14 eta 30 urte bitarteko gazteentzat da. 

Udalaren zenbait programa eta baliabide aipatzen dira. Batzuek haur, nerabe eta gazteek 
parte-hartzea sustatu nahi dute. Beste batzuek garapen pertsonal egokia izan dezaten 
laguntzea dute helburu. Eta beste batzuk adin txikikoen arrisku-egoerak prebenitzeko eta 
ebaluatzeko dira. Hona hemen: 

Arrisku-egoerak bereizteko programa: arrisku-egoeran egon daitezkeen adin txikikoak eta 
familiak bereizten ditu, bai eta balorazio psikosozialak egin eta jarduteko neurri egokiak 
proposatzen ere.  

Haurrentzako babes bereziko programak: 

• Laguntza eta Garapen Akonpasatuko Programa (ADA Programa): Familia babesteko 
programa trinkoa da. Haren helburua da familiari bere osotasunari eusten laguntzea. 
Horretarako, haurren bereizte-arriskua desagerrarazten da eta, aldi berean, familia 
trebatzen da seme-alaben beharrak egoki asetzeko gai dadin. 
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• Eguneko Zentroak: programa horretan, hezitzaile pare batek zenbait ordu ematen ditu 
hamar adin txikikorekin, eskolaz kanpoko ordutegian. Haurrei garapen integrala 
izaten laguntzeaz gain, familiarekin ere egiten dute lan, gurasoek beren zeregin oso-
osoak hartzeko aukera izan dezaten. 

• Etxebizitza funtzionalak: programa horretan, hainbat arlotako profesionalek osatutako 
talde bat adin txikikoen talde batekin bizi da. Haurrei garapen integrala izaten 
laguntzeaz gain, haien familiekin ere egiten dute lan, gurasoek beren zereginak onar 
ditzaten, adin txikikoa bere familia biologikoarekin itzultzea lortzeko.  

• Familia-harrera: babesik gabe edo arrisku larriko egoeran dauden adin txikikoentzako 
aukera. Adin txikikoak beste familia batekin bizitzeko aukera du, bai eta, 
horrenbestez, garapen integrala izateko ere. 

• Gerokoa programa: adinez nagusiak izan arte familia-harrerako erregimenean izan 
diren eta erregimen hori amaitu eta gero harrera-familiarekin bizitzen jarraitzen duten 
gazteentzako ekimena. Independentziaz bizitzeko beharrezko autonomia pertsonala 
lortzen lagundu nahi zaie gazteei. 

• Valeo programa: 18 urte bete dituzten gazteei laguntza pertsonala, soziala eta 
ekonomikoa emateko programa. Gazte horiek baldintza bat bete behar izango dute: 
etxebizitza funtzionalen udal-sarean parte hartu ondoren, familiara itzultzeko 
zailtasunak izan behar dituzte. 

• Bidatu programa: laguntza materiala eta pertsonala ematen die 8 urtetik beherako 
seme-alabak dituzten emakumeei. Familia-laguntzarik eta baliabide ekonomikorik ez 
duten emakumeek har dezakete parte programan, bai eta, familia-laguntza izanez 
gero, laguntza eskasa edo patologikoa jasotzen dutenek ere. 

• Babesa programa: “Familiaren babesa, haur-hezkuntzako udal-eskolen saretik” 
izeneko programa. Haurren, gurasoen eta ingurunearen arteko harremanen alderdi 
funtzionalak errespetatu, kontserbatu eta sustatu nahi ditu. Familia babesteko 
programa da, eta haurrei zein familiei lagundu nahi die; haurrei, haur-eskolan (beraz, 
eskolara joan behar dute), eta familiei, trebatuz, bai eskola- eta familia-esparruetan, 
bai familiaren gainerako garapen-testuinguruetan. 0 eta 2 urte bitarteko seme-alabak 
dituzten familientzako programa da. Lehen urratsa da Vitoria-Gasteizko Haur eta 
Familien Zerbitzuari familiaren egoeraren berri ematea. Zerbitzu horrek familia 
bakoitzaren egoera aztertu eta haurrak haur-hezkuntzako udal-eskolaren batean 
matrikulatuta daudela egiaztatuko du. Ondoren, erabakiko du babesgabetasun-
egoera moderatua dagoela. 

 
Haurrek eta nerabeek parte hartzeko programa - Lagunkide 

• Postontzi laguna: Vitoria-Gasteizen bizi diren 0 eta 16 urte bitarteko haur eta 
nerabeentzako zerbitzua. Postontziaren bidez, beren zalantzak, nahiak, kexak eta 
sentimenduak adieraz ditzakete erabiltzaileek, bai hiriarekin lotutako edozein gairi 
buruz, bai haien arazoei buruz. 

• Haurren partaidetzako organoak: haur eta gazteen ordezkariek osatutako foroak, 
askotariko gaiak jorratzen dituztenak. Hauek dira foroak: Foro Laguna, Eskubideen 
batzordeak eta Hirikoak batzordea. 

• Haurren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren urteurrena 
 
Emozioen tailerra 
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Taldean esku-hartzeko proiektua, nerabeek emozioak lantzeko. Tailerraren helburua jarrera 
eta jokabide desegokiak prebenitzea da. 

Kale Hezkuntzako Programa 

Nerabeentzako programa; hain zuzen, gizarte- eta familia-testuinguruan zein 
ingurunearekiko harremanetan zenbait arrisku-adierazle dituztenentzat da. 

2007an, 650 kasu tratatu ziren (haurrak, nerabeak eta familiak), 949 haurrek hartu zuten 
parte Haur eta Nerabeek Parte Hartzeko Programan (Lagunkide), 5.860 adin txikiko eta 
haien familiak joan ziren Haurraren Eskubideei buruzko Hitzarmenaren urteurrenera, eta 
kale-hezitzaileek 660 gazteri lagundu zieten. 

8.6.5. Familientzako zerbitzuak eta programak 

Familien arreta adin txikikoen arretarekin batera egiten da, modu koordinatuan. Zenbait 
programa daude: 

Familia Terapiako Programa: esku-hartze psikoterapeutiko espezializatuen bidez, krisian 
dauden familiekin egiten da lan, haiei baliabideak emateko, beren seme-alabekiko harreman-
, hezkuntza- eta hazkuntza-gaitasunak hobe ditzaten.  

Familia Bitartekotzako Programa: familian sortzen diren gatazkak lantzen ditu. Esaterako: 
banantze- eta dibortzio-prozesuetan sortzen direnak; gurasoen eta seme-alaba aurre-nerabe 
eta nerabeen artekoak; eta nerabeen artean familiatik kanpoko inguruetan sortzen direnak.  

Bisita Zerbitzua: zerbitzu horri esker, zenbait arrazoi direla medio elkarrekin bizi ez diren adin 
txikikoek eta haien guraso naturalek edo beste senide batzuek topatzeko aukera dute. 
Gainera, topaketak normaltasunez garatuko direla bermatzen da. 

Prologo Programa: gurasoei gaitasunak lortzen laguntzen die, familiaren gabeziak 
konpentsatzeko. Hortaz, familia horiekin garatzen ari diren beste esku-hartzeak osatzen ditu. 

Senidegune Programa: taldeko esku-hartzea, gurasoekin eta haien 0 eta 3 urte bitarteko 
seme-alabekin. 

Orain – Aldi baterako laguntzako familia-programa: seme-alaben zainketa beste jarduera 
batzuekin –esate baterako, prestakuntza osatzeko, lan-merkatuan jarraitzeko edo lanean 
hasteko eta osasuna berreskuratzeko jarduerekin– uztartzeko zailtasunak dituzten 
gurasoentzat, aipatutako jarduera horiek edo antzekoak egiten dituzten bitartean seme-
alabak behar bezala zaintzeko beharrezko baliabide ekonomikoak ez dituztenentzat eta 
familia- edo gizarte-laguntzarik ez dutenentzat. 

Adineko pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko programak (PAC): erkidegoan esku 
hartzeko plan batean daude kokatuta. Plan horren helburua da adineko pertsonak zaintzen 
dituzten familiei laguntzea, zaintza-prozesu horretan. Pertsonengan zein familia-dinamikan 
eragin negatiboa izan dezaketen egoerak prebenitzen dira, eta dinamika horren bilakaera 
eraginkorra bideratzen.  

Gizarte Larrialdietarako Etxebizitza balioaniztunak: erakundeen etxebizitzak, ostatu-premia 
larriko egoerak aldi baterako konpontzeko. Babesgabetasun bereziko egoeran dauden 
biztanleentzat dira etxebizitza horiek; kasu honetan, etxebizitzarik ez dutenentzat, bizitzeko 
moduan ez dagoen edo osasunerako kaltegarria izan daitekeen etxebizitza dutenentzat, 
eta/edo etxetik bota dituztenentzat.  
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2007an, gurasoen eta seme-alaben arteko 1.262 bisita bideratu ziren, 133 familiak jaso 
zuten Familia Terapia eta Bitartekotzako Zerbitzuen laguntza, 594 pertsonak (gurasoak eta 
seme-alabak) erabili zituzten Prologo eta Senidegune programak, eta Orain Programak 4 
familia baloratu zituen. Gainera, adineko pertsonak zaintzen dituzten familiei laguntzeko 
programa integralak 507 familiari lagundu zien, eta 7 familiak erabili zituzten gizarte-
larrialdietarako etxebizitza balioaniztunen bat. 

Familiak zein adin txikikoak aintzat hartuta, ikerketa hauek dira aipatzekoak: 

• Vitoria-Gasteizko Udaleko gizarte-zerbitzuek artatutako guraso bakarreko 
familiei buruzko ikerketa (2003). 

• Vitoria-Gasteizko Haur eta Nerabeen Ikerketa-Diagnostikoa (2006). 
• Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren gogobetetzeari buruzko ikerketa (2007). 

8.6.6. Immigranteentzako politikak eta programak 

Vitoria-Gasteizen, 20.000 etorkin daude. Zalantzarik gabe, gizarte-arriskuan dagoen 
kolektiboa da immigranteena.  

Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegotik, kolektibo hori hartzeko politika eta gizarteratzeko 
laguntzak II. Euskal Immigrazio Planaren (2007-2009) bidez antolatzen dira. Toki mailan, 
2004an, Vitoria-Gasteizko immigranteen errealitateari buruzko ikerketa bat egin zen. 
Ondoren, ikerketa horretan oinarrituta, 2005-2007 aldirako Tokiko Immigrazio Plana (TIP) 
egin zen. Plan horren helburu nagusia honako hau da: “udalerriko biztanle guztien arteko 
bizikidetza harmoniatsua lortzea, nongoak diren alde batera utzita, tratu-berdintasuna 
sustatuz, udal-ekintzak indartuz eta bertakoak sentsibilizatuz”.  

Plan horretan, 66 neurri berri zeuden, hamaika arlotan sailkatuta. Hona hemen arloak:  

• Lehen harrera 
• Etxebizitza 
• Lan-merkatua 
• Hezkuntza eta osasuna 
• Emakume immigranteak 
• Gazteak 
• Herritarren parte-hartzea 
• Immigrazioari buruzko ezagutza 
• Sentsibilizazioa 
• Kultura arteko komunikazioa 
• Kogarapena 

 
Aplikatutako neurrien adibide gisa, hauek aipa daitezke: eskaintzen diren zerbitzuei buruzko 
informazio-liburuxkak argitaratzea; gizarteratzeko eta lan-munduan sartzeko prozesuan 
bakarrik dauden gazte immigranteentzako etxebizitza bat prestatzea; eta Immigrazio Arloko 
Kontseilua sortzea. Planean aurreikusitako neurriak martxan jartze aldera, Udaleko sail 
hauek egin zuten lan Gizartegintza Sailarekin: Hirigintza Sailak, Ekonomia Sustapeneko 
Sailak, Osasun eta Kontsumo Sailak, Lehendakaritza Sailak, Kirol Sailak, Teknologia 
Kudeaketa eta Herritarrentzako Arreta Sailak eta Kultura Sailak. Laster, TIPa ebaluatuko 
dute.  

Azken urteetan, hainbat ekimen, zerbitzu eta baliabide jarri dira martxan, kolektibo horren 
eskariak asetzeko. Pertsona atzerritarrek gizarte-zerbitzuen sare normalizatuaren laguntza 
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jaso dezakete. Azpimarratu behar da Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek 2006an lagundutako 
familien % 27 atzerritarrak zirela jatorriz (2.356 familia izan ziren, guztira). 

Atzerritarrei Harrera Egiteko Udal Zerbitzua – Norabide: hainbat zerbitzu ematen ditu; hala 
nola, laguntza juridikoa, laguntza psikologikoa, itzulpena, bitartekotza, kultura arteko 
tailerrak, gizarte-sentsibilizazioa eta alfabetatze-programak.  

Ostatu Programa: Gasteiz Etxea eta babespeko etxeak: Gasteiz Etxeak ostaturako eta 
bizikidetzarako aukera ematen die gizarte-larrialdiko egoeran dauden familia eta pertsona 
atzerritarrei. Familiei ematen zaie lehentasuna. Babespeko etxebizitzei dagokienez, hiru 
harrera-etxe daude. Gizarte-premiako egoeran dauden familia eta pertsona atzerritarren 
lehen erreferentzia dira etxe horiek. Izan ere, ostatua emateaz gain, hezitzaileek 
immigranteak hirian kokatzeari ekiten diote. Horretarako, zenbait modutan jarduten dute 
hezitzaileek: eguneroko tutoretzaren bidez, laguntza psikologikoa eta soziala emanez, 
ezagutza eta kultura-moldaera sustatzeko tailerren bidez. 

Ibiltari Programa: 2002an hasi zen, atzerritar familiei harrera egiteko; bereziki, errumaniar 
familiei ematen zaie. Familia horietako gehienak ijitoak dira, eta hirian bizi dira, beren 
furgonetak “gurpildun kokaleku” gisa erabiltzen. 2004an, behin betiko atondu zen lursail bat. 
Han, aurrefabrikatutako moduluetan, zerbitzu hauek ematen dira, duintasunez eta 
egokitasunez: sukalde- eta jantoki-zerbitzua, arropa garbitzeko eta lisatzeko zerbitzua, 
komunak eta dutxak, gizarte-arretako bulego bat eta erabilera anitzeko gela bat. 

8.6.7. Aukera-berdintasunari buruzko politika 

Vitoria-Gasteizko Udalak aukera-berdintasunari buruzko bi tokiko plan egin ditu. Bi plan 
horietan, neurri jakin batzuk hartu ditu gizonen eta emakumeen arteko aukera-
desberdintasuneko egoera aldatze aldera. Hauek dira Udalak egindako bi planak: Vitoria-
Gasteizko Emakumeentzako Ekintza Positiboko I. Plana (199-2003) eta Emakumeen 
aurkako Indarkeriari Aurre Egiteko I. Borroka Plana (2003-2005).  

Halaber, 2006an, Vitoria-Gasteizko Udalak diagnostiko bat egin zuen, aztertzeko haren 
esku-hartzea nolakoa izan den, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko 
politika publikoekiko. Egun, Vitoria-Gasteizko Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako II. Udal Plana (2008-2011) garatzen ari da. Plan horren oinarrizko 
dokumentuan, hau dago jasota: plana “bat dator Nazio Batuek 1995eko irailean Beijingen 
egindako Emakumeei buruzko IV. Munduko Batzarraren Deklarazioaren (Beijingeko 
Deklarazioa) eta Ekintza Plataformaren estrategiekin eta lan-erronkekin, bai eta Europako 
Erkidegoetako Batzordearen Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Lan 
Planarenekin (2006-2010), eta Europako Udalerrien eta Eskualdeen Kontseiluak eta haren 
bazkideek 2006an onartutako Tokiko Bizitzako Emakumeen eta Gizonen arteko 
Berdintasunerako Europako Gutunarenekin ere”. 

Etxeko indarkeria eta/edo sexu-erasoa jasan duten emakumeei laguntzeko, zerbitzu hauek 
ditu Udalak, besteak beste:  

24 orduko Doako Arreta Telefonoa: 2003an hasi zen martxan, emakumeei laguntza eta 
aholku emateko. Oro har, zerbitzu hori erabiltzen duten emakumeek ez dute gizarte-
zerbitzuetara joaterik, zenbait ziorengatik (beldurra, segurtasun eza...), beren bizitza 
pribatuan jasaten duten indarkeria-egoera kanporatzeko. 2007. urtean, 362 dei egin ziren, 
eta haietatik, % 85,1 egokiak izan ziren; hau da, bat zetozen zerbitzuaren xedearekin. 

Berehalako Harrera Zentroa: 3 erakunde-etxebizitza ditu. Haietan, berehala eta aldi baterako 
hartzen dira genero-indarkeria dela medio ohiko etxebizitza premiaz utzi behar duten 
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emakumeak. 2007an, 116 emakumeri lagundu zitzaien zentro horietan. Haietatik, 11k BHZ 
erabili zuten, eta gainerakoekin, beharrezkoa izan zen esku-hartzea egitea (22 kasutan, 
esku-hartze hori espezializatua izan zen). 

Larrialdietarako etxebizitza espezifikoak genero-indarkeriaren biktimentzat: babesa eta 
ostatua ematen zaie emakumeei, familiaren egoitzatik bizikidetza-gatazka larriak direla eta 
irten behar dutenean. Gaur egun, 7 etxebizitza daude zerbitzu horretan. 2007an, etxe 
horietan, 19 familiari eman zitzaien laguntza, genero-indarkeria dela eta. 

Laguntza Juridikoko eta Psikologikoko Zerbitzua, genero-indarkeria jasaten duten 
emakumeentzat: Udalak eta Arabako Foru Aldundiak ematen dute batera, lankidetza-
hitzarmen baten bidez. 

Telelaguntza mugikorreko zerbitzua, indarkeria matxista jasaten duten emakumeentzat 
(GPS). 

8.6.8. Gizarte-egoera ahulean dauden pertsonentzako  zerbitzuak eta 
programak 

Aurrerago aipatutako kolektiboez gain, Gizartegintza Sailak gizarte-arrisku larrian dauden 
beste talde batzuk ere hartzen ditu aintzat; adibidez, etxerik ez duten pertsonak eta presoak 
edo preso ohiak. 

Etxerik gabeko pertsonei dagokienez, Vitoria-Gasteizko Udalak zenbait ostatu-baliabide ditu. 
Hona hemen baliabide horietako batzuk: Aterpe Gaueko Zentroa, gizarte-bazterketako eta 
pobreziako egoerarik larrienean dauden pertsonentzat; Etxe Irekia, gizarteratzen laguntzeko 
eta bazterketa txikitzeko programa; eta Gizarte Harrerako Udal Zentroa (CMAS), harrera-
zentro espezializatua, betiko edo aldi baterako etxerik ez duten eta, aldi berean, 
gizarteratzeko zailtasun handiak dituzten pertsonentzat. Gainera, Kale Hezkuntzako 
Programa garatzen da egoera horretan dauden pertsonei laguntzeko; hain zuzen, haien bizi-
kalitatea hobetzen eta haiek gizarteratzen laguntzeko.  

Preso daudenentzat edo preso ohientzat, Babespeko Etxebizitzen Sarea jarri da martxan, 
Arabako Foru Aldundiarekin eta Langraiz Okako espetxearekin elkarlanean. Programa 
horren bidez, ostatua eta laguntza ematen zaie arazo jakin batzuk dituzten pertsonei; hala 
nola, gutxiengo etniko batekoa izateagatik diskriminazioa jasaten dutenei, alkoholismo-
arazoa dutenei, eta gizartean eta besteekin harremanak izateko arazoak dituztenei. Izan ere, 
horrelako arazoek gizarte-bazterketa eragiten dute.  

8.6.9. Osasun-planak 

Biztanleriaren osasun-egoeran hainbat faktorek dute eragina, bai eta faktore horien arteko 
interakzioak ere, eta hori konplexuagoa da. Hona faktoreok: faktore soziodemografikoak, 
bizimodua, ingurumen-egoera, baldintza sozioekonomikoak, gizarte-laguntzarik eza eta 
gizarte-baliabideak. Faktore horien guztien arteko lotura ezartzeko, 2002-2010 aldirako 
Euskal Osasun Plana egin da EAE mailan. Plan horrek eta tokiko plangintzak pareko 
helburuak dituzte. 

Plan horren iraunaldiaren erdialdean, 2007an, EAEko Osasunari buruzko Inkesta egin zen. 
Inkesta horren emaitzak oso positiboak izan ziren, 1997an eta 2002an egindakoekin 
alderatuta. 2007ko inkestan, bi gai garrantzitsu gehiago aztertu ziren: gizarte-
desberdintasunek heriotza-tasan duten eragina, eta osasun-zerbitzuen kalitatea eta haiek 
erabiltzeko aukera-berdintasuna. 
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2002-2010eko Osasun Plana Programa Kontratuaren barruan dago, Arreta Espezializatuko 
Lehentasunezko Eskaintzaren bidez. Lehen fase horretan, haur eta gazteen arreta 
psikiatrikoko eskaintza nabarmen hobetzea lortu da. Gainera, ospitale-arretaren ordezko 
zerbitzuak jarri dira martxan; beste zenbait formula berritzaileren artean, honako hauek dira 
aipatzekoak: etxez etxeko arretaren bidez, 5.000 ohe inguruko ospitale birtuala sortu da, eta 
eguneko ospitaleak egin dira.  

EAEn, hainbat plan dago martxan, hala nola laneko segurtasun eta osasunekoa, bide-
segurtasunekoa eta droga-mendekotasunak prebenitzekoa (V plana). Eta Osasun Sailak 
EAEn egiten ari diren ia plan integratu sektorial guztietan hartzen du parte. 

Vitoria-Gasteizko Osasuna Garatzeko Plana (2007-2009), Osasun eta Kontsumo Sailak 
egina, kontratu moduko bat da, Udalaren eta herritarren artekoa, eta biztanleen osasun-
egoera hobetzea du helburu. Horretarako, lehentasunezko bost ekintza-lerro ditu. Horietako 
batek hirigintza eta ingurumena hartzen ditu aintzat. Lerro hori bereziki garrantzitsua da 
txosten honi begira. 

8.6.10.  Hezkuntza-arloko programak eta ekimenak  

2006an berrikusitako Garapen Iraunkorreko Europako Estrategiaren helburuetako bat hau 
da: gutxienez ere, 22 urteko gazteen % 85ek derrigorrezkoaren ondoko bigarren hezkuntza 
amaitzea. Euskadik Espainiako Estatuko indize txikienetako bat du, eskola-uzte goiztiarrari 
dagokionez. Gainera, azken hamar urteetan (2004ko datuak erabiliz), nabarmen txikitu da 
indize hori. 

Vitoria-Gasteizen, Haur Hezkuntzako Udal Eskolen sarea 1975ean hasi zen, eta egun, auzo 
guztietan dago ekipamendu hori. Eskola horietan, jolasa eta ikaste-prozesua dira xedeak. 
Hiru hezkuntza eredu eskaintzen dira, euskara eta gaztelania hizkuntzen erabileran 
oinarrituak. Gaur egun, 16 eskola daude sarean, eta auzo guztietan daude. Haietan, 0 eta 3 
urte bitarteko 1.509 haur daude. 

Duela 15 urtetik hona, Udaleko Hezkuntza Sailak, baliabide-eskaintza osagarria egiten zaie 
taldeei. 2005-2006ko ikasturtean, ikastetxeen % 81,66k hartu zuen parte eskainitako 
programetan. Duela gutxi, kanpo-ebaluazio bat egin da; alde batetik, jakiteko zer-nolako 
eragina izan duten programek ikasleengan eta ikastetxeetan, eta beste batetik, kezka eta 
premia gehiago identifikatzeko.  

Udalak Hiri Hezitzaileen Sarearekin duen konpromisoa betez, Hezkuntza, Kultura eta Kirol 
Sailak jarduera-eskaintza zabala diseinatzen du ikasturtero eskola-komunitatearentzat, 
gurasoentzat eta heldu-kolektiboentzat. Eskaintza zabala da, bai eskola-adinean dauden 
haur guztientzat (baita haur-hezkuntzan daudenentzat ere), bai irakasleentzat. Edukiak 
askotarikoak dira, baina, bereziki, ingurumenari eman zaio garrantzia. 2006-2007ko 
ikasturtean, Sailak berrehun jarduera baino gehiago eskaini zituen guztira, adin-tarte 
guztientzat. Jarduera horiek antolatzea udal-sailei dagokie.  

Halaber, Hiri Hezitzaileen Sarearekin hartutako konpromisoa betez, Udaleko Hezkuntza 
Sailak “Vitoria-Gasteiz hezkuntza-esparru gisa” programa garatu du. 1991. urtean hasi zen 
programa hori, eta haren bidez, Udalak hiriaz baliatu nahi zuen, ezagutza-xede, ikasteko 
leku eta hezkuntza-eragile gisa. Izan ere, gero eta garrantzi handiagoa ematen zaio 
inguruaren ezaguerari, gizarteen identifikazio- eta garapen-tresna izan baitaiteke, eta 
programa hori joera horri erantzuten dio. Programarako egindako materialak ikastetxeen 
programazioaren eta haien gizarte-inguruaren arteko lotura sustatzen du: programak hiriaren 
eta eskolaren arteko interakzio-dinamika bat sortu nahi du; hots, Vitoria-Gasteizko biztanleek 
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eta, bereziki, gazteenek beren hiria ezagutu eta bizi dezaten sustatu nahi du, eta horretarako 
aukera eman. 

Beste organismo batzuk ere ari dira ikastetxeekin elkarlanean, tailerrak, bisitak eta 
hezkuntza-edukiak prestatzen: Artium eta Arabako Museoen Sarea, Dantza Kontserbatorioa 
eta Miñaoko Parke Teknologikoa.  

Ingurumen-iraunkortasunarekin zuzenean lotutako jardueren adibide gisa, azpimarratu behar 
dira ingurumen-tailerrak, Udaleko Ingurugiro Gaietarako Ikastegia (CEA-IGI) 2001-2002ko 
ikasturtean sustatzen hasi zenak. Urtero egin da esperientzia hori, eta gero eta ikasle 
gehiagok hartzen dute parte tailer horietan. Lanen emaitzak Udalbatzari jakinarazi zaizkio, 
Ingurumenaren Nazioarteko Egunean egindako Eskola Foroen bidez. 2002-2003ko 
ikasturtetik aurrera, esperientzia hori Eskolako Agenda 21en prozesuan sartu zen (Eusko 
Jaurlaritzak sustatzen du Eskolako Agenda 21, CEIDAren laguntzarekin). Urtero, gai bat 
lantzen da, eta ikasleek gai horren inguruan egiten dituzten proposamenak jasotzen dira. 

8.6.11. Kultura-planak 

Eusko Jaurlaritzak kulturaren inguruan ematen dituen erantzunak Euskal Kultura Planaren 
bidez daude antolatuta. Plan horrek adierazi nahi du zer akordio adostu duten Euskadiko 
eragile publikoek eta pribatuek, euskal kulturaren arloko ikuspegi estrategikoari, jarduketa-
irizpideei eta lehentasunei buruz. Kulturaren Euskal Kontseilua arduratzen da. Kontseilua 
zenbait lan-taldetan banatuta dago, eta talde horiek hilean behin elkartzen dira, 2004tik 
aurrera. Kulturaren Euskal Plana (2004-2006) 120 neurri zituen. Plan horren ardatz 
nagusietako bat Kulturaren Euskal Behatokia sortzea zen. Lakuan egongo da. Haren 
Jarraipen Batzordean, Eusko Jaurlaritza, hiru aldundiak, hiru udalak, Eudel eta kulturaren 
zenbait arlotako ordezkariak egongo dira. Behatokiaren helburua Euskadiko kultura-joeraz 
aztertzea izango da. Horri esker, erakundeek sektoreak konpentsatu ahal izango dituzte, bai 
eta ahuleziarik handieneko gaietan baliabideak optimizatu ere. Kultura Arteen eta Industrien 
Euskal Institutua da Kultura Planaren beste puntu garrantzitsu bat. Institutu horren bidez, 
administrazioen zeregina birbideratu nahi da; alegia, administrazioak kulturaren eragile 
izatea nahi da, eta horretarako, kulturaren arloko sorkuntza, ekoizpena, prestakuntza eta 
hedapena sustatzea.  

Planaren helburu nagusia Kulturaren Euskal Sistema sortzea da. Lurralde-sare moduko bat 
izango litzateke sistema hori, eta kultura-ondarea, kultura-industriak, ondarea eta arteak 
(ikusizkoak, musikalak eta eszenikoak) dinamizatuko lituzke. Horretarako, politika publikoak 
eta plan estrategikoak garatuko dira, kultura kudeatzeko eta sortzeko modu berriei laguntze 
aldera. Gainera, euskal kultura Euskaditik kanpo erakusteko proiektuak ere egingo dira. 

Azpiegiturei dagokienez, Kultura Azpiegituren Euskal Plana (2004-2007) garatu da. 55,8 
milioi euroko aurrekontua izan du, eta Euskadiko Agiritegi Historikoak, Kultura Garaikidearen 
Nazioarteko Zentroa (Tabakalera) eta Euskal Filmotekak finantzatu dute, besteak beste. 
Plan horrek proiektu eragileei lagundu die, ondarearen, arteen eta kultura-industrien 
ardatzetan. 

Hizkuntzaren defentsa eta euskalduntze-jarduerak ere oso garrantzitsuak dira. Horretaz 
arduratzen dira HABE programa (helduak euskalduntzeko programen bidez) eta Etxepare 
Institutua (euskara atzerrian zabalduz). 

Azpimarratu behar da Vitoria-Gasteizko Udalak, hiria esparru gisa erabilita, hainbat jarduera 
antolatzen dituela edo antolatzen parte hartzen duela: aire zabalekoak, kirolekoak, 
aisialdikoak eta kalekoak. Seinale ona da hori, biztanleen arteko bizikidetza, soziabilitatea 
eta trukea sustatzen baitira. Liburutegi-sarearen, bilera-gela publikoen eta gizarte-etxeen 
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kudeaketa aktiboa ere nabarmen daiteke. Oso elementu garrantzitsuak dira Vitoria-
Gasteizko gizarte- eta kultura-arloan. Aspalditik garatzen den lan-lerro hori bat dator 
Kulturaren Euskal Planaren helburuetako batekin: kulturak gizarte-kohesioa bideratzearekin. 

8.6.12. Sektore- eta lurralde-kontseiluak, Gizarte Kontseiluak eta herritarren 
parte hartzeko beste ekimen batzuk 

Tamaina eta garrantzi bereko beste hiri batzuekin alderatuz gero, esan behar da Vitoria-
Gasteizko Udalaren administrazio-antolamenduan arreta handia ematen zaiola herritarren 
parte-hartzeari. Udalbatzako batzordeetako bat Herritarren Parte Hartze Batzordea da. 
Hirigintza eta Etxebizitza Batzordeak eta Ingurumen Batzordeak dutenaren antzeko funtzio 
administratiboa du. 1998an, Herritarren Partaidetzarako Organoen Antolamendu eta 
Funtzionamendu Araudia onartu zen. Haren helburua da herritarrei gai publikoetan parte 
hartzeko aukera ematea, zuzenean edo ordezkarien bidez. Araudian zehaztuta dagoenaren 
arabera, kontsulta-, informazio- eta proposamen-organoak dira kontseiluak, organo 
ordezkatzaileen erabaki-ahalmenei kalte egin gabe. Eta Elkarteen eta Kolektiboen Udal 
Erregistroa sortu zuen. Beharrezkoa da elkarteak erregistro horretan egotea, gai publikoetan 
parte hartu nahi badute.  

VITORIA-GASTEIZEN JARDUNEAN DAUDEN SEKTORE-KONTSEIL UAK 
Sektore-kontseilua Parte-hartzaileak Noiz hasi 
1. Ingurumena Ekologisten elkarteak, 

baserritarrenak, akademikoak, 
mugikortasunekoak 

1998ko 
abendua 

2. Berdintasuna (lehen 
Emakumearen Kontseilua) 

Emakumeen elkarteak 1999ko urtarrila 

3. Hirugarren adina Adinekoen elkarteak, auzo-
elkarteak, kultura-elkarteak, talde 

politikoak 

1999ko urtarrila 

4. Garapenerako laguntza GGKEak eta talde politikoak 1999ko iraila 
5. Merkataritzaren sustapena Merkatarien eta kontsumitzaileen 

elkarteak, udal-teknikariak eta 
talde politikoak 

2003ko iraila 

6. Euskara  2003ko urria 
7. Osasuna eta kontsumoa Osasun-elkarteak, gaixoen 

elkarteak, zientzia-elkarteak, 
auzo-elkarteak eta beste batzuk 

(37) 

2004 

57. taula. Vitoria-Gasteizen jardunean dauden sektore-kontseiluak 
(Iturria: Guk egina, Vitoria-Gasteizko Udalaren datuekin) 

 

Partaidetza hobetzeko erakundeek eta elkarteek egindako ahalegin horren ondorioz, 
sektore-kontseiluak garatu dira (57. taula). 1989an, Eskola Kontseilua sortu zen, eta 1997an, 
Landa Gunearen Udal Kontseilua. Harrezkero, beste zazpi sektore-kontseilu gehiago eratu 
ziren, hainbat arlotako ordezkariekin. Bakoitza gai bat lantzeko sortu zen, bere helburuaren 
eta dinamikaren arabera. Gizarte-mugimenduen eta Udalaren arteko komunikazio-bidea dira. 
Izan ere, haien bidez, haietan parte hartzen duten elkarteek eta erakundeek galderak egin 
eta gai interesgarriak proposatzen dizkiete Udaleko sailei. Aldian behin biltzen dira (hiru 
hilean behin, gutxienez), eta haiek osatzen dituzten taldeen interesaren eta presioaren 
araberakoa da haien dinamika. Sektore-kontseiluen artean, auzokoen partaidetzarako bat 
ere bada, herritarren elkarteen eta kolektiboen proposamen, ekimen eta eskaerak Udalari 
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helarazteko. Halaber, informazio-foro gisa ere funtzionatzen du, eta haren bidez ematen ditu 
Udalak bere erantzunak. 

2006an, Lurralde Kontseiluak antolatu eta martxan jarri dira. Kontseilu horiek zenbait barruti 
eta eskualde dituzte xede. Kontseilu horien bidez, ordezkatuta daude Aldabe, Hegoalde,  
Pilar, Lakua, Iparraldea, Judimendi eta Landa Gunea auzoak. Barruti bakoitzeko kontseiluan, 
auzo-elkarteek eta eskola-elkarteek hartzen dute parte, bai eta, zenbait kasutan, merkatarien 
elkarteek eta talde politikoek ere. Esan behar da partaidetza ez dela berdina lurralde 
bakoitzean.  

Bestalde, Gasteizko Gizarte Kontseilua sortu zen. Cuerda alkate ohia du buru kontseilu 
horrek. Aholku-organoa da, 33 ordezkarik osatua (gizarte-sektore guztietakoek –enpresak, 
sindikatuak, lanbide-elkargoak eta hezkuntza–, eta sektore- eta lurralde-kontseiluetakoek). 
Gasteizko Gizarte Kontseiluaren oinarrizko helburua hau da: Udalbatzari aholku ematea, 
ekintza-planei, aurrekontuei, hiri-ekimen handiei eta herri-kontsultei buruz. Organismo horrek 
ez du botere betearazlerik. Dena den, herritarrek parte hartzeko ekimenak sustatzeko indar 
handia izan dezake, zalantzarik gabe, baldin eta, horren ondorioz, ekimen zehatzak 
gauzatzen badira.  

Bestalde, Sindikoaren edo Herritarren Defendatzailearen Bulegoa du Udalak. Indar handiko 
erakunde-bitartekoa da, administrazioaren zerbitzuen kalitatea hobetzeko, eta herritarren eta 
tokiko erakundeen arteko komunikazioa arintzeko. Sindikoak memoria bat aurkezten du 
urtero, egiten zaizkion eskaeretan izandako bitartekotza-lanaren berri emateko. 

ERDU agentzia beste zerbitzu bat da. 1999an sortu zen, Arabako Foru Aldundiaren eta Vital 
Kutxaren laguntzarekin, eta hau du helburu: elkarteen eta boluntarioen lanari laguntzea eta 
hura erraztea, askotariko zerbitzuen eta tresnen bidez. 2005ean, Partaidetza Zerbitzua sortu 
zen, Lehendakaritza Sailaren barruan. Partaidetza Zerbitzuak beste partaidetza-kultura bat 
sustatu nahi du tokiko administrazioan, eta beharrezko akordio politikoa lortu; alde batetik, 
parte-hartzea sustatzeko, eta beste batetik, herritar eta elkarteei kontseilu eta esperientzia 
bakartuen funtzionamendu berrian eta sakabanatuan sartzen laguntzeko.  

Orain arte, ez dira ebaluatu kontsultarako eta lankidetzarako baterako lan horren ibilbide 
luzean lortutako emaitzak. Gainera, esku artean dugun informazioak adierazten duenez, oso 
bestelako ibilbideak daude, gai sektorial bakoitzeko bi alderdien interesaren arabera; alegia, 
zinegotzigo sustatzailearen eta gai bakoitzera deitutako erakundeen sarearen interesen 
arabera. Tokiko ardurapeko arloak gero eta zabalagoak eta gero eta konplexuagoak dira. 
Beraz, beharrezkoa da ikuspegi bakoitzean adituak diren eragileek inplikazio handia izatea 
eta Udalak haiekin komunikazio arinagoa izatea. Izan ere, oso beharrezkoa da eragile horien 
laguntza, adostasuna lortzeko, politika publiko zehatzak diseinatzerakoan eta egiterakoan. 
Esan daiteke kontseiluen sistema eta erakundeen beste ekimen batzuk –esaterako, Vitoria-
Gasteizko Udalak onartutako herritarren partaidetzarako udal-dekalogoa eta Eusko 
Jaurlaritzaren Zabalik ekimena– herritarren presioaren ondorioz sortu direla, gai publikoetan 
parte hartu ahal izateko egindako presioaren ondorioz, alegia.  

2006ra arte sortutako egitura arautuekin batera, zuzeneko partaidetzako prozesuak egin izan 
dira, baina esperientzia isolatuak izan dira. Esate baterako, Agenda 21ek unean uneko 
partaidetza-prozesuak antolatu ditu mugikortasunari buruz, eta adierazleei eta hiri-
metabolismoari buruzko lan-mahaiak, besteak beste. Eta ekimen horietan, erabakiak 
hartzean herritarrek parte hartzeko formula konplexuak berreskuratu ditu. Tokiko planak –
beren-beregi, ingurumenarekin edo gizarte-gaiekin lotutako helburuak dituztenak– ikuspegi 
orokor batetik proposatzen dira. Haietan, dagokion sektoreko eragile askok hartzen du parte. 
2010eko Plan Estrategikoa ere prozesu luze baten emaitza da, eragile garrantzitsuekin 
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egindako kontsulta- eta eztabaida-prozesu luzearen ondorio. Duela gutxien egindako plan 
integraletan, partaidetza handia izan da, bai diseinatzeko, bai haren garapena aurreikusteko 
eta ebaluatzeko. Mugikortasun Iraunkorraren Planari dagokionez, hura formulatzen ari zen 
bitartean, herritarrek parte hartzeko prozesua egin zen. Horren ondorioz, Mugikortasun 
Iraunkorraren aldeko Hiritar Ituna sortu zen, herritar eta erakunde ugarik sinatua. Ekonomia 
Sustapen Sailak ere merkatarien eta enpresarien elkarteekin harremanetan dago, eta elkarte 
horiekin batera, Merkataritzaren Behatokiaren bidez, sektorearen gorabeherak kontrolatzen 
ditu. Bestalde, Europako proiektuetan hartzen du parte, eta horri esker, tresnak eta ezagutza 
ematen dizkie sektoreko eragileei. Sail horiek webgunea dute, komunikatzeko eta 
informatzeko. Webgune gardena da, eta nahi duenak, eskuragarri ditu ikerlanak, 
dokumentuak eta informazioa. Eta Kexa eta Iradokizun Ontzia dago, herritarren eta Udaleko 
arduradun teknikarien arteko informazio-kanala. 

Bestalde, Iraunkortasunaren Behatokiak orain arteko ibilbideari eutsi eta indartuko luke; hots, 
informazio gardena, azterketak, prestakuntza, sentsibilizazioa eta komunikazioa jakinaraziko 
ditu, ingurumenarekin lotutako gaiei buruz, baina baita iraunkortasunarekin lotutakoei buruz 
ere. Izan ere, egin diren lehen proiektuetan (Iraunkortasunari eta ingurumenari buruzko GEO 
txosten hau, eta Mugikortasun Iraunkorraren Proiektua), herritarrek parte hartzeko aukera 
izan dute hasieratik, eta gainera, ikerketen garapenarekin lotuta. 

Horrenbestez, baldintza onak daude partaidetza-prozesuak Vitoria-Gasteizko Udalaren 
gobernatzeko moduetan kontuan hartzeko: gizarte-ehun antolatua, elkarte nagusiak hartzen 
dituen kontseilu-egitura eta hauteskunde-konpromisoak betetzeko borondate politikoa. 
Halaber, Internet sendotu egin da interesa duten herritarrei informazioa helarazteko modu 
gisa. Eta udal-baliabideen beraien bidez ezagutza lortzeko aukera dago, bai eta 
prestakuntza eta laguntza lortzeko ere. 

 

 
44. irudia. Herritarren parte-hartzearen piramidea 

 

Kontsultaren eta partaidetzaren artean, tarte txiki bat dago. Tarte hori gainditu beharra dago, 
herritarrek beren inguruari buruz duten ezagutza jakinaraz dezaten, eta beraz, ezagutza hori 
ezagutza profesionalaren eta akademikoaren parean egon dadin. Ildo horretan, 
komunitatearen partaidetzaren ebaluazio-piramidea aplikatzen badiogu (44. irudia) Vitoria-
Gasteizko politika eta proiektuen ibilbideari, argi eta garbi ikusiko dugu kasu gehienetan 
Informazioaren maila eta Kontsultaren maila gainditzen direla. Alabaina, ezin da esan 
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Partaidetzaren maila gainditzen denik, eta are gutxiago, Oinarrizko Demokraziarena edo 
Jabekuntzarena, prozesu horretako azken maila132. 

Azken urratsa falta da oraindik: partaidetzaren eta gobernantzaren filosofia etsi-etsian eta 
modu arautuan sartzea Udalaren plan eta proiektu gehienetan, batez ere biztanle guztiengan 
eta haien geroko bizimoduan zuzeneko eragina duten gaietan (hirigintza eta abar). Halaber, 
ezin da ukatu Euskadin bizitza publikoa oso politizatuta dagoela eta horrek, batzuetan, 
herritarrek hiriari dagozkion gaietan parte hartzea eragotz dezakeela.  

Alabaina, zenbait elementuk indartu egin dezakete herritarrek tokiko esparruan parte 
hartzea. Elementu horietako bat gizarte-etxeak dira, eta Vitoria-Gasteizen oso garrantzitsua 
da sare hori. Tokiko prentsa ere funtsezkoa da eztabaidetan.  

8.7. Ekonomia- eta finantza-arloko erantzunak 
8.7.1. Enpleguari eta Etengabeko Prestakuntzari bur uzko politikak 

Estatuan konpondu gabeko arazoetako bat da. Espainiako langileak dira lan-bizitzan 
etengabeko prestakuntzara gutxien jotzen dutenetako batzuk. Eurostat-en datuen arabera, 
25 eta 64 urte bitarteko espainiarren % 25ek soilik hartzen du parte prestakuntza-jardueraren 
batean. Europan, berriz, batez bestekoa % 42koa da, eta ez dago alde handirik emakumeen 
eta gizonen artean.  

Eusko Jaurlaritzak etengabeko prestakuntzako lerro politiko bat garatzen du. Haren bidez, 
kultura-informazio orokorra ematen du, eta ikastaroak eta prestakuntza, baita on line ere 
(besteak beste, atzerriko hizkuntzak ikas daitezke zerbitzu horren bidez). IVAP-HAEEk 
ingurumen-prestakuntzako ikastaroak diseinatzen ditu udal-teknikarientzat, eta besteak 
beste, kasu praktikoak aztertzen dira. Hirigintzari buruzko ikastaroetan, ingurumenari 
buruzko moduluren bat ere sartzen du.  

Tokiko gobernu gehienek oso eskumen gutxi dute hezkuntza formalaren edo lanaren 
esparrutan. Dena den, oso hurbil daude herritarrengandik, eta ezin hobeto ezagutzen dute 
ingurua, eta hortaz, oso lan garrantzitsua egin dezakete zenbait arlotan: eskolaren eta 
lanaren arteko trantsizioan lagundu, lanerako ibilbideak proposatu eta ikasketak behar baino 
lehen utzi dituzten gazteak berriro ikastera bultza ditzakete. Halaber, eztabaida-gune 
egonkorra era dezake hiriko hezkuntza-, ekonomia- eta gizarte-eragileen artean, hezkuntza- 
eta produkzio-sistemen arteko lankidetza etengabea eta orokorra izan dadin. 

8.7.2. Kontsumo Iraunkorraren Planak 

2002an Johannesburgen hartutako akordioak eta gero hasi zitzaion nazioarteko garrantzia 
ematen kontsumo iraunkorrari; alegia, Rioko Garapen Iraunkorrari buruzko Nazioarteko 
Gailurra egin eta hamar urte ondoren. Konpromiso horiek helburu hau dute, besteak beste: 
produkzioa eta kontsumoa iraunkorrak izatea, 10 urteko horizonte batean, eta beraz, 2012. 
urtea muga izanda. Helburu hori “kutsatzen duenak ordaintzen du” eta “bizi-zikloaren 
azterketa” printzipioetan oinarritzen da. Adibidez, NBIP (Nazio Batuen Ingurumen Programa) 
eta ELGA (Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundea) erakundeak arduratuko 
dira arlo horretako jarduera onak zabaltzeko ekimenak egiteaz. Horrekin batera, ANPED 
(Iraunkortasunerako Iparraldeko Ituna) urtebete eta erdi egon da funtzionatzen. 
Kontsumitzaile-elkarteen sare bat sortu da haren ondorioz, irizpideak modu objektiboan hartu 
eta kontsumitzaileak kontzientziatze aldera. 

                                                
132 Txosten hau egin bitartean, Herritarrek Parte Hartzeko Plan Zuzentzailea (2008-2011) onartu da, 2008ko abuztuan. 
Gainera, agenda bat sortu da, udalerrian garatzen diren plan guztietan sistematikoki parte hartzeko aukera emateko. 
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Europar Batasunak Produktu Politika Integratuaren (PPI) bidez bideratu ditu bere ekimenak. 
Produktu Politika Integratuak produktuak eta zerbitzuak haien bizi-zikloan zehar hobetu nahi 
ditu ingurumenaren ikuspegitik. Zehazte-fasean dago politika hori oraindik, eta bi xede-
publiko ditu: enpresa ekoizleak eta kontsumitzaileak.  

Eusko Jaurlaritzak Ingurumenaren aldetik Iraunkorra den Kontsumo Plana (2006-2010) jarri 
zuen martxan. Hausnarketa- eta kontsulta-prozesu baten ondorioz sortu zen plan hori, eta 
prozesu horretan hamaika gobernu-sailek hartu zuten parte. Kontsumo-plan horrek neurri 
xehatuak hartu nahi ditu. Alde batetik, kontsumitzaileei jakinarazi nahi zaie zer-nolako 
eragina duten haien erabakiek ingurumenean. Beste batetik, kontsumitzaileak beren ohiko 
kontsumoan ekoarduratsuak izatea lortu nahi da; horretarako, kontsumitzaileek beren 
jokabidea aldatzeko aukera emango duen merkatua eratzen laguntzea da helburuetako bat. 
Neurri horiek zenbait esparrutan dute xedea. Hona hemen: energia, ura, garraioa, elikagaiak 
eta etxeko produktuak, eta hondakinak. Plana gauzatzeko aurrekontua 19,82 milioi eurokoa 
zen.  

Euskal Plana azken kontsumitzailearen ikuspegitik dago eginda, nahiz eta kontuan hartzen 
den ekoizpen-, banaketa- eta salerosketa-faseak ere garrantzitsuak direla sektore 
ekonomiko guztiak integratzeko helburuan, Euskal Ingurumen Estrategiak zehaztutakoaren 
arabera. Eskaintzan zein eskarian izan nahi du eragina, garapen eredu iraunkorragoa 
diseinatze aldera. Kontsumoa eta ingurumen-eragina bereizi ohi ditugu egungo gizartean, 
eta Planak ikuspegi hori aldarazi nahi du. Hala ere, ez du proposamen erradikalik egiten, 
gehiegizkoa den eta gero eta handiagoa den kontsumoa kontrolatzeko edo txikitzeko. Planak 
udalak hartzen ditu neurri horiek garatzeko beharrezko eragiletzat. Gainera, aldundi eta 
udalez gain, beste erakunde-eragile batzuk ere sartuko ditu, bai eta oraindik inplikatuta ez 
dauden beste gobernu-sail batuk ere. 2003an hiriko merkataritzari laguntzeko Merkataritza 
Zerbitzuaren bidez martxan jarritako lerroari jarraituz, Vitoria-Gasteizko Udalak 
modernizazioa, berrikuntza eta lehiakortasuna ditu xede, eta garrantzi handia ematen dio 
IKTei.  

Enplegurako prestakuntzako Europako proiektuetan, ingurumena kudeatzeko sistemei 
buruzko moduluak sartzen dira; hain zuzen, langabetuei eta merkataritza-enpresei 
prestakuntza emateko programetan, Equal-Denda proiektuan. Gainerako jarduerek, 
Behatokiak, sektore-kontseiluak, urteko koiuntura-txostenek, merkataritza suspertzeko 
planek eta beste politika batzuek beste gai batzuetan jartzen dute arreta: errentan, 
enpleguan eta merkataritza-horniduran. Oraingoz, fluxuen ingurumen-azterketa edo 
merkataritza-informazioa ez dira aintzat hartu. Hiriko gune historikoetan eta erdialdean zein 
inguruko auzoetan, hiriko merkataritza suspertzeko joera handia dago, eta sinergia handia 
dago joera horren eta hirigintza berriaren lerrorik positiboenen eta hiri-mugikortasun 
iraunkorraren artean. Vitoria-Gasteizko Merkataritza Eraberritzeko Plan Bereziak horren 
inguruko zenbait proposamen ditu. 

8.7.3. Ekoizpen-prozesuen ingurumen-eragina txikitz eko planak eta 
programak: Ekoscan eta Ekitalde ekimenak 

Industriako ekoizpen-prozesuen iraunkortasunik ezaren aurkako lehen erreakzioa Europatik 
dator. IPPC eta REACH zuzentarauetan, industria-jarduera nagusien ingurumen-eraginari 
buruzko informazioa antolatu da. Lehen zuzentaraua Kutsaduraren prebentzio eta kontrol 
bateratuari buruzko 16/2002 Legean transkribatu da. Lege hori oso garrantzitsua izan zen, 
gehien kutsatzen duten industria-sektoreek aintzat hartu beharreko lege-baldintzak ezarri 
baitzituen. IPPC zuzentarauak sektore bakoitzeko jarduera onen multzo bat zehazten du, 
erreferentzia gisa har daitezen. Bi printzipio ezartzen ditu: prebentzioaren printzipioa, 
kutsatzaileak isur ditzaketenei; eta “kutsatzen duenak ordaintzen du” printzipioa.  
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Eusko Jaurlaritzak, IHOBEren bidez, borondatezko akordioak hartu ditu, zuzentarau horietan 
bultzatutako aldaketak martxan jartzeko konpromisoa duten sektoreei laguntzeko, bai eta 
aldaketa horien eragina duten enpresei aholku emateko ere. Hainbat sektorek moldatu 
beharko dute. Hauek dira haietako batzuk: errekuntza-instalazioak, metalen ekoizpena eta 
eraldaketa, industria mineralak, industria kimikoa, hondakinen kudeaketa, paperaren eta 
kartoiaren industria, ehungintza, larrugintza, nekazaritzako eta abeltzaintzako elikagaien 
industria, disolbatzaile organikoen kontsumoa eta karbonoaren industria. 

Johannesburgeko Munduko Gailurraren ondoren, kontsumo arduratsuaz aritu izan garenean 
aipatutako PPI planteamendua gehitu zen, baina arreta industria-prozesuan sortzen diren 
produktuetan jarrita. Izan ere, industria-produktuen etiketan, fabrikazio-prozesuari (BZA) 
buruzko informazioa adieraziko litzateke, bai eta prozesu horrek ingurumenean eta gizartean 
dituen eraginei buruzkoa ere. 

Ildo horretan, Europako Batzordeak zenbait tresna garatu ditu, eta haietako bat EMAS 
ekoauditoretza da, edo ingurumena kudeatzeko sistema bateratua. Aldi berean, enpresa-
ziurtagiriak ematen dituzten ISO sistemek enpresa-kudeaketa ingurumenaren aldetik 
autokontrolatzeko sistema bat ere garatu zuten: ISO14001. Bi tresna horiek hedatzen hasi 
dira enpresa handi eta ertainetan. ETEetan, arrakasta txikiagoa izan dute, ziurtagiria lortzeko 
prozesua konplexu samarra baita. Bi tresna horien bidez, ekoizpen-prozesua eta haren 
ingurumen-eraginak aztertzen dira, produktuaren ezaugarriak alde batera utzita. 

Proportzionalki, Euskadiko eta Espainiako enpresa gutxik lortu dute ingurumen-ziurtagiria. 
Euskadiko enpresak beren jarduera ingurumenaren aldetik egokitzera animatze aldera, 
IHOBEk erabaki du prozesu horiei ekiteko bi tresna sinpleagoak egitea: Ekoscan programa, 
eta udalerria/enpresa Ekitalde lan-talde tematikoak.  

Ekoscan programa enpresek kontrata dezaketen zerbitzua da. Hau egingo du programak: 
enpresen industria-prozesuan zer ingurumen-hobekuntza aplika daitezkeen jakitea; enpresa 
bakoitzari zer ingurumen-lege dagozkion eta lege horiek zenbateraino betetzen dituen; eta 
horretan oinarrituta, enpresen ekoizpen-prozesuan Ingurumena Kudeatzeko Sistema (IKS) 
sartzea, ekoizpena etengabe hobetzeko ingurumenaren aldetik. Egin beharreko lehen 
urratsa da, enpresa batek Ekoscan Araua betirako lortu edo ISO14001 arauaren arabera IKS 
bat hasi nahi badu. Ekoscan programa 2000. urtean hasi zen, eta gero eta enpresa gehiagok 
lortzen dute ziurtagiria. 2002. eta 2003. urteetan, programa martxan jartzeko diagnostikoaren 
% 100 finantzatu zen. 2004tik aurrera, finantzazioa txikitu egin zen; harrezkero, ziurtagiria 
lortzearekin lotuta dago, eta ingurumen-hobekuntzako planak hobekuntza-emaitza errealak 
eta kuantifikagarriak lortu dituelako ebidentziarekin. Ekoscan Ziurtagiria duten Enpresen 
Erregistroan, etengabeko ingurumen-hobekuntzaren erronka beren gain hartu duten 
enpresak eta erakundeak daude. Vitoria-Gasteizen, 2005ean, bederatzi erakundek zuten 
Ekoscan ziurtagiria. Ekoscan zerbitzuari dagokionez, Euskadiko 656 enpresak kontratatu 
egin dute, eta 600ek amaitu dute. Vitoria-Gasteizko berrogeita sei enpresak eta erakundek 
amaitu dute Ingurumen Hobekuntzako Plana: enpresa siderometalurgikoek, automozio-
enpresek, enpresa kimikoek eta makina-enpresek. 

Ekitalde izeneko lan-sistema lantalde egonkorra, teknikoa eta erakunde artekoa da. Sei eta 
zortzi hilabete bitartean, lantalde horrek estrategia bat diseinatzen du, Agenda 21eko 
ekintza-planak burutzen laguntzeko Iraunkortasunaren aldeko Udalerrien Sarean (2002an 
sortutako UDALSAREA 21) dauden udalerriei. Gaiak sareko parte-hartzaileen interesen 
araberakoak dira. “Udalerria eta enpresa” Ekitaldearen helburua udalei laguntzeko tresnak 
ezartzea da, udalen eta tokiko industriaren arteko harremana hobetzeko. Gida bat sortzea 
erabaki zen, udalerri parte-hartzaileei eta sareko gainerako parte-hartzaileei laguntzeko: 
legeei buruzko eta lehia-esparruari buruzko informazioa emanez; prozedura estandarreko 
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protokolo ereduak sortuz, udalerrien eta enpresen arteko harreman-prozesu guztietarako; 
enpresei laguntzeko zerbitzu publikoak eta pribatuak identifikatuz; Agenda 21 guztietako 
ekintza ereduak bilduz; eta mugikortasun-alderdiei buruzko informazioa emanez. Alderdi 
horietako batzuk derrigorrez betetzekoak dira, eta beste batzuk, borondatezkoak. Gidan, 
derrigorrezkoak hartuko dira aintzat, baina borondatezkoei buruzko informazio osagarria ere 
emango da. Interes nagusia lege-izapideetan jartzen da, baita neurri zuzentzaileetan eta 
ikuskaritza-gaietan ere. 

Vitoria-Gasteizko enpresa-elkarteek eta, batik bat, industria-enpresariek –iraunkortasunik 
ezaren adierazleak nabarmen txikitzea lortu dutenek– hauteman dutenaren arabera, 
ezartzen zaizkien ingurumen-arauek kostuak sortzen dizkiete beti. Gainera, enpresariek 
adierazten dute arauak ez direla kontuan hartzen banku-kredituak emateko protokoloetan, 
eta aldaketak eragiten dituztela enpresen antolamenduan. Bestalde, arau horiek ezartzen 
dituzten administrazioek ez dizkiote beren buruari aplikatzen beren eskumeneko 
sektoreetan. 

Lurzoruaren kutsaduraren inguruko gaiei dagokienez, abandonatutako guneetako kutsadura 
arintzeko, lehen industria-jarduerak izandako lekuak deskontaminatu eta leheneratzen dira. 
Horri esker, beste erabilera batzuk ezarri ahal izango dira leku horietan. Eusko Jaurlaritzak 
zuzendu zuen prozesu hori; izan ere, IHOBEren bidez 41.000 m2 baino gehiago berreskuratu 
zituen 2005ean. 

8.7.4. Hiriko merkataritza sustatzeko ekimenak  

2003. urtean, Vitoria-Gasteizko Udalak Merkataritza Zerbitzua jarri zuen martxan, hiriko 
merkataritza sustatzen eta garatzen laguntzeko. Helburu horri helduta, zenbait ekintza-lerro 
garatu ditu, eta sektoreko eragile guztiek kontsultatzeko eta parte hartzeko tresnak ere bai. 
Horien bidez, informazioa lor dezakete eragileek, Udalak datu, estatistika eta ikerketak 
jartzen baititu haien eskura, merkataritza zer egoeratan dagoen jakin dezaten, eta erabakiak 
hartzeko prozesuan laguntzeko. Tresna horietako bat Merkataritzaren Behatokia da. 
Halaber, Merkataritza Zerbitzuak laguntza ematen die merkataritza-sektoreko enpresei 
(zerbitzu-enpresak, ostalaritzakoak…) eta esparru horietako ekintzaile berriei. Horretarako, 
laguntza ekonomikoak erabiltzen ditu eta prestakuntza ematen die langabetuei, merkatuaren 
beharretara egokitutako profilak lortze aldera. 

Zerbitzuak salmenta ibiltariko azokak kudeatzen ditu, eta Hiri Merkataritzari buruzko 
Nazioarteko Batzarra antolatu du. Nazioarteko batzar horretan, ondorioztatu zen hiri 
geldoen, kultura artekotasunaren, sormenaren eta ezagutzaren gizartearen alde egin behar 
dela, aldaketa-eragile gisa, eta zerbitzuak arreta jarri behar duela pertsonengan, hiriko 
merkataritza suspertzeko faktoreak baitira.  

2007-2013 aldirako Merkataritzaren Plan Estrategikoa zehaztu da Vitoria-Gasteizen. Plan 
horrek beste merkataritza-zonifikazio bat ezartzen du hirian, aurrekoa baino askoz 
zabalagoa. Lehenengo merkataritza-zonifikazioa Zabalgunera eta Etorbidera zegoen 
mugatuta, eta zonifikazio berriaren bidez, beste merkataritza-gune batzuk sustatu nahi dira. 
Merkataritza-banaketa orekatu samarra da, beste hirietakoekin alderatuta. Hala ere, hiriko 
zenbait lekutan, merkataritza-defizit nabarmena dago; esaterako, hiri inguruko zenbait 
auzotan eta hirigune historikoan. 

2007. urtean, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak Barne Merkataritzaren Sari 
Nazionala eman zion Vitoria-Gasteizko Udalari, tokiko administrazioen kategorian, 
merkataritza-kudeaketarekiko izandako ibilbidea dela eta.  
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Udal-sailek arreta handiz aztertzen dute hiriko merkataritzaren bilakaera, bai eta haren eta 
Vitoria-Gasteizen ingurunean merkataritza-guneak eta azalera handiak jartzearen arteko 
interakzioa ere. Dirudienez, azalera handietako merkataritzaren garrantzia txikitzen ari da 
azken urteetan oro har, gainerako lekuetan ez bezala. Dena den, Vitoria-Gasteizen eskalako 
inguruan ezarritakoek eragina izan dute. Merkataritza-azalera handien aurrerapena ikusita, 
merkataritza-sektorearen lehen erreakzioak merkataritza txikiko sektorean gertatu ziren. 
2001eko uztailean, lehen merkataritza-operadore handiak agertu zirenean, Gasteiz On 
elkartea sortu zuen. Hiriko 800 denda txikik osatzen dute, hirigunean gero eta denda gehiago 
desagertzearen aurka egiteko.  

Elkarte horrek, egun, hainbat estrategia proposatzen ditu. Haietako bat aisialdi-jarduerak 
indartzea da, azalera handiekin lehiatze aldera133. 

Erakunde-esparrutik, Eusko Jaurlaritzak dekretu bat egin du, merkataritza-gune handien 
hedapena mugatzeko eta azalera ertainak ezartzen laguntzeko. Esan daiteke azken neurri 
hori berandu hartu dela. Eta gainera, ez dago argi arazoa konpontzen lagundu edo 
okerragotuko duen. Eztabaida hori gorian dago oraintxe bertan. Lakua zentroaren kasuaren 
arabera, eta hurbileko ehunean izan duen eragina kontuan harturik, esan daiteke hiri-
espazioaren ikuspuntutik azalera ertainak ez direla azken erantzuna, eta neurri osagarriak 
hartu behar direla, kaleko merkataritzan duten xurgatze-eragina indargabetzeko. 

8.7.5. I+G eta berrikuntzako ekimenak  

EAEk, Kataluniarekin eta Andaluziarekin batera, teleadministrazioa edo e-administrazioa 
bideratzen duten zerbitzariak garatu ditu; hau da, erakunde publiko guztiak integratu ditu. 
Urtero, gero eta udal-zerbitzu gehiagotako izapideak egin daitezke Internet bidez. Vitoria-
Gasteizko Udalaren kasuan, tokiko administrazioan egin beharreko izapide asko bidera 
daitezke. Euskadin, internauten % 85ek erabiltzen du posta elektronikoa, eta % 23k on line 
erosketak egiten ditu. % 7,6k soilik erabiltzen du Internet negozioetarako; alegia, Europako 
batez bestekoak baino gutxiagok. Enpresen % 2k soilik egiten ditu salmentak Internet bidez. 
Internauten % 40k banku elektronikoa erabiltzen du. Internauten % 12k Internet bidez 
ikasten du. 

Europako Berrikuntza Indizearen arabera, giza kapitalaren kalitatea da Euskadiko 
berrikuntzaren eragile nagusia. Aitzitik, enpresen arteko lankidetza-sareak garatzea eta 
patenteak erregistratzea falta da. Euskadiren 0,35eko berrikuntza-puntuazioa du (1,00 da 
maximoa). 2006an, Europar Batasuneko batez bestekoa 0,45ekoa zen. Suedia (0,73), 
Finlandia (0,68), Danimarka (0,63) eta Alemania (0,59) dira berrikuntzan aitzindariak. 
Euskadi Esloveniaren mailan dago –Esloveniak ere 35 ehuneneko puntuazioa du–, eta 
atzetik ditu Italia, Estonia eta Txekiar Errepublika (haiek guztiak 0,34ko puntuazioa dute), eta 
Espainia, 0,31rekin. 

EAEn, berrikuntza-sektoreen ikerketa eta garapena lurraldean kokatzerakoan, hiri-ingurutik 
kanpoko berrikuntza-poloak edo parke teknologikoak sortzea da joera. Ikusi dugunez, 
Miñaoko Parke Teknologikoa da Vitoria-Gasteizko itxura bereizgarriaren jarraipena hausten 
duten salbuespen urrietako bat. Hala ere, ez da industria-ehunean txertatzen.  

Euskal Autonomia Erkidegoak Espainiako batez bestekoa baino apur bat gehiago gastatzen 
du I+G (ikerketa eta garapen) arloan. Espainiako joera da I+Gko gastua BPGaren % 2koa 
izatea 2010ean, INGENIO eta PNR proiektuen bidez. PNRn, Ekonomia Dinamizatzeko eta 
Produktibitatea Sustatzeko Plan bat zegoen, 1995tik 2004ra bitarteko egoera aldatzeko. Izan 
ere, aldi hartan, produktibitate-hazkunde txikia zen; batez bestekoa % 0,41koa zen. 

                                                
133 Esther Unceta-Barrenechea Gasteizko gerenteari egindako elkarrizketa. El Correo Digital, edizio digitala. 2006 
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Iraunkortasunaren Behatokiak 2006an egindako Espainiako Iraunkortasunari buruzko 
Txostenean adierazten denez, lanaren produktibitatean soilik jartzen da indarra; baliabideen 
eta kapital naturalaren produktibitatea gutxiesten da. 

I+Garen adierazleak gastuari dagozkio. 2004an, Euskadiko gastua (BPGaren % 1,44) pixka 
bat handiagoa izan zen Espainiako batez bestekoa baino (BPGaren % 1,04), eta Europakoa 
baino txikiagoa (EB25en % 1,90). 1995etik % 130 handitu zen, eta langile kopurua bikoiztu 
egin zen. Emakumeak langileen herena baino ez dira. Enpresetan, % 22,8 dira, eta 
administrazio publikoan, % 46,2. 

8 ikertzaile daude 1.000 pertsona aktiboko. Espainiako batez bestekoa 6,3 da. Hala ere, 
I+Gko gastu publikoa, unibertsitatearen bidez egina, BPGaren % 0,25ekoa da; alegia, 
Espainiako eta Europako batez bestekoak baino txikiagoa (% 0,32 eta % 0,41, hurrenez 
hurren). Aitzitik, enpresek I+Gan egindako gastua Espainiako Estatukoa ia halako bi da, 
baina nabarmen txikiagoa Europakoa baino. Enpresek I+Gan finantzatutako gastua handituz 
joan da. Hain zuzen, 2004an, guztizko gastuaren % 66koa zen. 

Ikerketa teknikoan eta ingeniaritzan, finantzazioa handitu egiten da. Medikuntzan, bere 
horretan jarraitzen du, eta gizarte-zientzietan, txikitu egiten da. 1993an, zientzia zehatzetan 
eta zientzia naturaletan zen handiena finantzazio publikoa, baina, 2004an, langile kopururik 
handienari eusten zioten. 

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak eta Unibertsitateak egiten dute finantzazio publikoa, 
eta Industria Sailak, Saiotek (ikerketa orokorra) eta Etortek (ikerketa estrategikoa) funtsen 
bidez. Gainera, Estatuko lehiaketetan lortutako finantzazio osagarriak hartu behar dira 
kontuan. 2004ra arte, unibertsitatearen funtsak handiagoak ziren Hezkuntza Sailarenak 
baino, eta kontuan izan behar da unibertsitatearen funtsak Hezkuntza Sailetik ateratzen 
direla.  

Euskadiko zientzia-ekoizpena Espainiakoaren % 4 da, aldizkari sailkatuetan (SCI). Jarduera-
indizea 1etik gorakoa da ingeniaritzan eta teknologian (1,5), eta kimikan eta fisikan (1,3 eta 
1,1, hurrenez hurren). Ingurumena da ikerketa maila txikiko arloetako bat, agian nekazaritzan 
egiten den ikerketaren ondorioz (nekazaritza oso sektore ahula baita). 

2004rako, Euskadiko enpresen herenak baino gehiagok sartu zuen berrikuntza-elementuren 
bat beren produktuetan edo ekoizpen- eta banaketa-prozesuetan. Enpresa horien % 42,6k 
laguntza publikoei esker lortu zuen. 2002tik 2004ra bitartean sartutako hobekuntzak negozio-
zifraren % 24,9 izan ziren. Industrian eta zerbitzuetan, berrikuntza-gastuaren ia % 50 egin 
zen, eta eraikuntzaren sektorean, berriz, % 0,8.  

Txosten hau egiteko eskura izan ditugun ebaluazioek ez dituzte lotzen prozesu horren 
emaitzak eta Euskadiko Ingurumen Estrategian zehaztutako konpromisoak. Baina bazegoen 
IHOBEren lan-lerro bat, produktuen diseinuan ingurumen-berrikuntza sartzeari buruzkoa, 
2004-2006 aldirako Ekodiseinua Sustatzeko Programan. Programa horrek zenbait ekimen 
hartzen zituen; esate baterako, foroak eta ingurumen-berrikuntza egitea, eta Ekodiseinu 
Gela bat martxan jartzea, Arrasateko Unibertsitatearekin elkarlanean. Ekodiseinuak hau du 
helburu: produktuak bere bizi-ziklo osoan ingurumenean duen eragina txikitzea. 

8.7.6. Industria-deslokalizazioaren aurkako politik ak 

Europan, saihestezina da industria-deslokalizazioaren mehatxua. Erakundeetan eta maila 
pribatuan plangintza estrategikoaz arduratzen direnen artean, gero eta orokorragoa da 
mehatxu horrekiko sentsibilizazioa. Hala ere, arduradun horiek esku artean dituzten 
dibertsifikazio-aukerak indarreko eredu teknologikoaren eta industrialaren esparrukoak dira, 
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eta Gasteizko lurraldeak arlo horretan dituen alde onak ahalik eta gehien ustiatzeko 
jarduera-marjinak bilatzen dira. Vitoria-Gasteizen garapen-aukerak ematen dituzten sektore 
ekonomiko alternatiboen artean, honako hauek daude: ingurumen-ikerketa, nekazaritza 
ekologikoa, ingurumen-turismoa, energia, zerbitzuak eta kultura-industria. 

Gaur egungo politika estrategikoek deslokalizazioaren mehatxuari egin nahi diote aurre. 
Dena den, mehatxu hori ez da oraindik udalerrian gauzatu. Deslokalizazioari aurre egiteko, 
kargan jarri nahi da lurzoru erabilgarriko erreserba, eta erakartzeko faktore gisa, inguruaren 
hirigintza- eta ingurumen-kalitatea erabili. Baina ez dira behar bezala aprobetxatzen 
aniztasun ekonomikoak zein lurralde-txertatze onak eta I+Garen maila handiak ematen 
dituzten aukerak.  

Erakundeek unean uneko erantzunak dituzte deslokalizazio-mehatxuei eta erabilera-galerari 
aurre egiteko; adibidez, proposamen esperimental bat egin da, Betoñoko industrialdeko zati 
batean erabilera mistoak ezartzeko. Hala ere, oro har, erakundeen politika lehen aipatutako 
estrategiari jarraitzen dio: lurzoruaren erreserbaz baliatu nahi du industria-erabilerak batez 
ere erakartzeko. 

8.8. Hiri-metabolismoaren esparruko erantzunak: ura , energia, 
hondakinak eta isuriak 

8.8.1. Ura Aurrezteko Plan Integrala 

Vitoria-Gasteizen, azken bi hamarkadotan, ur-eskariaren presioa handitu denean, banaketa-
sistemaren eraginkortasuna hobetzeko neurriak hartu dira. Horri esker, biztanle bakoitzeko 
eta eguneko ur-beharra txikitu egin da: 1983an, 460 litrokoa zen, eta 2005ean, 288koa. 
Eraginkortasunaren hobekuntza hori bikaina da; izan ere, Espainiako hiri gutxitan izan dute 
horrelako hobekuntza beren hornidura-sistemetan. Vitoria-Gasteizen, % 88tik gorako 
errendimendua lortu da, eta beraz, hobetzeko aukera oso txikia da. Hori dela eta, azken 
urteetan arrakastaz erantzun arren eskari-hazkundearen presioari, txikia da gero eta eskari 
handiagoaren presioari eusteko marjina. 

Nazioz gaindiko eskalan, Europar Batasuneko Parlamentuaren eta Kontseiluaren Uraren 
Esparru Zuzentaraua (UEZ) 134 izan da uraren arazoari irtenbidea emateko erantzun nagusia. 
Zuzentarau hori herrialde kideek derrigorrez betetzekoa da, 2004ko abendutik. UEZaren 
oinarrizko printzipioa laburtzeko, honela esan daiteke: behar adina ur eta kalitatezkoa 
izateko, gure ekosistema urtarrak seguruak eta osasungarriak direla bermatu behar dugu.  

UEZak goitik behera aldatu ditu baliabidearen eskaintzan oinarritutako ur-politikak, eta haren 
oinarrizko helburua da 2015ean ur-masen egoera ekologikoa ona izatea lortzea. Hainbat 
herrialdetan, nolabaiteko atzerapenez ezartzen hasi ziren zuzentaraua. Alabaina, zuzen 
aplikatuz gero, nabarmen hobetuko da ekosistema urtarren egoera. Gainera, udalerriak 
egoki hornitzeko beharrezko bermeak lortuko dira. 

Vitoria-Gasteizen, zuzentarau horren arauak Ura Aurrezteko Plan Integralaren (UPPI) bidez 
antolatu dira. Ingurumenaren Sektore Kontseiluaren ideia da UPPI, eta ikerketa-programa 
gisa sartu zen Agenda 21eko Ingurumen Ekintzarako Planean (2002-2007). Vitoria-
Gasteizko UPPIaren helburu nagusia ur-aurreztea sustatzea da, ur-banaketaren ardura 
dutenen eta kontsumitzaileen artean. Hori lortuko bada, zenbait programa operatibo 
diseinatu dira, helburu zehatz hauek lortze aldera: goiko sareko ur-sarreraren bolumenari 
urteko 25 hm3-tan eustea; etxeko eskariaren hazkundea geldiaraztea; industria- eta 

                                                
134 2000/60/EE Zuzentaraua, Europar Batasuneko Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2000ko urriaren 23koa, ur-politikan 
erkidegoko ekintza-esparru bat sortzen duena. 
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merkataritza-sektoreko kontsumoa egonkortzea; erakunde-sektoreko kontsumoa txikitzea; 
sareak azken hiru urteetan izandako errendimenduari eustea (% 82-85); edateko uraren 
ordez, ur erregeneratua edo gaur egun erabiltzen ez den ura erabiltzea, industria-
prozesuetan, kaleak garbitzeko eta lorategi-guneak ureztatzeko. UPPIak 12 programa 
operatibo ditu: Tokiko Baliabideak; Banaketa Sareak; Kontagailuak; Komunikazio Kanpaina; 
Tarifazioa; Bizitegi Sektorea; Merkataritza Sektorea; Industria Sektorea; Erakunde Sektorea; 
Ur Erregeneratuak; Datu Basea; eta Araudia. Programa operatibo bakoitzak bere helburu 
espezifikoak ditu. 

Gaur egun, hasita daude Vitoria-Gasteizko UPPIaren programa operatibo gehienak. Goiz da 
Planaren emaitzak ebaluatzea, baina zenbait parametroren (kontsumo unitarioa, hornidura 
gordina, sistemaren eraginkortasuna, etxeko kontsumoa...) datuek adierazten dutenez, 
helburu nagusiak behar bezala betetzen ari dira. 

Halaber, zenbait jarduketa egin dira uholdeen eragina desagerrarazteko edo txikitzeko. 
Jarduketa nagusietako bat Vitoria-Gasteizko hirigunea Zadorra ibaiaren uholdeetatik 
babesteko plan berezia izan da. Plan horren bidez, ura husteko ahalmena hobetu eta 
uholdeen eraginak desagerrarazi nahi dira. 

8.8.2. Vitoria-Gasteizko Udalerriko Tokiko Energia Plana (2006-2010) 

Vitoria-Gasteizek beti erakutsi izan du energiaren erabileraren arazoei irtenbidea aurkitzeko 
kezka. Besteak beste, Aalborg+10 gutuna berretsi, Klimaren aldeko Hirien Espainiako 
Sareari atxiki eta zenbait nazioarteko deklarazio sinatu ditu (San Frantziskoko 
Ingurumenaren aldeko Hiri Akordioak…). Akordio horiek bete nahian, hainbat konpromiso 
hartu ditu hiriak: lehen mailako energiaren kontsumoa txikitzea, eraginkortasuna handitzea, 
energia garbi eta berriztagarrien ekarpena handitzea, eta klima-aldaketa arintzea.  

2004-2010 ALDIRAKO AURREZTEKO ETA ISURIAK TXIKITZEK O 
HELBURUAK, SEKTOREKA 

SEKTOREA  
LEHEN MAILAKO 

ENERGIAREN AURREZTEA 
(TPBtan) 

ERAGOTZITAKO CO2-REN 
ISURIAK (T-tan) 

INDUSTRIA 23.800 72.700 

ZERBITZUAK 4.925 17.300 

BIZITEGIKOA 5.400 16.000 

GARRAIOA 23.875 72.000 
GUZTIRA 58.000 178.000 

 58. taula. 2004-2010 aldirako aurrezteko eta isuriak txikitzeko helburuak, sektoreka 

(Iturria: Tokiko Energia Plana) 

 
Energia-arazoei irtenbidea aurkitze aldera, hainbat baliabide garatu dira: sektore anitzekoak, 
hala nola Agenda 21; sektore jakinetan ezartzekoak (batik bat energia-arazoak aintzat 
hartzen dituztenak), esaterako Vitoria-Gasteizko Udalerriko Tokiko Energia Plana (2006-
2010); eta energiaren erabilerak dituen eraginak arintzeko helburua dutenak, hala nola 
Airearen Kalitatea Kudeatzeko Plana (2003-2010) eta Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-
Gasteizko Estrategia. 

Hartu diren neurri guztietatik, Vitoria-Gasteizko Udalerriko Tokiko Energia Plana (2006-2010) 
izan da energiaren erabilerarekin hertsikien lotuta dagoena. Planak lau helburu nagusi ditu: 
energiaren arrazoizko erabilera lortzea; energia berriztagarrien erabilera sustatzea; 
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herritarrak informatzea, trebatzea eta sentsibilizatzea, energiaren erabileraren arazoekiko; 
eta energiaren arloko neurri fiskalak, legegileak eta ekonomiko-finantzarioak sustatzea. 
Tokiko Energia Planeko neurriak garatzeko, 76 milioi euroko inbertsioa behar dela kalkulatu 
da. Bestalde, Planari esker 35,7 milioi euroko onurak ere lortzea espero da; alde batetik, 
aurreztearekin lotutako alderdien ondorioz, eta beste batetik, ingurumen-onuren ondorioz, 
atmosferara kutsatzaile-bolumen txikiagoa isuriko delako. 

Mugikortasunari dagokionez, Vitoria-Gasteizko 2006-2010 aldirako Tokiko Energia Planean 
kontuan hartzen da mugikortasunak eragiten duela energia-kontsumorik handienetakoa. Hori 
dela eta, sektore-arau estrategikoak ezartzen ditu, energiaren arrazoizko erabilerarekin 
lotuak. Hona adibide batzuk: garraio publikoaren erabilera sustatzea; eta udal-ibilgailuetan, 
erregai konbentzionalen ordez (gasolioa, gasolina...), gas naturala erabiltzea, edo iturri 
berriztagarrien bidez lortzen direnak (landare-jatorrizkoak; alegia, bioerregaiak). Horretarako, 
Planak ekintzak proposatzen ditu araudien arloan, prestakuntzan, motorrik gabeko 
garraiobideen eta garraio publikoaren sustapenean, eta eskariaren kudeaketan. 
Proposatutako ekintza asko zehazteke daude oraindik, eta beraz, zaila da aurretik jakitea 
zer-nolako eragina izango duten joan-etorrien ereduan; hots, zenbateraino lortuko duten 
eredu hori aldatzea. 

Interesgarriak dira Planean proposatzen dituen zerga-pizgarriak ibilgailu eraginkorragoak 
lortzeko. Alabaina, neurri horren eragina azken formulazioaren araberakoa izango da. 
Gainera, beharrezkoa da ibilgailu eraginkorrak erostea sustatzeko neurriak bereiztea 
ibilgailu-parkea berritzeko politiketatik. Ez dago argi politika horien emaitzek on egiten 
diotenik iraunkortasun orokorrari. Izan ere, aldaketa teknologikoaren ondorioz lortzen den 
energia-aurreztearen zati handi bat desagertu egiten da, ordeztutako ibilgailuak behar baino 
lehen txatar bihurtzean; beraz, ibilgailuak ordezteko, energia-kantitate handia behar da. 
Bestalde, hau ere sustatzen du Planak: joan-etorriak oinez eta bizikletaz egitea, garraio 
publikoa erabiltzea, ibilgailu pribatuen erabilera handitzea, eta mugikortasuna planifikatzea 
eta kudeatzea. Asmo-deklarazio hori mugikortasun iraunkorraren kontzeptuekin dago lotuta, 
baina haren emaitzak neurrien arteko koordinazioaren eta osagarritasunaren araberakoak 
izango dira. 

Mugikortasunaren arloko beste ekintza-eremu nagusia bioerregaien ekoizpena eta erabilera 
sustatzea da. Tokiko Energia Planaren bidez, EBko, Espainiako Estatuko eta Euskadiko 
helburuak lortzea nahi da. Nazioartean, indar handiz ari dira bioerregaiak (biogasolioa eta 
bioetanola) iraunkortasun ereduetan txertatzeko moduari buruz eztabaidan. Esaterako, argitu 
gabeko zalantzak daude, erregai horiek lortzeko prozesuaren energia-emaitza orokorraren 
inguruan. Izan ere, haiek lortzeko landareak landatu, bildu eta tratatzeko jatorri fosileko 
erregai-kantitate handia erabiltzen da. Horrenbestez, balantze orokorra txikia izan daiteke, 
edo negatiboa, bai energiari dagokionez, bai CO2-ren isurien aldetik. Bada iraunkortasunaren 
inguruan bioerregaiei buruzko beste eztabaida garrantzitsu bat; alegia, labore-lur 
emankorrak –baliabide urria– erabiltzea komeni ote den, eta aldi berean, ibilgailuak 
indarrean dagoen garraio ereduaren arabera erabiltzen jarraitzea. 

Eta errebote-efektu kezkagarria izan dezake, administrazioaren mezuek ez badute indarrik 
gabe uzten. Izan ere, bioerregai horien erabiltzaileek pentsa dezakete haiek erabiliz jokabide 
egokiagoa dutela ingurumenaren aldetik, eta hortaz, gerta daiteke beren motordun ibilgailuak 
gehiago erabiltzea. Zalantza horietako asko Vitoria-Gasteizko beste erreferentzia-dokumentu 
batean daude adierazita: Airearen Kalitatea Kudeatzeko Planean135. Plan horrek 
bioerregaien erabilera sustatzen du baina erregai horiek mugak dituztela onartzen du. 

                                                
135 15. helburua: Bioerregaien erabilera sustatzea, Udalaren ibilgailu-parkeko eta garraio publikoko ibilgailuetan erabiliz. 
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Tokiko Energia Planak asmo egokietan oinarrituta dago. Baina, mugikortasunari dagokionez, 
mugikortasun iraunkorraren mesedetan emaitza positiboak izango baditu, behar-
beharrezkoa da mugikortasun iraunkorrari buruzko estrategia edo plan egokia izatea; hau 
da, Tokiko Energia Planaren asmoak neurri bihurtzeko, eta neurri horiek behar bezala 
koordinatzeko eta orientatzeko. 

8.8.3.  Vitoria-Gasteizko Udal Hondakinak Kudeatzeko Plan I ntegrala (HKPI) 

Hondakinen arloan Vitoria-Gasteizko Udala garatzen ari diren estrategia nagusiak Udal 
Hondakinak Kudeatzeko Plan Integralaren (HKPI) inguruan daude antolatuta. Plan horrek 
garatzen ditu Vitoria-Gasteizko Agenda 21ek hondakinen esparruan zehaztutako oinarrizko 
helburuak. 

Hiri-hondakin solidoei dagokienez, HKPIaren helburuak hondakin moten araberakoak dira, 
eta ez dira aintzat hartzen hondakinetatik berreskura daitezkeen materialak, ez eta, beraz, 
material horren berrerabilera ere. Hortaz, ontzien hondakinak, eraikuntzako eta 
eraispenetako materialak, objektu handiak eta hiri-hondakinekin asimilagarriak diren 
industria-hondakinak berreskuratzeko eta birziklatzeko helburuak ezartzen dira. Material 
zehatzak berreskuratzeko helburuak soilik ezarri dira; hain zuzen, materia organiko 
hartzigarria, etxeko olioa eta ehun-gaiak berreskuratzeko. Eta ehun-gaien kasuan, oso 
garrantzi txikia ematen zaio material horiek natura-baliabide gisa izan dezaketen balioari. 
Dena den, HKPIan hondakin mota horiek aprobetxatzeko ezarritako helburu batzuk eskasak 
dira. 

Beharrezkoa da hondakinak berreskuratzeko sistemak eraginkorragoak izatea, hondakinak 
ahalik eta modurik garbienean lortze aldera (gaikako aurkezpeneko eta bilketako sistemak). 
Horretarako jarraitu beharreko estrategiari dagokionez, HKPIak arreta jartzen du hondakinak 
helmugan banatzeko prozesuetan, eta ez jatorrian banatzeko sistemetan. Alegia, 
hondakinak sortzen dituztenei (auzokoei, merkatariei, enpresei…) kentzen zaie haiek 
kudeatzearen ardura, eta helmugan tratatzeko prozesu mekanikoetan eta industrialetan 
uzten da. 

Eraikuntzan eta eraispen-jardueran sortutako hondakinei dagokienez, lehen urratsa da isuri-
tasen zenbatekoa materialen bereizte mailaren arabera zehazteko politika ezartzea. Horri 
esker, isuri-sistemaren benetako kostura egokituko da diru-kostua; hau da, diru-kostua eta 
kostu ekologikoa hartuko dira aintzat. Hala ere, tasa-politikaren bidez soilik oso zaila izango 
da obra-hondakinak birziklatzeko helburuak lortzea, asmo handiko helburuak baitira. Komeni 
da neurri integralagoak hartzea. Lehenengo eta behin, Udalak berak, ordenantzen bidez, 
beharrezkoak diren oinarrizko prozesuak sustatu eta arautu beharko lituzke, obra-
hondakinetan dauden materialen birziklapen-tasa ahalik eta handiena eta ahalik eta 
kalitaterik handienekoa izan dadin. Tasa-politika osatzeko, materialak berreskuratzeko 
instalazio bat egitea erabaki zen, material horiek obra berrietan erabiltzea sustatzeko. 
Instalazio hori 2007an amaitu zen. Horri esker, hondakin horiek aprobetxatzeko elementu 
teknikorik garrantzitsuena du Vitoria-Gasteizek.  

Materia organiko hartzigarriari dagokionez, berreskuratzeko eta aprobetxatzeko helburu 
handia jasotzen da HKPIan; hain zuzen, 2006rako material horien % 90 berreskuratu behar 
zen, baina ez zen bete. Helburu horretan, ez dira sartzen Krispiñako hondakin-uren 
araztegiko lohiak. Planaren estrategian, ez da lortu beharreko konpostaren ekoizpen- eta 
kalitate-helbururik ezarri, ez eta hura erabiltzeko eta lurrean aplikatzeko helbururik ere. Izan 
ere, alderdi hori oso lotuta dago udal-ingurunearen eta udalaz gaindiko ingurunearen 
hobekuntzarekin. Halaber, biodigestio-prozesuaren ingurumen-errendimenduetarako eta 
errendimendu termoelektrikoetarako helbururik ere ez da ezarri. 
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Etxeko hondakinen gaikako bilketari dagokionez, HKPIak onartzen du hondakin mota horiek 
bereizita bil daitezkeela, baina baita gainerako hondakinekin batera bildu eta helmugan, 
prozesu mekanikoen bidez, bana daitezkeela ere. Gaur egun, materia organiko hartzigarria 
jatorrian bereiztea soilik da bideragarria, eta oso purutasun maila handia lortuta (>% 90). 
Gaikako bilketa-sistema oso eraginkorra bada eta hondakinak jatorrian biltzen badira soilik 
egin daiteke. Beharrezkoa da hondakin mota horretan beste material mota batzuen (beira, 
metalak, plastikoak eta, batez ere, hondakin arriskutsuak) kantitatea ahalik eta txikiena 
izatea, biodigestioa eta konpostatzea zuzena izan daitezen. Bestalde, oso litekeena da 
baldintza hori derrigorrez betetzea legearen aldetik ere. 

HKPIan, Krispiñako HUAko lohiak kudeatzeko aukeratutako sistema aipatzen da. Izan ere, 
banda-iragazkien bidezko sistema zaharraren ordez, prentsa-iragazkien eta lehorketa 
termikoaren bidezko sistema ezarri da. Horri esker, hezetasuna % 65etik beherakoa izatea 
lortu da. Lohi horiek lehortu eta gero, hondakindegira eramango dira. Lehorketa termikoak, 
energia-kontsumo izateaz gain, beste ondorio bat du: material horiek arriskutsuak izan 
daitezke, behin hondakindegian utzita. Hala, lehortzean, materia organiko hartzigarria ez da 
egonkortzen (haren hezetasuna txikitzen da, besterik ez). Behin hondakindegian, material 
horiek berriro hidratatzen badira, kontrolik gabeko hartzidura-prozesuak sor daitezke. Hori 
dela eta, metodo hori ez da materia organiko hartzigarria egonkortzeko egokitzat hartzen. 
Beraz, hondakinen isurketari buruzko 1999/31/EE Zuzentarauari jarraituz, debekatuta dago 
material horiek isurtzea. 

Hartzigarriak ez diren hondakinei dagokienez –birziklatzeko materialak dira (papera eta 
kartoia, plastikoak, beira, ehun-gaiak eta hondakin handiak)–, HKPIaren estrategiak haiek 
aprobetxatzea aurreikusten du, ehun-gaien kasuan izan ezik (ontzien hondakinen zati 
direnak, berriz, bai). Vitoria-Gasteizko hiri-hondakin solidoetan (HHS) hartzigarriak ez diren 
hondakinen kantitatea kontuan hartuta, eta hondakin horiek ingurumenaren eta ekonomiaren 
aldetik garrantzitsuak direla jakinik, egokiagoa da gaikako bilketako eta material horiek ahalik 
eta hobekien erabiltzeko helburuak ezartzea. Aprobetxatzeko estrategian, oso garrantzitsua 
da kontuan izatea hondakin bakoitzaren kalitatea (jatorriaren eta aurkezpenaren arabera). 

Hondakin arriskutsuei, hondakin handiei eta landare-olioari dagokienez, helburu zehatzak 
ezartzen ditu HKPIak, hondakin mota bakoitzaren arabera. Pila elektrikoetarako, haien % 50 
berreskuratzeko helburua ezarri da. Kopuru handia da, baina handitu egin daiteke. Botikei 
dagokienez, % 10 berreskuratzeko helburua dago. Hala ere, ehuneko hori handitu beharko 
litzateke; horretarako, beharrezkoa izango litzateke osasun-sistemak eta farmaziek ere 
botikak berreskuratzen laguntzea. Aerosolen ontziei dagokienez, komenigarria izango 
litzateke berreskuratzeko helburua % 10ekoa izatea, aerosoletan berotegi-efektua eragiten 
duten gasak egon diren ala ez kontuan izan gabe. Izan ere, kontuan hartu behar da ontzi 
horiek egiteko materialik erabiliena aluminioa dela. Tamaina handiko hondakinei dagokienez, 
haien % 50 berreskuratzeko eta aprobetxatzeko helburua handi samarra da. Dena den, 
beste herri batzuetako esperientziak kontuan izanik, komeniko litzateke berrerabiltzeko 
helburua eta birziklatzeko helburua bereiztea (bi helburu horiek, guztira, % 70 ingurukoak 
dira). Erabiltzeari utzitako ibilgailuen kasuan, ez dago deskontaminazio- eta desegite-
prozesuaren ondorengo materialek berreskuratzeko helburu kuantitatiborik. 

Isurien kasuan, Gardelegiko hondakindegiaren egoerari eta hobekuntza-planei erreparatuz 
gero, ondoriozta daiteke hondakindegi horrek gaur egun ingurumenean dituen eraginak 
nabarmen txikituko direla etorkizunean. Hala ere, komeniko litzateke materia organiko 
hartzigarriaren isuri-helburuak argi eta garbi zehaztea, eta material horiek egonkortzeko zer 
tratamendu egin behar den adieraztea. Helburu horiek ezartzean, 1990ean isuritako 
kantitatea zehaztu behar da, bai eta, horretan oinarrituta, etorkizunean isur daitezkeen 
kantitateak adierazi ere. 
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Jundizen hiri-hondakinak tratatzeko instalazioa martxan jartzean, nabarmen hobetuko da 
hondakinen kudeaketa iraunkorra. Izan ere, proposatzen da hondakindegian sartzen diren 
hiri-hondakinak gutxitu egingo direla, bai kopuruz (% 50) bai bolumenez (% 75). Halaber, 
Gardelegin egonkortu gabe sartuko den materia organikoa % 90 txikitzea aurreikusten da. 

Horrekin batera, eraikuntzako eta eraispen-jarduerako hondakinak tratatzeko instalazioak 
(urtean 300.000 tona tratatzeko ahalmenekoa) hondakin horiek behar bezala kudeatzeko 
aukera emango du. Horrenbestez, hondakindegiaren balio-bizitza asko luzatuko da, eta 
aurrerantzean han uzten diren hondakinek ez dira hain toxikoak izango. 

2007. urtearen hasieran, Krispiñako araztegia Europako arauetara egokitzeko obrak amaitu 
ziren. Beste mekanismo batzuk jarri ziren instalazioan, eta lohien bolumena % 50era 
txikitzea lortu da haiei esker. Bestalde, gasa biltegiratzeko ontzi bat jarri da, 4.000 metro 
kubokoa, eta propanoa biltegiratzeko beste bat, 50 metro kubokoa. Horri esker, ekoizpena 
handitzea lortu da; hain zuzen, kontsumitutako energia guztiaren % 45 handitu da. Krispiña 
egokitu izanak zenbait eragin positibo izan du; besteak beste, Gardelegiko hondakindegian, 
leku gehiago dago.  

8.8.4. Airearen Kalitatea Kudeatzeko Udal Plana (AK KUP) 

Vitoria-Gasteizko Airearen Kalitatea Kudeatzeko Udal Plana (2003-2010) 2003an onartu 
zuen Udalbatzak, eta Europar Batasunak ezarritako arauei jarraituz egin zen. Haren helburu 
nagusia hau da: herritarren eta atmosfera-ingurumenaren osasuna babestea lortzea, eta aldi 
beran, berotegi-efektuko gasen isuriak gutxitzea. Planak lau atal ditu: planaren 
koordenatuak, abiapuntua, jarduera-estrategia, eta ekonomia- eta finantza-esparrua. 
Bestalde, zortzi lerro estrategiko ditu, honako gai hauek xeheki estaltzeko: osasuna; 
erosotasuna; energia-aurreztea; isuriak gutxitzea; koordinazio- eta kudeaketa-tresnak; eta 
informazio-, hedapen- eta kontzientziazio-estrategiak. Oro har, Planaren helburuak bat datoz 
Klima Aldaketa Saihesteko Estrategiako oinarrizko ingurumen-dokumentuetan 
ezarritakoekin. 

Mugikortasunak eragin handia du airearen kalitatean; izan ere, Planaren beraren datuen 
arabera, udalerrian isurtzen diren BEGen % 36 mugikortasunaren ondorio da. Hori kontuan 
harturik, komeni da sektore horrekin zuzeneko lotura duten helburuei erreparatzea. Hauek 
dira haietako batzuk: gasolindegietan, lurrunak berreskuratzeko sistemak jartzea; udal-
ibilgailuen energia- eta ingurumen-diagnostikoa egitea; Udaleko ibilgailu-parkean eta garraio 
publikoan, isuri gutxi edo batere isuririk ez duten ibilgailuak gehitzea; eta bioerregaien 
erabilera sustatzea, Udalaren ibilgailu-parkeko eta garraio publikoko ibilgailuetan erabiliz. 

Helburu horiek lortze aldera, neurriak hartuko dira zenbait jarduera-programatan. Haietatik, B 
programa (Monitorizatu, kontrolatu eta ikuskatzekoa) eta C programa (Isuriak gutxitzekoa) 
nabarmendu behar dira. Bigarren programa horrekin lotutako neurrietatik, bi hauek dira 
aipatzekoak: mugikortasun-plan bat egitea, eta ibilgailuen eta erregaien aldaketa 
teknologikoari laguntzea. 

Lehen neurriari dagokionez, esan behar da dagokion ataletan azaldutako planean gauzatuta 
dago, Mugikortasunaren aldeko Hiritar Itun bat sortzeko prozesuarekin lotuta. Dena den, 
interesgarria da AKKUPan egindako iradokizuna: Mugikortasunaren Udal Agentzia sortzea. 
Agentzia horrek mugikortasunaren esparruan hartzen diren erabakiak zentralizatzeko 
funtzioak izan ditzake. 

Airearen Kalitatea Kudeatzeko Planeko beste mugikortasun-proposamena (ibilgailuen eta 
erregaien aldaketa teknologikoari laguntzea) anbibalenteagoa da. Lehenengo eta behin, 
erabiltzen den terminologiak ibilgailuen ingurumen-eraginari buruzko nahasmendua eragin 
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dezake. Esate baterako, batere isuririk ez duten ibilgailuak aipatzen dira; hala nola, erregai-
pilen ibilgailuak. Izan ere, ez dago zalantzarik ibilgailu horiek ere isuriak eragiten dituztela, 
ibilgailuak fabrikatzeko eta erregai-pilak egin eta kargatzeko prozesuan. 

Iraunkortasun orokorrari eta tokikoari buruz egindako gogoetaren esparruan, ez da egokia 
gehiegizko konfiantza sortzea, inork pentsa ez dezan teknologiaren bidez mugikortasunaren 
ingurumen-eraginak konponduko direnik. Izan ere, zorrotz hitz eginda, ezin da esan batere 
isuririk ez duen ibilgailurik dagoenik. Isuriak gertatzen dira oraindik ere, nahiz eta zer 
proportziotan jakin ez; kontua da beste lekuren batean gertatzen direla. Formulazio mota 
horrek errebote-efektu bat du: jendeak pentsa dezake mugikortasunak ingurumenean eta 
gizartean dituen arazo larriak aldaketa teknologikoaren bidez konpon daitezkeela; izan ere, 
uste da aldaketa teknologikoa derrigorrez gertatu behar dela eta haren errendimenduak 
positiboak direla beti. 

8.8.5. Zarata gutxitzeko ekimenak 

Vitoria-Gasteiz duela urte batzuk hasi zen Zarata Kudeatzeko Plana martxan jartzeko 
urratsak ematen. Plan hori egiteko, 2003an egindako eta 2006an eguneratutako Zarata 
Maparen emaitzak hartu ziren oinarri, bai eta udalean zarataren kudeaketarekin eta 
kasuistikarekin lotutako lan-taldeen iritziak ere. 

Zarata Kudeatzeko Planak hiriaren diseinuari buruzko edozein erabaki hartzerakoan, zarata 
aintzat hartzeko aukera eman beharko luke. Halaber, kudeaketaren helburu nagusiak 
zarataren kontrako ekintza-plan bat zehaztea izan beharko luke. Ildo horretan, hurrengo 
ekitaldietan, zarataren kontrako ekintza-plan bat zehaztu nahi da, udal-diseinuko gainerako 
parametroetan txertaturik; batez ere, bide-zirkulazioarekin (zarata-iturri nagusia) eta udal-
plangintzarekin lotutakoekin. Izan ere, horretan ari dira lanean, zenbait ekimenen bidez eta 
zenbait udal-sailen laguntzarekin. 

Horrenbestez, mugikortasunaren esparruan hartutako zenbait ekimenek zirkulazioa arintzea 
dute helburu: hiriguneko kaleak oinezkoentzat bihurtzea, bizikletaren erabilera sustatzea, 
tranbia ezartzea, ibilgailu astunen zirkulazioa mugatzea, eta hiriko zabalgunean 
zirkulazioaren abiadura 30 km/h-ra txikitzea. 

Halaber, aipatu behar da 2005ean egindako ikerketa, Vitoria-Gasteizko aireportuaren 
jarduerak eragindako zarata mailak zehazteko. Ikerketa horri esker, 1997ko informazioa 
eguneratzea lortu zen. Lortutako datuen bidez, aireportuaren inguruko lurraldeko 
eraikigarritasun-politika berrikusi nahi da. 
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8.9. Vitoria-Gasteiz sareetan 
Vitoria-Gasteiz ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-iraunkortasunari buruzko gaiekin (txosten 
honetan aztertutakoak) lotutako hirien arteko zenbait lankidetza-saretan dago (Euskadikoak, 
Estatukoak edo nazioartekoak). Zalantzarik gabe, sare horietan egotea oso garrantzitsua da 
eta horrek adierazten du udalerriak ingurumen-kontzientzia handia duela. Hala ere, 
kontzeptuen aldetik, ingurumenaren eta iraunkortasunaren gaineko presioen eta eraginen 
aurrean erakundeek eta herritarrek ematen dituzten erantzunen arlokoa da, eta beraz, 
aukerei buruzko kapituluan ere azal daiteke; izan ere, udalerriak azken hamarkadetan zehar 
sortutako iraunkortasun-ondarearen barruan dago. 

UDALSAREA 21 sarea 

Vitoria-Gasteiz udalerri aitzindaria da Agenda 21 bat garatzen. Hori dela eta, zeregin nabaria 
du Iraunkortasunaren aldeko Udalerrien Euskal Sarean (Udalsarea 21, 2002an eratua). 
Hamasei udalerri sortzaileetako bat da Vitoria-Gasteiz. Udalerriez gain, Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen eta Lurralde Antolamendu Sailak, Arabako eta Bizkaiko foru-aldundiek eta 
EUDELek ere sortu zuten. Gaur egun, Euskadiko 138 udalerri daude sareari atxikita. 
UDALSAREA 21en helburua iraunkortasuna tokiko mailan sustatzea da, eta Tokiko Agenda 
21 prozesuen garapen eraginkorra sustatzea eta Udalen kudeaketan iraunkortasunaren 
irizpideak sartzea. Erakunde-organismoak sar daitezke sarean, bai eta iraunkortasunarekiko 
konpromisoaren gutxieneko irizpideak betetzen dituzten udalak ere. Hauek dira irizpide 
horiek: Euskal Autonomia Erkidegoko Iraunkortasunaren aldeko Konpromisoa eta 
Aalborgeko Gutuna berrestea, iraunkortasun-diagnostikoa eta udalbatzak onartutako hainbat 
urtetarako ekintza-plan bat izatea, eta herritarren parte hartzeko bide egonkorrak ezarrita 
izatea. 

BERDINSAREA sarea 

Berdinsarea (Berdintasunaren aldeko eta Emakumeen aurkako Indarkeriaren kontrako 
Udalerrien Sarea) 2005ean sortu zen EUDELek (Euskadiko Udalerrien Elkartea) eta 
Emakundek bultzatuta, etxean tratu txarrak jasaten dituzten emakumeentzako segurtasun-
planaren (2002-2004) gomendioetan oinarriturik. Udalerrien arteko lan-gunea da, eta tokiko 
erakundeek berdintasunaren arloan ematen duten erantzuna indartzea du helburu. 
Berdinsarean dauden udalerriek konpromiso handia dute berdintasunaren eta emakumeen 
aurkako indarkeriari aurre egiteko borrokaren alde. Berdintasunaren alde eta emakumeen 
aurkako indarkeriaren aurka tokiko administrazioek kudeatzen dituzten programak eta 
zerbitzuak sustatu, indartu, koordinatu eta ebaluatzea da ekimenaren xedea. Horretarako, 
jarduteko eta ebaluatzeko baterako irizpideak zehazten ditu, lana ekintza integral batean 
sartzeko, eta ekintza integral hori tokiko ekintza publikoko maila guztietan sar dadin, eta 
tokiko erakundeen eta udalaz gaindiko erakundeen arteko lotura izan dadin. Vitoria-Gasteiz 
da Berdinsarean lanean ari diren hogeita hamaika udalerrietako bat.  

Klimaren aldeko Hirien Sarea 

Lehenago ikusi dugunez, Udalerrien eta Probintzien Federazioak (FEMP) eskatuta, Vitoria-
Gasteizek tokiko politikak egokitu eta klima-aldaketari aurre egiteko tokiko estrategia bat 
diseinatu du, Klima Aldaketaren kontrako Borrokaren Espainiako Estrategia zehazten den 
bitartean. Sare horrek laguntza teknikoa eman nahi die udalerriei, Sarearen oinarrizko 
jarduera-ardatzetan: energia-eraginkortasuna eta energia berriztagarrien garapena, 
arkitektura bioklimatikoa eta hirigintza iraunkorra. Sareak tokiko korporazioek ingurumen-
kudeaketan duten jarduera antolatzen du; izan ere, udalek udalaz gaindiko arazo orokorrei 
egiten diete aurre tokiko politiken bidez. Vitoria-Gasteiz hasieran sartu zen Sarean. Orain, 
140 hirik eta ia 17.000.000 biztanlek osatzen dute klima-aldaketari aurre egiteko gune hori. 
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Halaber, Sarearen lehen jardueretako bat egin zen Vitoria-Gasteizen; hain zuzen, Garapen 
Iraunkorraren Sareei eta Klima Aldaketaren kontrako Borrokari buruzko Lehen Topaketak 
Vitoria-Gasteizen egin ziren, 2005eko azaroan. 

Hiri Hezitzaileen Sarea 

Hiri Hezitzaileak proiektuaren helburua da herritar antolatuak, autonomoak eta solidarioak 
lortzea, eta desberdinekin bizitzeko eta beren gatazkak bakez eta ezagutzaren gizartearen 
barruan konpontzeko gai izatea. Hiri Hezitzaileak proiektuak kolektiboa eta publikoa 
aldarrikatzen ditu, eta politikoa eta etikoa, eta modernitatean sartzeko, hezkuntzaren 
erabilera sustatu nahi du, komunikazio-fenomeno gisa. Izan ere, hezkuntzak indartuko du 
gizarteak bere patuan eragina izateko ahalmena. Horretarako, aldaketak eragin behar ditu 
herritarren jokabideetan, eta demokrazia eta herritartasuna proiektu kolektibo gisa eraiki. 
Sare horren lehen biltzarra Bartzelonan egin zen, 1990ean. Hiri Hezitzaileen Gutuna egin 
eta, 1994an, sarea formalizatu egin zen, nazioarteko elkarte gisa. Gaur egun, hainbat hiri 
daude sarean, munduko eskualde guztietakoak. Sarearen egoitza Bartzelonan dago.  

Hiri Osasungarrien Sarea  

Vitoria-Gasteizko Udalak hiriko osasunari buruzko lehen diagnostikoa egin du. Horri esker, 
eraginkortasunez sartu da Munduko Osasun Erakundeak (OME) bultzatutako nazioarteko 
sarean. Hiri Osasungarriak, Udalerri horiek koordinatuta daude bulego baten bidez, xede 
bera lortzeko jarduten duten udalerrien multzoa dira. Hau da xede hori: eguneroko 
kudeaketako jardueren bidez, herritarren osasuna eta bizi-kalitatea hobetzea, baita 
ingurumen-estandarrak ere, beren eta hurbileko baliabideak optimizatuz.  

Tokiko Gobernuen + BIONIZTASUNA 2010 Sarea 

Tokiko Gobernuen + Bioaniztasuna 2010 Sarea FEMPen ataletako bat da, eta 
bioaniztasunaren kontserbaziorako eta erabilera iraunkorrerako eta kultura-ondarearen 
kontserbaziorako tokiko politikak sustatzen ditu. Haren helburua tokiko politikak sustatzea 
da, natura-baliabideak kontserbatzeko eta haien erabilera iraunkorra sustatzeko, natura-
ondarea kontserbatzeko eta landa-garapena iraunkortasun-irizpideen bidez sustatzeko.  

Klimaren aldeko Ituna  

Halaber, Vitoria-Gasteiz Klimaren aldeko Ituneko hirien eta erakundeen nazioarteko sarean 
ere sartu da. Hain zuzen, CLIMATE COMPASS monitorizazio-proiektuan hartzen du parte. 
Sare hori 1992an sortu zen, hamabi udalerrik, indigenen elkarteek eta GKEek bultzatuta. 
2007an, 1.400 udalerri zeuden sare horretan; guztira, Europako berrogeita hamar milioi 
herritar inguru. Zenbait sentsibilizazio- eta kontzientziazio-jarduera garatzen ditu sare horrek, 
bai eta tresna metodologikoak ere, tokiko korporazioek Sarearen hasierako helburua –2010. 
urterako, CO2-ren isuriak erdira txikitzea– lortzeko zer aurrerapen egiten dituzten neurtzeko 
eta kontrolatzeko 

FEDENATUR 

Naturagune eta Baserrigune Metropolitarrei eta Periurbanoei buruzko II. Sinposioaren 
ondoren (Bartzelona, 1995), Europan gune horiek kudeatzen dituzten organismoen eta 
pertsonen arteko truke-sare bat eratzea erabaki zen. Rioko printzipioetan oinarritzen da 
sarea, eta naturaren babesa eta aisialdirako gune periurbanoen garapena sustatu nahi ditu 
aldi berean. Horretarako, kontuan izango du gune horiek oso gertu daudela pertsona kopuru 
handiak bizi diren lekuetatik, eta bioaniztasun handia eta kaltebera dutela; alegia, jende 
askok erabil dezakeela eta, hain zuzen, jende askok erabiltzen dituela. Zerrenda periurbanoa 



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA ERAKUNDE ETA GIZARTE ERANTZUNAK: POLITIKAK, PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK 
  

 

   
 

253 

da oreka ekologikoaren oinarrizko elementuetako bat, hirien eta landa-guneen arteko 
trantsizio-eremuan. Beraz, hiri- eta lurralde-antolamenduko planetan hartu behar da aintzat. 
1997an, zazpi kidek eratu zuten Federazioa. Egun, Espainiako, Frantziako eta Italiako 
hogeita zortzi parke hartzen ditu. Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea da haietako bat . 
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9. ETORKIZUNERAKO AURREIKUSPENAK  
Plangintzaren eremuan, joera eta prozesuen jarraipena egiteko tresnak eta prospekzio-
metodo eta metodologiak garrantzi handikoak izan dira beti, erabaki estrategikoak hartzeko. 
Baina, iraunkortasunaren aldetik aurrean dugun agertoki globalean, ingurumen-krisiarekin 
eta gero eta baliabide-eskasia handiagoarekin, tresna horiek are eta garrantzi handiagoa 
dute, hainbestekoa non, gaur egun, ezinezkoa izango bailitzateke iraunkortasunaren aldeko 
estrategia zorrotza egituratzea tresna horiek aintzat hartu gabe.  

Tresna horietako bi iraunkortasun-adierazleak eta etorkizunerako agertokiak dira. 
Lehenengoak ebaluazioa egiteko balio du eta bigarrenak prospekzioa egiteko. Tresna horiek 
garapenik handiena izan dute azken garai honetan, bereziki haien oinarrizko kontzeptu-
erraztasunagatik eta, batez ere, haien komunikazio-ahalmen handiagatik. Hala ere, adierazle 
eta agertokien garapenari eta aplikazioari dagokienez, bide luzea dugu oraindik egiteko. Eta 
maila guztietan, tokikoan zein globalean, arlokoan zein integratuan, horiei buruz metatutako 
esperientzia praktiko gero eta handiagoa izan behar dugu gidari. 

Jarraian proposatzen ditugun adierazle eta agertokiak, diagnostiko orokor honen muga 
guztiekin aurkeztuta, ildo horretan aurrera egiteko ekarpena egin guran eskaintzen ditugu. 

9.1. Hiri-iraunkortasunaren adierazleak 
Argi dago adierazleak tresna egokiak direla sistema konplexuen (esaterako, hiri- eta lurralde-
sistemen) ingurumen-osasunaren jarraipena egiteko. Ondo eginda daudenean, gainera, 
herritarren ingurumen-kontzientzia sustatzeko eta erabaki kolektiboak hartzeko funtsezko 
erreferentzia dira.  

Jarraian aurkeztuko dugun hiri-iraunkortasunaren adierazle-sistema Vitoria-Gasteizko GEO 
diagnostiko-txosten hau osatzeko aurretik egindako sektore-lanen azken emaitza da. 
Eskaintzen duguna, beraz, lanerako hipotesi gisa txosten horietan zehar proposatutako eta 
aukeratutako adierazleen zerrenda osoa da. Adierazle bakoitzaren azken aukeraketa, haien 
balidazioa eta haien erreferentzia-balioak eta kalkulu-metodoak (halakorik ez dagoen 
kasuetan) txosten honen ondorioz egin beharreko zeregina izatea proposatuko genuke. 
Zeregin horretarako kontuan hartu behar dugu, alde batetik, adierazle baten 
bideragarritasuna baldintzatzen duten faktore nagusietako bat, hots, datuak lortzeko 
erraztasuna. Hala ere, komenigarri litzateke alderantzizko ikuspegia hartu eta gaur egun 
eskura ez ditugun datuak biltzeko aukera aintzat hartzea (nahiz eta hasiera batean zaila 
izan), adierazle jakin bat bereziki garrantzitsua izan daitekeela uste badugu. 

Zerrenda luze hau egiteko erabilitako metodologia lehendik dauden adierazle-sistemak 
zehatz-mehatz aztertzea izan da, bai Vitoria-Gasteizen erabilitako sistemak (Agenda 21, 
Estatistika Urtekaria, Hiri Adierazleen Sistemak), bai GEO Hiriak proiektuaren baitan 
landutakoak, baita udaletan (FEMP, Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat), 
autonomia-erkidegoetan (EAE), Estatuan (OSE, Perfil Ambiental) eta Europan (AEMA, 
Europako Adierazle Bateratuak) erabilitako beste sistema batzuk ere. Hiri-metabolismoaren 
eta mugikortasunaren adierazleen kasuan, zeregin nagusia lehendik zeuden adierazleak 
aukeratzea izan da. Hiri-ingurunea, gizarte eta gobernantza eta ekonomia- eta finantza-
jarduerak neurtzen dituzten adierazle-sistemak, berriz, aldakorragoak dira, onartutako 
ikuspegiaren arabera. Horregatik, analisi-prozesuaren helburua gabeziak identifikatzea izan 
da funtsean, hau da, txostenean aintzat hartzen ditugun irizpideetarako adierazle berriak 
behar dituzten alderdiak identifikatzea. 

Azken adierazleen zerrenda (59. taula) orokorretik zehatzera ordenatuta dago. Lehenengoa 
Oinatz Ekologikoa da, adierazle sintetiko globala baita, txosten honen bigarren kapituluan 
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proposatzen den iraunkortasun-helburu orokorraren arabera. Analisia osatzen duten sektore 
guztientzako informazio erabilgarria eskaintzen duten adierazleak zeharkako adierazleak 
dira.  

Hurbilketa-eskala handiago batean, analisia osatzen duen sektore bakoitzari dagozkion 
sektore-adierazleak eta sektore arteko adierazleak ere aurkezten dira: sektore-adierazleek 
dagokien sektorean erabilera espezifiko edo esklusiboa dute, eta sektore artekoek, berriz, bi 
sektorerentzat edo gehiagorentzat informazio erabilgarria eskaintzen dute aldi berean. Azken 
horiek, jakina, dagokien sektoreetan errepikatuta ageri dira; adierazle-taulako ezkerreko 
zutabeetan sektore arteko harremanak grisean adierazten dira. Natura Ingurune eta Landa 
Ingurune sektoreak bat eginda ageri dira zerrendan, gainjarpen anitzek hala eskatuta. 
Orobat, alderdi sozio-ekonomikoak lantzen dituzten bi sektoreak ere batuta azaltzen dira, 
arrazoi beragatik. 

Guztira, adierazle sintetikoaz gain, zerrendak zeharkako zazpi adierazle, 142 sektore-
adierazle eta sektore arteko 51 adierazle jasotzen ditu. Guztira, 194 dira proposatutako 
adierazleak. Aurretik esan dugun bezala, adierazle berriak hasierako lan-hipotesi gisa 
eskaintzen dira, eta balidazioa behar dute. Udalerriko iraunkortasunaren eta ingurumenaren 
egoeraren monitorizazioa eta jarraipen zehatza egiteko tresna integrala osatzeko eskainitako 
urratsa da adierazle multzoa. 
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59. taula Oinarrizko iraunkortasun-adierazleen zerrenda 

GEO VITORIA-GASTEIZ  

OINARRIZKO IRAUNKORTASUN ADIERAZLEEN ZERRENDA  
Sektore arteko 

harremanak 
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1 Hiri Iraunkortasunaren Adierazle Sintetiko Global a A B C D E

 Sektore guztiak Vitoria-Gasteizko oinatz ekologikoa 
 

     

2 Zeharkako adierazleak 
 

     

Denbora-tartean egindako bizi-kalitatearen araberako hirien sailkapen 
ofizialean Vitoria-Gasteizi dagokion posizioa. 

     

Berotegi efektuko gas-isuriak.      
Ingurumen-gastua.      
Ingurumen-araudia zenbateraino betetzen den.      
Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa.      
Agenda 21en jarduerak.      

 Sektore guztiak 

Hiri Antolamendurako Plangintza.      

3 Sektore-adierazleak eta Sektore arteko adierazlea k 
 

     

3 A Natura- eta landa-ingurunea  A B C D E
Landare-estalkia txikitzea.      
Landare-estalkia.       
Vitoria-Gasteizko udalerriko biodibertsitatearen kontserbazio-egoera 
(hegaztien ugaritasun-indizea).  

     

Natura-
ingurunea  

Arriskuan dauden espezieak.      

Udalerrian nekazaritza ekologikoan diharduen nekazaritza-azalera.      
Nekazaritzako ongarrien kontsumoa.      
Nekazaritzako landare-osasunerakoen kontsumoa.      
Nekazaritza Azalera Erabilia (NAE).      
Nekazaritza-ustiategiak.      
Abeltzaintza-ustiategiak.      
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Landa-
ingurunea  

Basoen kudeaketa egiaztatua.      
Azalera babestua udalerriko azalera guztiarekiko.      
Bertan behera utzitako eta kutsatuta egon litezkeen lurzoruak.      
Lurzoru artifizializatua eta urbanizagarria.      
Lurzoru-kontsumoa erabileraren arabera.      

Ibaien egoera ekologikoa.      
Hezeguneen egoera ekologikoa.      
Uraren egoera ekologikoa (BMWP indizea).      
Hiriak Zadorra ibaian botatako karga organikoa.      
Akuifero kuaternarioko nitratoak.      
Ingurumena suspertzeko inbertsioak.      
Nekazaritzan kontsumitutako ura eta energia.      
Mikroklima-aldaketak.      
Berdeguneetako inbertsioak.      

 Sektore arteko 
adierazleak  

Landa-ingurunearen eta hiri-ingurunearen arteko oreka.      
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Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi eta enplegu kopuruaren 
eboluzioa. 

     

Eskola-umeen parte hartzea Vitoria-Gasteizko Udalak antolatutako 
ingurumen-hezkuntzako jardueretan. 

     

Gobernuz kanpoko erakunde ekologisten kopurua.      

  

Ingurumen-planak (EMAS, ISO 14001…) dituzten enpresak.      

3 B Hiri-ingurunea  A B C D E

Lurzoruaren erabilera iraunkorra.  
• Lurzoruaren erabileraren intentsitatea.  
• Garapen berrien kokapena.  
• Hiri-azalerak leheneratzea. 

 
 
 
 

    

Azalera babestua udalerriko azalera guztiarekiko.      
Erabilera aldatzeko eskuragarri dagoen lurzoru erabiliaren azalera.     

Lurzorua 

Sakabanatze-indizea.       
Programatutako etxebizitzaren eta aurreikusitako hazkunde 
demografikoaren arteko desoreka-indizea. 

     

Bizitegi-eraikinetan hutsik dauden etxebizitzak, eraikina eraiki zen urtearen 
arabera.  

    

Aurri-egoerako eraikinen tasa.     

Etxebizitzen eraikuntzaren tipologia eta garaia.      
Etxebizitza nagusiak, azalera erabilgarriaren arabera.     

Eraikuntza eta 
etxebizitza 

Vitoria-Gasteizko etxebizitza babestuen eraikuntza.      
Denbora-tartean okupatutako etxebizitza hutsen kopurua.  
Obra handiko lizentziarekin zaharberritutako etxebizitzen kopurua. 
Etxebizitza babestuen kopuruaren hazkundea aintzat hartutako denbora-
tartean. 

Ondarea 

Bizitegi-eraikinak zaharberritzeko emandako laguntzak.  
Garapen berrien baldintza mikroklimatikoak. 

• Tokiko baldintza eta dinamika mikroklimatikoen jarraipena 
garapen berrietan. 

• Garapen berrien kanpoaldeko baldintza mikroklimatikoen 
optimizazioa. 

Bizikidetasun-indizea.   

Espazio 
publikoa 

Espazio publikoa mantentzeko erabilitako udal-gastuaren ehunekoa. 
Natura-espazioari lotutako hiriko berdeguneen kopurua eta azalera.     
Hiri-guneetako espezie basatiak.       
Berde Bolumenaren Indizea (BBI).       
Kanpoko inguruen ekokalitatea / Lurzoruaren Indize Biotikoa (LIB).      
Berdegune-azalera biztanleko.      
Hiriko zuhaitz-kopurua biztanleko.       
Berdeguneen irisgarritasuna.      

Berdegune-
sistema 

Zuhaiztutako kaleen azalera.      
Udalerriko 
herriak 

Familia bakarreko etxebizitzen ehunekoa bizitegi-eraikin guztiekiko 
udalerriko herrietan. 

Natura- eta 
landa-
ingurunea 

Landa-ingurunean paseatzeko ibilbideak.      

Plangintza nagusiak ez-urbanizagarritzat jotako lurzoruaren ehunekoa 
udalerriko lurzoru guztiarekiko. 

    

Hiri-inguruneari buruzko oinarrizko adierazle kopurua (lurzoruaren 
erabilera, etxebizitza, eraikinen zaharberritzea…) Tokiko Agenda 21ean 
barne hartuta. 

    

Plangintza lurraldearen berezitasun ekologikora egokitzea.     
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Plangintza eta 
kudeaketa 

Iraunkortasunerako plangintza. 
• Plangintzarako diziplina anitzeko taldea.  
• Prozesu iteratiboa. 
• Plangintzako ordezko agertokiak. 

 
 
 
 

    

Bertan behera utzitako eta kutsatuta egon litezkeen lurzoruak.      
Azalera babestua udalerriko azalera guztiarekiko.      
Lurzoru artifizializatua eta urbanizagarria.      

 Sektore arteko 
adierazleak  

Lurzoru-kontsumoa erabileraren arabera.      
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Mugikortasun-azpiegituretara zuzendutako hiri-azalera.      
Hiriak Zadorra ibaian botatako karga organikoa.       
BPGaren eta energia-kontsumoaren eboluzioa.      
Etxebizitzetan kontsumitutako uraren eta energiaren eboluzioa.      
Energia berriztagarrien kontsumoa.      
Material berriztagarrien eta ez-berriztagarrien kontsumoa industria-jarduera 
ekonomikoan. 

     

Nekazaritzan kontsumitutako ura eta energia.      
Eraginkortasun energetikoaren egiaztagiria lortu duten etxebizitza kopurua.      
Berokuntza duten etxebizitza nagusiak, erabilitako erregaiaren arabera.      
Eguzki-atzipenerako azalera erabilgarri maximoa.      
Euri-urak biltzeko azalera erabilgarri maximoa.      
Eguzkiarekiko ondo orientaturiko eraikinen ratioa.      
Zarata-arazoak dituzten etxebizitzak.      
Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen sorrera.      
Garapen berrietan ingurumen-kutsadura arintzea.       
Espazio publikoaren zarata-kutsaduraren maila. 

• Eguneko 24 orduetan bizi-kalitateari dagokiona baino zarata 
maila handiagoa duten kaleetan bizi diren herritarrak. 

• Gauez bizi-kalitateari dagokiona baino zarata maila handiagoa 
duten kaleetan bizi diren herritarrak. 

     

Airearen kalitatea “erdipurdikoa”, “txarra” edo “oso txarra” den urteko egun 
kopurua. 

     

Mikroklima-aldaketak.      
Berdeguneetako inbertsioak.      
Oinarrizko zerbitzuen eta gune publiko irekien eskuragarritasuna.      
Espaloiaren eta galtzadaren arteko oreka. Oinezkoen espazioa eta bide-
espazioa. Eta oinezkoen espazioa eta motor-ibilgailuena zuzen banatuta 
duten kaleen ehunekoa. 

     

Erabileren nahasketaren intentsitatea.      
Erabileren nahasketaren banaketa.      
Biztanle kopurua etxebizitzako.      
Etxebizitza nagusien edukitza-erregimena.       
Etxebizitzen batez besteko prezioa, merkatu motaren arabera.      
Zaharberritzeko prozesuan dauden auzoetako bizileku-aldaketak.      

Udalerriko herrien migrazio-saldoa.      
Landa-ingurunearen eta hiri-ingurunearen arteko oreka      

  

Ingurumen-planak (EMAS, ISO 14001) dituzten enpresak.      

3 C Mugikortasuna  A B C D E

Arriskua eta arrisku larria. Bideen istripu kopurua eta arriskugarritasuna.       
Hiri-mugikortasunaren eurotako kostu ekonomikoa biztanleko.      
Garraio moten banaketa. Eguneroko bidaien banaketa garraiobideen eta 
helburuen arabera. 

     

Hiri-garraiobide bakoitzean egunero egindako distantziak eta eboluzioa.      
Motorizazioa.      
Garraio kolektiboa. Erabileraren eboluzioa.      
Trafikoaren intentsitatea.      
Bizikletaz ibiltzeko azpiegitura. Bidegorrien kilometro kopurua eta bide 
guztiekiko ehunekoa. 

     

Trafikoa baretzea. Trafiko barea (30 Km/h edo gutxiago) duten bide 
kilometroak. 

      S
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Garraio kolektiboa babestea. Garraio kolektiboarentzako bide espezializatu 
edo babestuen kilometro kopurua. 

     

Mugikortasunerako energia-kontsumo osoa eta pertsonakoa.      
Hiri-mugikortasunak eragindako hondakinak. Hondakin likido, solido eta 
gaseosoen kilogramo kopurua pertsonako eta urteko. 

     
 Sektore arteko 

adierazleak  

Hiri-mugikortasunak eragindako CO2 isuriak. Pertsonako eta urteko 
kilogramo kopurua eta beste sektore eta jarduera batzuen isuriekiko 
konparazioa. 
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Espazio publikoaren kutsadura maila. 
• Eguneko 24 orduetan bizi-kalitateari dagokiona baino zarata 

maila handiagoa duten kaleetan bizi diren herritarrak 
• Gauez bizi-kalitateari dagokiona baino zarata maila handiagoa 

duten kaleetan bizi diren herritarrak 

     

Airearen kalitatea “erdipurdikoa”, “txarra” edo “oso txarra” den urteko egun 
kopurua 

     

Oinarrizko zerbitzuen eta gune publiko irekien eskuragarritasuna      
Espaloiaren eta galtzadaren arteko oreka Oinezkoen espazioa - bide-
espazioa Eta oinezkoen espazioa eta motor-ibilgailuena zuzen banatuta 
duten kaleen ehunekoa. 

     

Sedentarizazioa. Obesitatea eta gehiegizko pisua duten herritarrak eta aire 
libreko jarduera fisikoa egiten ez duten edo oinez edo bizikletaz ibiltzen ez 
direnak. 

     

  

Haurren autonomia. Ikastetxera beren kabuz joaten diren haurrak.      

3 D Gizartea, gobernantza eta jarduera ekonomiko et a finantzarioak  A B C D E

Biztanleriaren eboluzioa sexuaren eta adin-taldearen arabera.      
Biztanleriaren urteko hazkundea sexuaren arabera (begetatiboa gehi 
migrazioak). 

     

Etxebizitzen eboluzioa (pertsona bakarrekoak, bikotekoak, guraso 
bakarrekoak, beste batzuk eta seme-alaba kopuruen araberako familiak) 

     

Ezkontza- eta dibortzio-tasa.       
Ugalkortasun-adierazlea.      
Bizi-itxaropena sexuaren arabera.      

 Demografia 

Hezkuntza maila sexuaren eta adin-taldearen arabera.      
Eskolaratzea eta etengabeko hezkuntza adin-taldeen arabera.      
Hainbat hezkuntza-aukeratako ikasleen eboluzioa sexuaren arabera.      

 Hezkuntza 
 

Eskola-porrota.      
Krisiak eta esklusioak jotakoentzako laguntza soziala: gastuaren eta 
lagundutako pertsona kopuruaren eboluzioa sexuaren eta belaunaldiaren 
arabera. 

     

Hautemandako osasun-egoera errenta mailaren arabera.      
Osasunerako arrisku-faktoreen (tabakoa eta alkohola kontsumitzea, 
sedentarismoa, obesitatea, agertutako gaixotasunak…) adierazleen 
eboluzioa. 

     

Mendeko, minusbaliatu eta gaixo kronikoen eboluzioa.      
Osasun-laguntzarako gastuaren eboluzioa talde espezifikoentzat eta 
herritar guztientzat. 

     

Osasuna eta 
gizarte-
ongizatea  

Delitu motaren araberako eboluzioa eta segurtasunaren pertzepzioa.      
Vitoria-Gasteizko herritarrek etxean hitz egiten duten hizkuntzaren 
eboluzioa. 

 
 

    

Kultura-jarduerak (ikus-entzunezkoak, liburuak, egunkariak, artea, 
bisitak…). 

     

Kultura eta 
identitatea  

Jarduera osasungarriak (ariketa, kirola, mendira joatea…).      
Ingurumenari buruzko informazioa eta dokumentazioa eskuratzeko sarrera 
kopurua. 

     

Udal Zerbitzu Teknikoetara zuzendutako kontsulta kopurua.      
Iraunkortasunerako gobernantza eta gaitasun instituzionala.       
Herritarren harremanak Udalarekin.      
Gizarte- eta kirol-etxeen udal-sarea, zentro motaren arabera.       
Hauteskundeetan parte hartzea.      
Komunitatean esku-hartzeko piramidea.      
Herritarrek plangintzan parte hartzeko prozesuak sustatzeko udal-
gastuaren ehunekoa. 

 
 

    

Toki-komunitateko herritarren gogobetetasuna, sexuaren eta 
belaunaldiaren arabera. 

     

Toki-hauteskundeetan parte hartzea, sexuaren eta belaunaldiaren arabera.      
Segurtasuna / gatazkak.      
Boluntario-jarduera gai sozialetan, sexuaren eta belaunaldiaren arabera.      
Boluntario-jarduera gai ekologikoetan, sexuaren eta belaunaldiaren 
arabera. 

     

 

Parte-hartzea 
eta 
gobernantza 

Gardentasuna / irekitasuna / informazioa.       
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Erakundeen gizarte-erantzukizuna (esklusioa eta pobrezia, 
desberdintasunak, aukera-berdintasuna). 

     

Erakundeen ingurumen-erantzukizuna.       
Oinarrizko ondasunen eskuragarritasuna (osasuna, hezkuntza, etxebizitza 
eta lana). 

     

Babes sozialeko gastua.       

Erabakiak hartzeko prozesuetan parte hartzea.      

  

Laneko negoziazio kolektiboa.      
Atzerriko inbertsioa (komunitarioa eta pribatua) eta etorkinek atzerrira 
bidalitako diru kopurua. 

     

Udal-aurrekontutik nazioarteko garapenerako lankidetzara zuzendutako 
gastua biztanleko. 

     

Udalerriko produkzio-gaitasun (nekazaritza, abeltzaintza eta energia) 
maximoaren eta barne-eskariaren arteko erlazioa, sektoreka. 

     

 Lurralde- 
txertaketa eta 
txertaketa 
globala  

I+G-rako gastua BPGarekiko, sektoreka (akademikoa, administrazioa, 
enpresa handiak, ETEak, erakunde pribatuak). 

     

Jarduera eta enplegua, sexuaren eta belaunaldiaren arabera.      
Enplegu-sorrera sektoreka.      
Luzaroko langabeak, sexuaren eta belaunaldiaren arabera.      
Lanaren kalitatearen adierazleak (lana eta familia bateragarri izateko 
neurriak, etengabeko prestakuntza, lan-jazarpena, sindikalizazioa, telelana, 
istripu kopurua...).  

     

Enpleguaren egituraren eboluzioa (koadroak, soldatapekoak, prekarioak, 
autonomoak, funtzionarioak, lanaldi partzialekoak eta osokoak). 

     

Plan sozialak dituzten enpresak (gizarte-erantzukizuna edo 
bateragarritasun-neurriak). 

     

Profesionalen eta kategoria sozialen banaketa biztanleria aktiboan).      
Etxebizitzen banaketa urteko errentaren arabera.      
Gizarte-desberdintasunari buruzko Gini indizea.      
Batez besteko soldataren erosahalmenaren eta BPGaren eboluzio 
konparatua. 

     

Esklusio-arriskuan dauden herritarren eboluzioa (pobrezia, etxebizitzarik 
gabe…). 

     

Gizon eta emakumeen arteko soldata-desberdintasunaren eboluzioa.      
Etxeen kontsumo-egituraren eboluzioa, gastu motaren arabera.      
Denboraren erabilera sexuaren eta lanbide-kategoriaren arabera.      
Dibertsifikazio ekonomikoa (Shannon dibertsitate-indizea).      
Herrietako eta hiriguneko familien batez besteko sarreren arteko erlazioa.      
Udalerriko herrietan sortutako enplegua, sektoreka.      

 Jarduera 
ekonomiko eta 
finantzarioak  

Enpleguko espezializazio maila.       
Enpresen sorrera eta ixtea.      
Toki-ekonomiako berrinbertsioa.      
Toki-fiskalitatearen banaketa.      
BPGaren eboluzioa eta soldaten parte-hartzea hazkundean.      
Jarduera ekonomikoaren banaketa sektoreka.      

  

BPGaren eta produktibitatearen eboluzioa.      
Lurzoru-kontsumoa, erabileraren arabera.      
Ingurumena suspertzeko inbertsioak.      
BPGaren eboluzioa eta energia-kontsumoa.      
Etxeetan kontsumitutako uraren eta energiaren eboluzioa      
Energia berriztagarrien kontsumoa.      
Material berriztagarrien eta ez-berriztagarrien kontsumoa industria-jarduera 
ekonomikoan. 

     

Kontsumo arduratsuaren eboluzioa.      
CO2 isuri energetikoak, sektorearen arabera.      
Sedentarizazioa. Obesitatea eta gehiegizko pisua duten herritarrak eta aire 
libreko jarduera fisikoa egiten ez duten edo oinez edo bizikletaz ibiltzen ez 
direnak. 

     

Haurren autonomia. Ikastetxera beren kabuz joaten diren haurrak.      
Kanpoko lanarekiko mendekotasuna. Gasteizko udalerritik kanpo lan egiten 
duten biztanleak. 

     

Erabileren nahasketaren intentsitatea.      

 Sektore arteko 
adierazleak  

Erabileren nahasketaren banaketa.      
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Biztanle kopurua etxebizitzako.      
Etxebizitza nagusien edukitza-erregimena.       
Etxebizitzen batez besteko prezioa, merkatu motaren arabera.      
Zaharberritzeko prozesuan dauden auzoetako bizileku-aldaketak.      
Udalerriko herrien migrazio-saldoa.      
Landa-ingurunearen eta hiri-ingurunearen arteko oreka.      
Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi eta enplegu kopuruaren 
eboluzioa. 

     

Eskola-umeen parte hartzea Vitoria-Gasteizko Udalak antolatutako 
ingurumen-hezkuntzako jardueretan. 

     

Gobernuz kanpoko erakunde ekologisten kopurua.      

  

Ingurumen-planak (EMAS, ISO 14001…) dituzten enpresak.      

3 E Hiri-metabolismoa (ura, energia, hondakinak eta  baliabideak)  A B C D E

Uraren goi-kontsumoa.      
Uraren behe-kontsumoa.      
Ur-eskariaren banaketa sektoreka.      
Hondakin-uren arazketa.      
Banaketa-sarearen errendimendua.      
Kontzesioak eta atzipenak.      
Hornidura-uraren kalitatea.      
Ur-hornidurarako eta -saneamendurako gastuak.      
Estres hidrikoa.      
Ur-baliabideak babesteko legedia.      
Zerga-sistema “berdea”.      
Etxeko loturak.      

 Ura 

Hornidura- eta saneamendu-sistemetako inbertsioak.      
Energiaren barne-kontsumo gordina.      
Energiaren barne-kontsumo gordinaren banaketa, energia motaren 
arabera. 

     

Energiaren azken kontsumoa.      
Azken kontsumoaren banaketa, energia motaren arabera.      
Energiaren azken kontsumoa, sektoreka.      
Energia-intentsitatea.      

 Energia 

CO2. isuri energetikoak.      
Etxeko eta merkataritzako hondakinen sorrera.       Hondakinak 
Hiri-hondakin solidoen birziklapena.      
Ibaien egoera ekologikoa.      
Hezeguneen egoera ekologikoa.      
Uraren egoera ekologikoa (BMWP indizea).      
Hiriak Zadorra ibaian botatako karga organikoa.      
Akuifero kuaternarioko nitratoak.      

 Sektore arteko 
adierazleak 
(ura) 

Ingurumena suspertzeko inbertsioak.      
BPGaren eboluzioa eta energia-kontsumoa.      
Etxebizitzetan kontsumitutako uraren eta energiaren eboluzioa.      
Energia berriztagarrien kontsumoa.      
Material berriztagarrien eta ez-berriztagarrien kontsumoa industria-jarduera 
ekonomikoan. 

     

Nekazaritzan kontsumitutako ura eta energia.      
Kontsumo arduratsuaren eboluzioa.      
Mugikortasunerako energia-kontsumo osoa eta pertsonakoa.      
Eraginkortasun energetikoaren egiaztagiria lortu duten etxebizitza kopurua.      

Berokuntza duten etxebizitza nagusiak, erabilitako erregaiaren arabera.      
Eguzki-energia atzitzeko azalera erabilgarri maximoa.      
Euri-urak biltzeko azalera erabilgarri maximoa.      

 Sektore arteko 
adierazleak 
(energia)  

Eguzkiarekiko ondo orientaturiko eraikinen ratioa.      
 Sektore arteko Zarata-arazoak dituzten etxebizitzak.      
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Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen sorrera.      
Berrerabiltzera eta birziklatzera bideratutako lorategi-guneetako 
hondakinen ehunekoa. 

     
 adierazleak 

(hondakinak) 

Hiri-mugikortasunak eragindako hondakinak. Hondakin likido, solido eta 
gaseosoen kilogramo kopurua pertsonako eta urteko. 

     

CO2 isuri energetikoak, sektorearen arabera.      
Hiri-mugikortasunak eragindako CO2 isuriak. Pertsonako eta urteko 
kilogramo kopurua eta beste sektore eta jarduera batzuen isuriekiko 
konparazioa. 

     

Garapen berrietan ingurumen-kutsadura arintzea.       
Espazio publikoaren kutsadura maila. 

• Eguneko 24 orduetan bizi-kalitateari dagokiona baino zarata 
maila handiagoa duten kaleetan bizi diren herritarrak. 

• Gauez bizi-kalitateari dagokiona baino zarata maila handiagoa 
duten kaleetan bizi diren herritarrak. 

     

Airearen kalitatea “erdipurdikoa”, “txarra” edo “oso txarra” den urteko egun 
kopurua. 

     

 Sektore arteko 
adierazleak 
(isuria) 

Mikroklimaren aldaketak.      

 

9.2. Herritarren ikuspegiak eta proposamenak 
Analisiak errealitatearen konplexutasuna kontuan har zezan, ingurumen- eta iraunkortasun-
diagnostikoa egiteko prozesuan zehar eztabaidarako eta partaidetzarako espazioak zabaldu 
eta herritarrak parte hartzera gonbidatu genituen, gizartea osatzen duten sektore guztien 
ikuspegiak eta ikuspuntuak jasotzeko helburuz: politikariak eta erabakiak hartzeko 
arduradunak, era guztietako erakundeak eta elkarteak, adituak eta profesionalak, eragile 
ekonomikoak eta iraunkortasun-ikerketak barne hartzen dituen gaiekiko konpromisoa hartu 
duten pertsonak. Datu eta errealitateen funtsezko analisia eta gizarte zibilaren pertzepzioa 
bateratuko zituen diagnostiko partekatua egitea zen helburua. 

Parte hartzeko 3 ekitaldi antolatu ziren: bi tailer eta gogoeta-jardunaldi bat. Prozesuaren 
hasieran, interesaturiko lagun talde handi bat gonbidatu genuen “Vitoria-Gasteizen etorkizun 
gertagarriak” izeneko eztabaidan parte hartzera. Lehen tailer horrek diagnostikoa egiteko 
lerro estrategikoak eman zituen. Bidearen erdia eginda zegoela, gauzatzen ari ziren jarduera 
enblematikoei buruzko gogoeta-jardunaldia egin zen. Lanaren bukaeran, hasieran 
deitutakoetatik batzuk berriz ere elkartu ziren bigarren tailer batean lan egiteko, gogoeta 
egiteko eta, hala bazegokion, azken dokumentuaren zirriborroa balidatzeko. Guztira, 60 bat 
lagunek parte hartu zuten antolatutako ekitaldietan, eta Nazio Batuen Ingurumen 
Programako (NBIP) behatzaileak ere izan ziren. 

Gero eta argiago dago herritarrak inoiz baino prestatuago daudela hiri-prozesuen garrantzia 
iraunkortasunaren ikuspegitik ulertzeko. Vitoria-Gasteizen GEO diagnostiko-txosten hau 
egiteko lanen hasieran “Vitoria-Gasteizen etorkizun gertagarriak” izenburuarekin herritarrek 
parte hartzeko antolatutako lehen tailerraren konklusioek hala erakutsi dute.  

Europar Batasunak bultzaturiko EASW (European Awareness Scenario Workshop) izeneko 
metodologia parte-hartzailearekin burutu zen lehen tailerra. Metodologia horren bidez 
gogoetarako eta elkarrizketarako guneak sortzen dira eta, horietan, hiriko eragile interesatu 
guztiek euren iritziak eta ikuspegiak azal ditzakete hizpide dagoen gaiari buruz, ideiak 
trukatzeko sortutako giro atseginean murgildurik.  
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Lehenik eta behin, Vitoria-Gasteizen etorkizuneko ikuspegia adostu zen parte-hartzaile 
guztien artean: 

Vitoria-Gasteizen etorkizun gertagarriak 
 Hiri eredu iraunkorra. 
 Lurraldearekin orekari eusten dion hiria. 
 Baliabideak neurriz erabiltzen dituen eta hondakinak gutxitzen dituen 

hiria. 
 Ibilgailu pribatua oinarri ez duen mugikortasun iraunkorra duen hiria. 
 Gizarte-kohesioa eta -integrazioa dituen hiria. 
 Hiri arduratsu eta zentzuduna. 

 

Etorkizunerako ikuspegi horretatik abiatuta, parte hartzaileei, gaikako taldetan lan eginez 
(Ekosistemak eta natura-ingurunea, Ura eta energia, Baliabideak eta hondakinak, Ingurune 
eraikia eta mugikortasuna, Gizartea eta gobernantza), etorkizun horretara iristeko bidea 
irekitzeko proposamenak egiteko eskatu zitzaien. Parte-hartzaile guztiek egindako hogeita 
bost gai-proposamenetatik, eztabaidatzeko eta bozkatzeko sistema baten bidez 
lehentasunak ezartzeko eskatu zitzaien gero. Parte-hartzaileek lehenetsitako proposamenak 
honako hauek izan ziren, boto kopuruaren arabera ordenatuta eta boto gehien izan 
zituztenetatik hasita: 

Etorkizun hobea lortzeko ideia gertagarriak 
1.   Lurzorua baliabide ordezkaezina da eta horrela tratatu behar da. 

2.   Hiri eredu kohesionatua sustatzea, auzoak elkarrekin lotuko dituena eta hiriaren 
inguruko natura errespetatuko duena. 

3.  Bizikidetasun-balioetan hezkuntza praktikoa, parte-hartzea eta ingurumen-
hezkuntza sustatu behar dira txikitatik, norberaren konpromisoa eta 
erantzukizuna azpimarratuta. 

4. Ex 

aequo  
Pertsona eta elkarteen parte-hartze aktiboa: baliabideak jarrita, elkarrizketa 
errazteko talde guztiak sartuta (haurrak, gazteak, landa-guneetako herritarrak) 
eta emaitzekiko konpromisoa hartuta. 
 
Norberaren jardueraren radarra: energia-kontsumoaren adierazlea, hiriaren 
oinatza, ingurumen-kostuak eta zerbitzuen kostuak. 

5.  Hiri-espazioaren eta bere natura-ingurunearen arteko erlazioa planifikatzea, 
konexioa, oreka, funtzionaltasun ekologikoa eta herritarren erabilera lehenetsita. 

6.   Enpleguaren prekarietatearen kontra eta etxebizitzaren prezio garestiaren kontra 
borrokatzea, gizarteratzeko bide nagusiak baitira (batez ere gazte eta etorkinen 
kasuan). 

7. Ex 
aequo 

Zerbitzuak handitu eta hobetuko dituen garraio publikoaren sarea garatzea, eta 
garraio horri lehentasuna emango dioten eta bestelako mugikortasun-bideekin 
lotzea erraztuko duten azpiegitura egokiak sortzea. 
 
Herritarrentzat gobernatzeko erantzukizuna hartzea, krispaziorik gabe:  

- Funtsezko gaietan adostasun zabal eta egonkorrak lortuz. 
- Zeharkakotasuna landuz eta bertikaltasuna / hierarkia alde batera utzita.  
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- Autokontrolaren bidez (epeen formalizazioa, helburuak, emaitzen 
ebaluazioa…).  

- Informazio-gardentasunaren bidez. 
Parte hartuz. 

8. Ex 
aequo  

Egungo hiri-bidezidorrak garatu eta osatuko dituen ibilbide-sarea sortzea 
oinezkoentzat eta bizikletentzat. 
 
Herritarrek erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeko adinako ezagutza lor 
dezaten erraztea. 
 
Ura eta energia erabiltzean, eraginkortasuna eta aurrezpena hobetzea, 
ordenantza, neurri fiskal eta legeen bidez. 

 

Oso esanguratsua da lehen proposamenak lurzorua hizpide hartzea, baliabide ordezkaezina 
dela ohartarazita. Orobat, garrantzi handikoa da gainerako proposamenek hiri eredu 
kohesionatuaren beharra aipatzea, mugikortasun iraunkorra, toki-garapena eta herritarren 
parte-hartzea azpimarratuta, alderdi horiek guztiak, parte-hartzaileekin adostutako 
etorkizunerako ikuspegian adierazitakoak bezala, bat datozelako neurri handi batean txosten 
honetan azaldutako iraunkortasuneko esparru-helburuekin. 

Ideia multzo hori gidari eta erreferentzia etengabeak izan dira diagnostiko-txostena egiteko 
prozesuan, eta lagungarri izan da, neurri handi batean, diagnostikoaren eremu nagusiak 
aukeratzeko eta erabilitako ikuspegi eta metodologiak lehenesteko, azken emaitza 
herritarrentzat benetako tresna erabilgarria izateko biderik egokiena hori delakoan. 

Behin txostenaren idazketa teknikoaren prozesua amaituta, bigarren tailerra gauzatu zen, 
diagnostikoa eta haren proposamenak herritarren behar eta nahi errealetatik ahalik eta 
hurbilen jartzeko. Hori izan da, hain zuzen, “Vitoria-Gasteizen etorkizun gertagarriak” 
bigarren tailerraren helburu nagusia. Tailer hori ere GEO-Hiriak proiektuaren esparruan sortu 
da, eta proiektuak teknikari eta herritarrekin taldekako lan-mintegia egitea inposatzen du, 
dagokion GEO dokumentua balidatzeko.  

Tailerra hiru saiotan egituratu zen: lehenengoak informazioa ematea zuen helburu nagusi, 
eta GEO-Hiriak proiektuaren esparrua aurkezteko eta Vitoria-Gasteizko GEO txostenaren 
egitura eta edukiak azaltzeko erabili zen; bigarren saioa guztion artean lan egiteko 
jardunaldia izan zen eta, horretan, parte hartzaileek dokumentuaren edukia balioetsi eta 
balidatu zuten, lehen tailerraren emaitzak erreferentzia hartuta; eta hirugarren eta azken 
saioa taldekako lan-jardunaldia izan zen eta haren helburua izan zen Vitoria-Gasteizko GEO 
txostena tresna erabilgarria izatea, udalerria aldatzeko abian edo proiektuan dauden 
prozesu, plangintza eta programa guztietarako. 

Azken dokumentuak eragindako erreakzioa, oro har, positiboa izan da. Egindako ahaleginak 
eskertu eta, ondorengo txostenetan, beste alderdi batzuk aintzat hartzea eta gai batzuen 
inguruan informazio gehiago ematea eskatu zuten parte-hartzaileek, toki-iraunkortasunaren 
hurrengo analisietan aintzat hartzeko. Jorratu beharreko gaien artean, honako hauek aipatu 
zituzten: 

• Elikaduraren ardatz estrategikoa, natura-ingurunearen kontserbazioari eta 
osasunari lotuta. 

• Krisi ekonomikoaren inpaktua.  
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• Uraren zikloan sakontzea.  
• Industria-ehuna. 
• Jarduera ekonomikoaren hiri-proiekzioa. 
• Hiriaren eta inguruko nekazaritza- eta natura-gunez osatutako mosaikoaren 

arteko ertza. 
• Etorkizuneko hiriaren profil energetikoa.  

 

I. eta II. tailerretan ateratako ondorio xehatuak osorik kontsulta daitezke dagozkien laburpen-
dokumentuen bidez136. 

9.3. Lurzoruaren okupazioaren agertokiak 
Herritarrek EASW eztabaida-tailerrean adierazitako kezkarekin eta diagnostiko honen 
emaitzekin bat, hirigintza-presioak eragindako inpaktu nagusietako bat lurzoruaren 
okupazioa da. Hori dela eta, Vitoria-Gasteizko GEO txosten hau prestatzeko erabilitako 
agertoki eskematikoek alderdi horretan jarri dute arretagunea. 

Etorkizunerako agertokia osatzeko hainbat ikuspegi erabil daitezke. Gehien erabilitako 
teknika prospektiba da, baina helburua berbera da beti: egungo joera nagusietan oinarrituta, 
etorkizuna aurreikustea, eta horrela, erabaki estrategikoak hartzea, agertoki desiragarrietara 
hurbiltzeko eta agertoki kaltegarrietatik urruntzeko.  

Vitoria-Gasteizen kasuan, lurzoruaren dinamikak modelizatzeko proiektua garatu dute 
elkarlanean CEAk eta ikerkuntzan diharduen Holandako erakunde batek, Maastricht-eko 
Research Institute for Knowledge Systems-ek (RIKS). Europako Batzordeak, Espazioaren 
Europar Agentziak (ESA) eta Europako Ingurumen Agentziak (AEMA) bultzatutako GMES 
(Global Monitoring for Environment and Security) programaren barruan dago proiektu hori. 

Hemen aurkeztutako agertokien helburua apalagoa da, diagnostiko-txosten honen ahalmen 
eta bitarteei dagokien bezala. Izan ere, agertoki deitzea baino egokiagoa izan liteke 
lurzoruaren okupazioan eragina duten oinarrizko aldagai batzuen arteko elkarreraginen irudi 
eskematikoez hitz egitea, hori baita ariketaren helburu nagusia. Irudi horiek osatzeko oso 
tresna matematiko erraza erabili dugu, algoritmo konplexuak alde batera utzita eta, gutxi 
gorabeherako hipotesietan oinarrituta, aldagaien estrapolazioen bidez lan egin dugu. Gure 
ustez, emaitzak nahitaez eskematikoak badira ere, magnitude-ordena desberdinei buruzko 
gogoetarako eta eztabaidarako tresna gisa erabilgarri izan daitezke, hiri-politika batzuek edo 
besteek eragindako lurzoruaren eta baliabideen kontsumo konparatiboa eta hondakin-
produkzioa eta isuriak aztertzeko.  

Ondorengo estrapolazioak egiteko oinarrizko agertokia 2000ko Hiri Antolamendurako 
Plangintza Nagusia da (45. irudia). Plangintza horren jarraibideak, lurzoruaren okupazioari 
dagokionez, udalerriaren dinamikarako gidari izan dira azken bost urteetan eta gidari izango 
dira harik eta hurrengo plana onartu arte. Agertokietarako oinarrizko aldagaia nekazaritzako 
lurzoru arrunta da (2. irudia). Horren azalera osoa 4.854,88 hektareakoa da eta, joerazko 
agertoki batean, etorkizunari begira arian-arian urbanizagarri bihurtzeko aukera gehien duen 
lurzorua da. Gaur egun babestuta dagoen lurzorua urbanizatzeko aukera ez dugu aintzat 
hartu. 

                                                
136 Herritarrek Parte hartzeko I. eta II. Tailerren laburpen-dokumentuak: Vitoria-Gasteizen etorkizun gertagarriak. Europa biltzar-
jauregia, 2005eko eta 2008ko urria. Ingurugiro gaietarako Ikastegia. 
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45. irudia. 2000ko HAPNa: lurzoru okupatua eta babestua 

(Guk egina) 
 

 
46. irudia. 2000ko HAPNa: nekazaritza-lurzoru ez-babestuaren azalera erabilgarria  

(Guk egina) 
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Nekazaritza-lurzoru ez-babestua okupatzeko prozesuari buruzko hipotesi erraza egiteko 
ikuspegi guztiz morfologikoa erabili dugu, izaera politikoa edo sozio-ekonomikoa duten beste 
aldagai edo elkarreragin konplexuagoak alde batera utzita. Nolabait esateko, lurzoru 
okupatuaren geruzaren konfigurazio geografikoa eta topologikoa soilik hartu dugu kontuan, 
eta olio-orban motako ohiko okupazio-prozesua suposatu dugu. 

Erreferentzia gisa, lurraldearen egokitzapenaren edo harrera-gaitasunaren mapak erabili 
ditugu, ingurune naturaleko faktoreen (landaredia eta fauna) eta ingurune fisikokoen 
(klinometria, akuifero kuaternarioa, uholdeetarako arriskua, lur-azaleko ur-ibilguak) 
araberakoak. Mapa horien analisien arabera ondorioztatu dugunez, hiri-erabilerak onartzeko 
egokituta ez dauden guneak eta, beraz, erabilera horien aurrean ahulenak honako hauek 
dira: batetik, hirigunetik urrutien, mendi-gerrikoan kokatuta daudenak, eta bestetik, balio 
ekologikorik handienekoak. Bestalde, Lautadako guneek dute, oro har, hiri-erabilerak 
onartzeko gaitasunik handiena. Konklusio hori bat dator landazabala eta Lautadako guneak 
mendi-gerrikoaren ertzeraino iristen de okupazio estentsiboaren joerazko dinamikarekin.  

Irizpide horretan oinarrituta, nekazaritza-lurzoru arruntaren azalerako lau azpiarea 
identifikatu eta kartografiatu ditugu, hirigintza-presio deitu dugunaren arabera (47. irudia, 61. 
taula). Erabilitako erreferentziazko irizpidea eraikitako ehunarekiko jarraitutasun maila edo 
oinarrizko azpiegituretarako hurbiltasuna izan dira, hipotesi hau abiapuntu izanda: zenbat eta 
jarraitutasun eta hurbiltasuna handiagoak izan, handiagoa izango da hirigintza-presioa (60. 
taula). 

Behin area guztiak kartografiatuta, area bakoitza prozesu urbanizatzailean ondoz ondo 
sartzeko hipotesia erabili dugu, joerazko agertokiak egiteko. Abiapuntuko agertokiak (0 
agertokia, 48. irudia) 2000ko HAPNko lurzoru urbanizagarri guztia okupatzea aurreikusten 
du. Ondoz ondoko agertokiek gehitu egingo dute okupatu beharreko azalera: 1. agertokia 
(49. irudia): 304,9 Ha, 2. agertokia (50. irudia): 1.125,82 Ha, eta 3. agertokia (51. irudia): 
2.669,24 Ha, eta horrela lurzorua erabat betetzeko agertokira iritsi arte, 4. agertokira (52. 
irudia), non 2000ko HAPNko nekazaritza-lurzoru ez-babestuaren Ha guztiak, 4.854,88, 
urbanizatuta ageri diren. 

Lurzoruaren okupazioa biztanleriaren hazkundearekin eta ingurumen-aldagaiekin zuzenean 
eta argi lotzeko xedez, beste bi aldagai erabili ditugu, nolabaiteko korrelato espazial zuzena 
dutenak: etxebizitzen dentsitatea eta etxeen tamaina. Aldi baterako edo betiko hutsik dauden 
etxebizitzen aldagaiak zuzenketa-faktore gisa erabili ditugu.  
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47. irudia. 2000ko HAPNa: nekazaritza-lurzoru ez-babestuaren gaineko hirigintza-presioa 
(Guk egina) 

 

Presio mailak finkatzeko erreferentziazko baldintza k 

 Presio handiagoa Presio txikiagoa 
Hirigunetiko hurbiltasuna     
Oinarrizko azpiegitura linealekiko 
jarraitutasuna 

    

Ingurunearen kontaktua eraikitako 
ehunarekin 

    

60. taula Presio mailak finkatzeko erreferentziazko baldintzak 

 

Hektareak  % 
Nekazaritza-

lurzoruarekiko  

% 
Udalerriareki

ko  
Oso handia   304,94 6,28 1,11 

Handia   820,88 16,91 2,98 

Ertaina   1.543,42 31,79 5,59 

 
ERRESERBAKO 
NEKAZARITZA 
LURZORUA (EZ 

BABESTUA) 

 
Hirigintza-

presio maila 137 

Txikia   

 
 
 

4,854,68 

2.185,44 

 
 

100 

45,02 

 
 

17,6 

7,92 
LURZORU OKUPATUA   8.550,22 31,0 
LURZORU BABESTUA    14.183,83 51,4 

UDALERRIAREN AZALERA 27.588,75 100 
61. taula. Nekazaritza-lurzoru arruntaren azalerak, hirigintza-presio mailaren arabera 

                                                
137 Planoaren gainean kartografiatutako areak.  
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48. irudia. 0 Joerazko Agertokia  

(Guk egina) 

 
49. irudia. 1. Joerazko Agertokia (Guk egina) 

 
50. irudia. 2. Joerazko Agertokia (Guk egina) 
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51. irudia. 3. Joerazko Agertokia (Guk egina) 

 
52. irudia. 4. Joerazko Agertokia (Guk egina) 

 
53. irudia. Iraunkortasun-agertokia (Guk egina) 
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Agertoki bakoitzarentzat helburu-urte bat finkatzeko xedez, abiapuntu gisa biztanleria urtean 
batez beste % 0,7ko haziko den hipotesia aplikatu dugu agertoki guztietan138. Helburu-urte 
horrek, oso era orokorrean, aintzat hartzen ari garen agertokian kargan jarritako lurzoru 
urbanizagarria beteta eta urbanizatuta egongo litzatekeen unea adierazten du. Hala, 
gainerako hazkunde-tarte bakarra identifikatutako etxebizitza hutsei dagokiena izango 
litzateke. 

Joerazko agertoki bakoitzaren esparruan hiru azpiagertoki egin ditugu (A, B eta C), kargan 
jarritako lurzoru urbanizagarri berriaren erabilera desberdina aintzat hartzen duen hipotesi 
banarekin: industria-erabilera nagusi duen lurzorua (A azpiagertokia), bizitegi- eta industria-
erabilerak orekatuta dituen lurzorua (B agertokia) eta bizitegi-erabilera nagusi duen lurzorua 
(C azpiagertokia). Jakina, zenbat eta bizitegi-erabilera handiagoa izan, biztanle kopurua ere 
handiagoa izango da eta, hortaz, lurzorua betetzeko helburu-urtea hurbilago egongo da. 
Hala ere, ikus dezakegunez, baliabide-kontsumoari eta isuri-sorrerari dagokien proportzioa 
kontrakoa da. 

Joerazko agertoki horien irudikapen grafikoarekin batera dauden zenbakizko kalkuluak 
egiteko, hirigintza- eta ingurumen-daturik fidagarrienak erabili ditugu, oro har, eta horien 
bidez adierazleak osatu ditugu, honako hipotesi hauek oinarri hartuta: denbora-tarte 
bakoitzean batez besteko etxebizitza berrien dentsitateak behera egingo du etengabe, 52 
etxebizitzatik 24,6ra hektareako; etxeen batez besteko tamainak behera egingo du 
etengabe, 2,68 pertsonatik 2,21era etxebizitzako; hazkunde demografikoaren hazkundea 
moteldu egingo da; etxebizitza okupatuen eta hutsen (aldi baterako zein betiko) arteko 
proportzioak zertxobait behera egingo du. 

Ur- eta energia-kontsumoari, CO2 isuriari eta hondakin-sorrerari dagokienez, horietan datu 
berri eta esanguratsuenak erabili ditugu joerazko agertokiak zehazteko, eta honako hipotesi 
hauek landu ditugu aintzat hartutako hiru denbora-tartetarako (2007-2015; 2015-2045, 2045-
2075): biztanleko energia-kontsumoaren eta CO2 isuriaren egungo % 3,4ko hazkundea 
moteltzea; hondakin-sorrerak etengabe behera egitea; uraren kasuan, eskariak zertxobait 
gora egingo duelako hipotesia onartu dugu; erabilera-banaketaren araberako azpiagertokiei 
lotutako kontsumo eta isuriei dagokienez, ± % 10eko bariazioa biztanleko aurreikusi dugu 
gaur egungo agertokiarekiko, industria-erabilera nagusi duen agertokia (+ % 10) edo bizitegi-
erabilera nagusi duen agertokia (- % 10) izan. 

Konparazio-koadroan (62 taula) erakutsitako joerazko agertokien zenbakizko emaitzei 
begira, zenbait konklusio atera ditzakegu: Oro har, azalera okupatua alde batera utzita, esan 
daiteke bizitegi eredu hutsek lurzoruan ingurumen-kargarik handiena eragiten dutela, 
joerazko kontsumoari eutsiz gero behintzat. Horien artean, bizitegi-lurzorua betetzea 
aurreikusten duen 4C ereduarekin karga hori gorenera iritsiko litzateke. Hala, 400.000 
biztanle baino gehiagorekin eta lurzoru osoa okupatuta, aurreikusitako kontsumoak 
nabarmen gaindituko lituzke 2080. helburu-urtean aurreikusitako karga-mugak, batez ere 
kontuan hartuta, aurreikuspen guztien arabera, erregai fosilak desagertuta egongo direla. 
Eredu guztietan lurzoruaren okupazio berean aurreikusitako etxebizitza-dentsitatea jaistea 
ez litzateke irtenbidea, neurri horrek dentsitate txikiko eraikuntza-tipologiari eta 
desplazamendu-behar handiagoei lotutako energia-kontsumoaren hazkundea eragingo 
bailuke. Ondorioz, emaitzak ez lirateke askoz txikiagoak izango guztizko kopuruen aldetik. 
Industria-erabilera nagusi duten ereduei dagokienez, kalkuluan erabilitako energia-

                                                
138 2001-2005 denbora-tarterako batez besteko tasa 0,99 da Hala ere, badirudi azken urteotan tasa hori nabarmen jaitsi dela 
eta, 2006 eta 2007 bitartean, 0,66 izan da. Joerazko agertokiari begira, aintzat hartutako denbora-tarte luzeko batez bestekotzat 
hartu dugu jaitsiera hori, izan litezkeen gorabeherak alde batera utzita. Nolanahi ere, balio absolutuak ez dira garrantzitsuenak, 
irakurketa konparatiboa baizik.  
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kontsumoaren hazkunderik txikiena (% 10eko hazkundea soilik) aintzat hartuta soilik izango 
lirateke iraunkorrak. Kopuru horretatik gora igotzeak bizitegi-erabilerari dagokion 
agertokiaren antzeko kontsumo globala izango luke. 

Baldintza horiek ikusita, iraunkortasun-agertoki posible bat egin dugu adibide gisa (53. 
irudia). Txosten honen bigarren kapituluan azaldutako iraunkortasun-helburuetatik eta 
diagnostikoaren emaitza eta konklusioetatik abiatuta, iraunkortasun-agertokiak, funtsean, 
honako ezaugarri hauek ditu: lurzoru ez urbanizatuaren babes maila handitzea eta lurzoru 
berriaren beharra maila minimora jaistea, hazkunde demografikoa nahitaez negatiboa izatera 
iritsi gabe. Agertokiaren jarraibide nagusiak hauek izan litezke: 

• Biziberritze ekologikoa eta dagoen lurzoruaren optimizazioa. 
• Eraztun berdea zabaltzea, hirigunetik gertu dauden eta hirigintza-presiorik 

handiena jasaten duten nekazaritza-guneak txertatuz. 
• Nekazaritza-lurzoru arrunt ez babestuari dagokion azaleraren zati bat 

nekazaritza-gune edo nekazaritza-lurzoru babestu bihurtzeko birkalifikatzea. 
• Arakako base militarrari dagokion lurzoru urbanizagarriaren azalera birkalifikatu 

eta natura-gune babestu bihurtzea. 
• Gasteizko Mendietako Parke Naturala sortzea. 

 

Abiapuntuko agertokiari dagokionez, 2000ko HAPNak nekazaritza-lurzoru arrunt 
kalifikatutako 4.854,8 hektareak hartzen ditu erreferentziatzat iraunkortasun-agertokiak. 
Joerazko agertokien kasuan, hirigintza-presio mailari erreparatzen genion eta ondoz ondoko 
lurzoru zatiak sartzen genituen hirigintza-prozesuan. Kasu honetan, berriz, kontrako bidea 
hartu dugu: multzotik azpiareak kentzen joan gara eta, kendu ahala, area horiei babes 
mailak eman dizkiegu. Hipotesi horren arabera, urbanizatzeko eskuragarri dagoen 
nekazaritza-lurzorua 2.610,67 hektareakoa baino ez da. Abiapuntuko agertoki horretatik 
aurrera, honako esku-hartze hauek proposatzen dira, berezko iraunkortasun-agertokia 
itxuratuko dutenak: 

• Industria-lurzoruko 100 hektarea bizitegi-lurzoru kalifikatzea. 
• Bizitegi-ehunaren dentsitatea pixka bat handitu eta hektareako 65 etxebizitzakoa 

izatea. 
• Dagoen etxebizitza-parkearen optimizazioa, etxebizitza huts gutxiago egon 

dadin eta etxebizitza okupatuen eta aldi baterako edo betiko hutsik daudenen 
arteko erlazioa txikiagoa izan dadin.  

• Etxebizitzako 2,58 okupazio-indizeari eustea. 
 

Agertoki honi lotutako kontsumoak eta isuriak, hasierako balioetan, joerazko agertokietan 
aintzat hartutako berberak dira. Kasu honetan, berriz ere ikuspegi eskematiko ez-dinamikoa 
erabiliz, bi denbora-tarte soilik aintzat hartu ditugu (2007-2015; 2015-2045), ezarritako 
helburu-urtea azken erreferentziatzat hartuta. Iraunkortasunaren aldeko jarrera irmoa 
hartuta, kasu honetan bai energia-kontsumoa bai CO2 isuriak jaistea aurreikusi dugu, 
Kyotoko helburuak betetzeko posibilitateari dagokionez oso jarrera kontserbadorea hartuta 
(hemen esku artean darabilgun hipotesiaren arabera, 2034 arte ez lirateke CO2 isuriak gaur 
egungo mailara jaitsiko). Iraunkortasun-agertokiaren kasuan bezala, hondakin-sorrera 
jaisteko tarte handia aurreikusten da eta, aitzitik, ur-eskariaren aldetik zaila izango da 
egungo maila hobetzea.  

Konparazio-koadroan ikus daitekeenez (62. taula), aldagai horien aplikazioak agerian jarri 
du, agertoki horri esker, 300.000 biztanle inguru hartu ahal izango direla 2044ko helburu-
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urtean, prozesuan erreserbako lurzoru hektarea bat bera ere erantsi gabe eta egungo 
baliabide-kontsumoak gehiegi handitu gabe. Beste agertoki batzuekin alderatuta, biztanle 
kopuruaren eta helburu-mugaren aldetik antzik handiena duen agertokia 2A dela egiazta 
daiteke. Biztanleria txikiagoa aurreikusten du eta 2038. urtera aurreratzen du helburua. 
Horretarako, erreserbako lurzorutik 1.125 hektarea okupatzea, iraunkortasun-agertokiko 
energia-kontsumoa eta CO2 isuriak bikoiztea eta hondakin-produkzioa bost bider handiagoa 
izatea ekarriko luke agertoki horrek. 

Egungo joerak ez dira iraunkorrak. Konklusio hori oso argia da eta agerian geratzen da 
edozein konparazio-ariketa eginda ere. Baina prospektiba-ariketa eskematiko honetan 
azpimarratzea komeni den beste konklusio bat ondorengo hau da: iraunkortasun-baldintzak 
lortzea, neurri handi batean, aldi berean esku hartu behar duen aldagai multzo baten mende 
dago, presio-faktore bakar batean egindako indarraren mende baino areago.  

 
 

LURZORUA OKUPATZEKO AGERTOKIEN ARTEKO KONPARAZIOA 
 

A Industria-erabilera nagusi Urteko ingurumen-aldagaiak 

B Industria- eta bizitegi-
erabilerak orekatuta 

Biztanleria Helburu-
urtea 

Nekazaritza-
lurzoru 

urbanizatua 
Energia Hondakinak CO2 Ura 

C Bizitegi-erabilera nagusi Biztanleak  Hektareak Milaka 
tpb 

Milaka tona Milioika 
m3 

Egungo agertokia 230.585 2007 0 553 480 1.660 23,57 
0. agertokia (2000ko HAPN) 275.886 2032 0 1.090 3.266 2.728 28,95 

A 283.835 2033 304,94 1.138 3.412 2.918 29,82 
B 290.149 2035 304,94 1.198 3.592 3.226 30,54 

1. agertokia 

C 295.919 2038 304,94 1.278 3.832 3.702 31,24 
A 297.208 2038 1.125,82 1.284 3.849 3.718 31,38 
B 314,924 2046 1.125,82 1.524 4.570 5.291 33,51 

2. agertokia 

C 331.115 2052 1.125,82 1.699 5.099 6.261 35,45 
A 314.530 2045 2.669,24 1.381 4.518 5.180 33,44 
B 346.453 2058 2.669,24 1.888 5.664 7.379 37,31 

3. agertokia 

C 375.627 2068 2.669,24 2.261 6.784 9.755 40,86 
A 329.215 2051 4.854,68 1.672 5.020 6.103 35,21 
B 373.342 2067 4.854,68 2.225 6.675 9.505 40,57 

4. agertokia 
(Betetzea) 

C 413.668 2080 4.854,68 2.805 8.418 13.62
2 

45,54 

Iraunkortasun-agertokia 299.490 2044 0 650 692 1.947 25,44 

62. taula. Lurzorua okupatzeko agertokien arteko konparazioa 
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10. PROPOSAMENAK ETA GOMENDIOAK 
Dokumentu honetako lehen kapituluan zerrendatutako iraunkortasun-helburuen arabera, eta 
diagnostiko honen ondorio gisa, zenbait arau eman daitezke udalerria garatzeko prozesua 
iraunkortasunaren xederantz zuzenago bideratzeko; horretarako, norabide horretan lan 
egiten duten aukera-bektoreak indartu behar dira; hain zuzen ere, lehendik 
identifikatutakoak. Metodologia azaltzeko kapituluan adierazten denez, arau horiek 
diagnostiko honen alderdi subsidiario bat dira, nolabait; izan ere, diagnostikoaren filosofia 
esplizituaren arabera, Vitoria-Gasteizko herritarrek hartu beharko dute identifikatutako 
arazoei heltzeko eta haiek antolatzeko moduari buruzko azken erabakia. 

Arau eta aukera horien bidez eragile guztien lana errazte aldera, jarraian sailkatuta azalduko 
dira, erreferentziatzat ezarritako gaikako eremuen arabera. Berariazko gomendioak puntutan 
zerrendatuko dira. Adierazi behar da, aurreko diagnostikoan agerian geratu denez, jarraian 
modu eskematikoan azalduko diren alternatiba asko martxan daudela, Erantzunen 
kapituluan identifikatutako programa, politika eta ekimenen bidez. Behintzat, zenbait gizarte-
eragilek alternatiba horiek gauzatzeko asmoa dutelako aztarnak daude.  

Bestalde, proposamen horietako asko oso hertsiki lotuta daude, eta komeni da haiek plan 
eta estrategia orokorretan taldekatzea, behar bezala antolatze aldera. Sektore bakoitzerako 
gomendioen azalpenaren amaieran eta kapitulu honen bukaerako atalean, baterako 
estrategia horiek adierazten dira; gomendioekin lotutako planen eta programan berariazko 
proposamenak egiten dira. 

10.1. Sektorearen araberako gomendioak 
10.1.1. Natura-ingurunea 

• Nekazaritza-eremuaren paisaia- eta ekologia-balioak babestea 
• Natura 2000 Sarearen kudeaketa arautzeko tresnak sortzea eta martxan jartzea 
• Gasteizko Mendietako Parke Naturalaren proposamena sustatzea 
• Eraztun Berdea hegoaldetik ixtea (Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Berezia) 
• Hiri-ehuneko ziri berdeak finkatzea 

 
Vitoria-Gasteizko hirirako hirigintza-proposamenak iraunkorrak izan daitezen, zenbait 
baldintza bete behar dira. Hau da haietako bat: nahikoa espazio librea eta ekologikoki 
emankorra behar da, hirigintza-prozesutik kanpo egongo dena; alegia, eraikitako giroan 
sartuko ez dena.  

Nekazaritza-guneen paisaiak bere horretan jarraitu du hiria sortu zenetik. Hau da, 
biztanleria-kokalekuen inguruko paisaiaren ezaugarri nagusia izan dira nekazaritza-eremu 
horiek, eta duela gutxiagotik hona, oso eraginkorra izan da babestutako lurralde-elementuen 
(Natura 2000 Sarea, baso-lurraldeak...) gaineko eragina moteltzeko. Horrenbestez, balio 
ekologiko eztabaidaezineko elementuak kontserbatzea bermatzeko, landazabal-eremu zabal 
bat zaindu behar da. Horri esker, lotura ekologikoa gune horretako natura-elementuen bidez 
(ur-bazterrak, ezpondak, ezkaiak eta abar) ahalbidetzeaz gain, presioak natura-guneetarantz 
aurrera egitea eragotziko da. Bestalde, ez da ahaztu behar gune horiek garrantzitsuak direla, 
bertan larreratzen baitira beste biotopo batzuetan habia egiten duten fauna-espezieak.  

Vitoria-Gasteizko udalerrian, ingurumen-balio handiko elementuak eta guneak daude. Gaur 
egun, hiri-presiotik babestuta daude, etorkizuneko belaunaldien gozamenerako. Lehenik eta 
behin, gunerik baliotsuenak (Eraztun Berdea, Gasteizko Mendiak, Natura 2000 Sarea) 
babesteko ekimenek gune horietako natura-balioen kontserbazioa bermatzen dute. Alabaina, 
beharrezkoa da babes maila hori oso-osorik finkatzea. Gasteizko Mendietako Parke Naturala 
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proposamenak, eskualdean oihartzun handikoak, lurzoruaren erabilerak babesteko legeren 
bat ematea eskatzen du, baita erabilera horiek ikuspegi orokor batez antolatzea ere, udal-
azaleraren herenean, gutxi gorabehera. 

Eraztun Berdea oinarrizko lurralde-elementu gisa finkatu da hirigunetik gertuko ingurunean. 
Elementu garrantzitsua da, hirira hurbiltzen baitu natura, eta horren ondorioz, nazioarteko 
erreferentziatzat hartzen dute. Beharrezkoa izango litzateke Eraztun Berdea hegoaldetik 
sendotzea (Errekaleor eta Armentia-Lasarte). Eraztun Berdearen bi elementu (Zadorra ibaia 
eta Salburua) Natura 2000 Sarearen barruan daude. Hori dela eta, ezinbestekoa da haien 
kudeaketan irizpide ekologikoei eustea. Elementu horiek kudeatzean sektore-alderdi guztiak 
aintzat hartuz gero, beste aldagai batzuk ere hartuko lirateke kontuan, hala nola ibai-parkeek 
iragazki berde gisa jarduteko eta uren kalitatea hobetzeko duten ahalmena. 

Bada berariaz landu beharreko beste alderdi bat: ziri berdeak sortzea, hiri-ehunaren eta 
inguruko natura-guneen arteko lotura bermatzeko. Aurreko Plan Nagusian hainbat aukera 
galdu ziren ildo horretan. Hori berriro gerta ez dadin, beharrezkoa izango litzateke zehatz-
mehatz aztertzea zer aukera dauden oraindik ere gunerik hurbilenetan, eta gune horiek 
babesteko eta tratatzeko neurriak proposatzea. Eraztun Berdearen egungo esparrua 
zabaltzea da helburua, aukera-gune berri horiek erantsiz. Gune horietan garrantzitsuena 
Gasteizko hegoaldeko ertza da. Gune horretan da handiena natura-ingurunea bereizi gabe 
okupatzeko arriskua; izan ere, Gasteizko Mendietako magaleraino heda daiteke okupazioa. 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
Natura 2000 Sarea 
Tokiko Agenda 21eko Ingurumenaren 2002-2007 Ekintza Plana 
Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizko Estrategia 
Gasteizko Mendietako Parke Naturala 
Eraztun Berdea 
Bide Berdeen Plana 
Zadorra ibaiaren Berreskurapen Ekologikoko Plana 
Ura Aurrezteko Plan Integrala  
Airearen Kalitatea Kudeatzeko Udal Plana (2003-2010) 

Proposatutako plan berriak: 
Hiri Antolamenduko Plan Nagusi berria 
Landa Garapen Iraunkorreko eta Vitoria-Gasteizko Nekazaritza Paisaia 
Babesteko Plana 
Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Berezia 

10.1.2. Natura-ingurunea 

• Nekazaritza- eta baso-lurzorua babesteaÇ 
• Nekazaritza ekologikoa sustatzea, eta nekazaritza- eta ingurumen-neurriak sartzea 
• Gazteak nekazaritza- eta baso-jardueran has daitezen sustatzea 
• Tokiko nekazaritzako elikagaien sistema integratua sustatzea. Sistema horrek 

askotariko helburuak izango ditu; besteak beste, osasun publikoa, elikagaien 
kalitatea, ingurumen-eragina, eta landa- eta hiri-garapen ekonomikoa. Nekazaritza- 
eta baso-ekoizleen eta tokiko kontsumitzaileen arteko lotura sustatzea 

• Landa-guneari balioa berriro ematea: biztanleria sentikortzea, nekazaritza- eta baso-
gunearen eta -jardueraren balioekiko 

 

Vitoria-Gasteizko gizarte-, ingurumen- eta ekonomia-iraunkortasuna hobetze aldera, 
lehentasuna eman behar zaio landa-guneari (gunearen beraren eta bertan garatzen diren 
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jardueren balioa handitzeko), alde batetik. Beste batetik, beharrezkoa da nekazaritza- eta 
baso-jarduerari egiten zaizkion presioak eta preso horien eragina txikitzen lortzea. 

Herritarrek eskuarki landa-guneaz eta bertan egiten diren jarduerez duten iritzia hobetze 
aldera, zenbait neurri mota hartu behar dira: nekazaritza- eta baso-lurra babesteko neurri 
legegileak, landa-guneaz dugun pertzepzioa aldarazteko neurriak, iraunkortasuna eta gure 
hirietako bizi-kalitatea hobetzeko oinarrizko gunetzat har dezagun; eta nekazaritza- eta baso-
jardueraren metodoei eta teknikei buruzko neurriak.  

Neurri handiagoan edo txikiagoan, erakundeak zein herritarrak tokiko eskalan martxan 
jartzen ari diren ekimenek aintzat hartzen dituzte dokumentu honetan aurkezten diren aukera 
guztiak. Hala ere, nekazaritza ekologikoa sustatzen denean gertatu ohi legez, hektarea 
gutxiko azaleretan aplikatzen dira neurri horiek. Horrez gain, unean uneko ekimenak dira, 
sinbolikoak. Komeniko litzateke neurri horiek askoz azalera handiagoetan eta modu 
jarraituan aplikatzea. Horri esker, herritarrak errazago ohartuko dira haien ondorioez, eta 
beraz, errazagoa izango litzateke horrelako neurriak orokortzea.  

Lurra da nekazaritza- eta baso-jarduerak garatzeko baliabide nagusia. Alabaina, azken 16 
urteetan, 175 hektarea galdu dira urtero, batez beste. Hortaz, behar-beharrezkoa da lur-
galera hori geldiaraztea edo txikitzea, landa-guneari eusteko. Horrez gain, lur-azalera horri 
eusteko, eta hiri- eta industria-hedapenetik babesteko, beharrezkoa da haren degradazio 
fisikoaren eta kimikoaren kausei aurre egiteko neurriak hartzea. 

Nekazaritza ekologikoa garatzerik ez dagoen ustiategietan, nekazaritza- eta baso-
jardueraren eraginak txikiagotzeko neurriak sustatuko dira. Neurri horiek ongarritze-sistema 
egokiak sartzea izan beharko lukete helburu, kuaternarioko nitrato kimikoek eragindako 
kutsadura txikitzeko. 

Nekazaritza- eta ingurumen-neurriak eta nekazaritza ekologikoko metodoak eta teknikak 
onuragarriak dira nekazaritza- eta baso-jardueraren presioak eta eraginak txikitzeko, eta 
onura horiek gero eta nabariagoak dira. Ongarriek eta fitosanitarioek lurrean eta uretan 
eragindako kutsadura desagerrarazi edo nabarmen txikitzen dute. Produktu kimikoek 
ekoizleen eta kontsumitzaileen osasunerako dituzten arriskuak txikitzen dituzte. Landa-
gunearen biodibertsitatea hobetzen laguntzen dute. Petrolioaren deribatuekiko 
mendekotasuna txikitzen dute, baita produktu horien erabileraren eraginak ere. Onura horiek 
guztiak gizarte- eta ingurumen-garrantzi handia dute. Dena den, errentagarritasun 
ekonomikoa da oztopo nagusia, Nekazaritzako Politika Bateratuak (NPB) asko baldintzatzen 
baitu. 

Diagnostiko honetan adierazi denez, nekazaritza- eta baso-aktiboak apurka-apurka 
zahartzen ari dira, eta hori da jarduera horretan eragina duten presio nagusietako bat. 
Zahartze-prozesu horren ondorioz, aktiboak pixkanaka galtzeaz gain, zaila da eta gero eta 
zailagoa izango da jarduera iraunkorragoa izateko beharrezkoak diren laborantza-metodo 
eta -teknika berriak sartzea. 

Ekonomiaren aldetik, pataten, ortuari freskoen eta antzeko produktuen tokiko kontsumoa eta 
tokiko ekoizpena lotzea oso garrantzitsua izango litzateke. Ekimen horiek, metodo eta 
teknika iraunkorragoak sartzeak nekazaritza- eta baso-ustiategietan eragin ditzakeen 
desoreka ekonomikoak konpentsatzen laguntzeaz gain, onuragarriak izan daitezke 
kontsumitzaileek ordaindu behar dituzten prezioak txikitzeko eta kontsumitutako produktuen 
kalitatea hobetzeko. Arazo horri irtenbidea ematen ahaleginean dauden eragileak tokiko 
produktuekiko sentsibilizazio-kanpainak eta produktu horiek banatzeko kanpainak egiten ari 
dira eskola- eta erakunde-esparruan. 
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Herritarrek landa-guneaz duten iritzia aldatuko bada, gune hori zuzenean erabiltzen 
dutenekin egin behar da lan, eta haien metodoak aztertu. Baina, horrez gain, beharrezkoa da 
herritarrak sentikor bihurtzeko neurriak hartzea, landa-gunearen funtzioei eta onurei balioa 
emateko. Izan ere, hainbat hamarkadatan, lurraldearen antolamenduaren ikuspegitik, alde 
batera utzi izan da landa-gunea, eta “gune urbanizaezin” hutsa izan da. 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
EAEko Landa Garapen Iraunkorreko Plana 
Zadorra ibaiaren Berreskurapen Ekologikoko Plana 
Ura Aurrezteko Plan Integrala  
Bide Berdeen Plana 

Proposatutako plan berriak:  
Hiri Antolamenduko Plan Nagusi berria 
Landa Garapen Iraunkorreko eta Vitoria-Gasteizko Nekazaritza Paisaia 
Babesteko Plana 
Tokiko nekazaritzako elikagaien sistemaren proiektua, Europako Interreg 
Sustainable Cities and Regional food Strategy’ proiektuan integratua 
Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Berezia 

 

10.1.3. Hiri-ingurunea 

• Ahalik eta nekazaritza-lurzoru gutxien urbanizagarritzat kalifikatzea eta erabilera 
zaharkituak dituzten lurzoruak berrerabiltzea 

• Industria-gune zaharkituak birmoldatzea, bizitegi-funtzioarekin bat datozen hirugarren 
sektoreko guneak edo eragin txikiko industriak kokatzeko 

• Hiri-ehunean ziri berdeak sartzea 
• Zaharberritzea sustatzea 
• Hiriguneko biztanleria bertatik botatzeko edo ordezkatzeko fenomenoak saihesteko 

politikak antolatzea 
• Eraikin berrietan irizpide bioklimatikoak sartzea 
• Eguzkimendu-datuen eta datu mikroklimatikoen udal base bat sortzea, auzoen eta 

kaleen arabera 
• Erabilera txikiko hiri-eremuak eta natura-guneak biziberritzea 
• Hiri-eremuaren naturalizazio ekologikoa handitzea (zuhaitzak kaleetan, fatxada eta 

estalki berdeak, zolak iragazkortzea…) 
• Udalerriko herriak aldiriko bihurtzea eta haietan nekazaritza-biztanleria galtzea 

saihesteko politikak antolatzea 
• Alokairua sustatzea, etxebizitza hutsen kopurua kontrolatzeko eta txikitzeko 

 

Gaur egun, aurreko Plan Nagusiak kargan jarritako erreserbei esker, lurzoruaren beharrak 
estalita daude. Gainera, begi-bistakoak dira higiezinen sektorea finantzazioaren aldetik 
geldotzen ari delako sintomak. Hori guztia kontuan hartuta, sektore horretan, hau da helburu 
nagusia: hirigintza-plan berrian, ahalik eta lurzoru gutxien kalifikatzea urbanizagarritzat. 
Industria-lurzoruari dagokionez, gaur egungo erabileren azterketa xehatua izan beharko 
litzateke lehentasuna, bai eta, lurzoru urbanizatuaren berrerabileran oinarrituta, 
dibertsifikazio-alternatibak bilatzea ere.  

Udalak diseinu pasiboko irizpideak sartzea arautu beharko luke udalerri-esparruko 
eraikuntza-lehiaketa guztietan, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren zehaztapenak gorabehera. 
Bestalde, eta eredu gisa, udal-eraikin guztietan hartu beharko lirateke aintzat irizpide horiek, 
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salbuespenik gabe. Alegia, tokiko administrazioak abangoardia eta berrikuntza eredu izan 
beharko luke hiri-iraunkortasunaren arloan. 

Helburu horiek lortzea errazte aldera, datu mikroklimatikoak neurtzeko estazio-sare bat sortu 
beharko litzateke. Estazio horiei esker, hiri-ehunaren egoerari buruzko informazioa 
(tenperaturak, hezetasun erlatiboa, hiriko mikrobrisen erregimena, ebapotranspirazioa…) 
lortuko litzateke modu jarraituan, eta udalerri osoko eguzkimendu-mapa xehatua egingo. 
Informazio bioklimatiko hori guztia, behar bezala kartografiatuta, Vitoria-Gasteizko hiri-
ingurunean esku hartu behar duten teknikari guztien eskura jarri beharko litzateke, baina 
baita herritar guztien eskura ere, beren inguruko habitatari buruz duten ezagutza handi 
dezaten. Ildo horretan, zenbait adierazle proposatzen dira. Hona hemen adibide bat: eguzki-
energia jasotzeko eta euri-urak biltzeko eta aprobetxatzeko erabil daitekeen estalki-azalera. 

Alokairuak udal-lehentasun bat izan beharko luke. Hortaz, ezinbestekoa izango litzateke 
unean-unean zenbat etxebizitza huts dagoen jakitea eta etxebizitza horiek kargan jartzea. 
Horrenbestez, merkatuan sartu beharko lirateke, ondo prestatutako neurri multzo baten 
bidez (sustapen-neurriak eta neurri hertsatzaileak ondo orekatuz). 

Hirigune historikoari dagokionez, argi dago gaur egungo zaharberritze estrategiak aintzat 
hartu gabeko alderdiak indartu behar direla. Lehenengo eta behin, beharrezkoa da eraikinak 
zaharberritzeko prozesuetan irizpide ekologikoak sartzea eta, bereziki, energia-alderdiak 
azpimarratzea (eguzki-energia, isolamendu termikoa, aireztapen naturala, naturalizazioa…). 
Helburu hori izango litzateke eraikinak orokorrean aztertzean iradokitako eraikinen 
zaharberritze ekologikoa egiteko planaren helburu nagusietako bat.  

Bigarrenik, zenbait neurri hartu behar dira, alde batetik gizarte-nahastea handitzeko eta, 
beste batetik, zaharberritze prozesuekin lotutako gentrifikazio-fenomenoak eragozteko. 
Zentzu horretan har daitezkeen neurriak ez daude espezifikoki sektore horren esku; izan ere, 
neurri sozioekonomikoak izango lirateke. Behe-solairuetan premiazko ondasunak saltzeko 
lonja- eta lokal-kopuru egokia hornitzeari buruzko neurriak, berriz, sektore horren esku 
daude; izan ere, horrelako saltokiak behar-beharrezkoak dira biztanlea bertan gera dadin. 
Ildo horretan, ez da gomendagarria lonjak etxebizitza bihurtzea. 

Gune publikoa izango litzateke proposatutako zaharberritze ekologikoa egiteko plan 
bereziaren helburu nagusietako bat. Hain zuzen ere, hiriko zenbait gunetan hautemandako 
arazoak (gutxiegizko erabilera, gehiegizko dimentsionatzea eta bizitasun-eza) aintzat 
hartuko lirateke bereziki. Lehenik, auzo bakoitzeko gune publikoaren egungo eta benetako 
erabilera-baldintzak xehe-xehe aztertu beharko lirateke. Honako hau aztertu beharko 
litzateke, besteak beste: gune adierazgarriak zein diren; egunean zehar zenbat pertsonak 
erabiltzen dituzten; erabilera-fluxu eta ereduak zein diren; mikrogune bakoitzean zer 
baldintza mikroklimatiko dauden, erabilera kontuan hartuta; eta hiri-altzariak benetan nola 
erabiltzen diren. Horrez gain, arreta handiz aztertu behar da merkataritza-hiperzentroak 
ugaritzeak sorrarazten dituen huste-fenomenoen bilakaera. Lehentasunezkoa da Boulevard 
merkataritza-hiperzentroak gune publikoan izandako eragina aztertzea. Aurreko kapituluan 
aipatutako datu mikroklimatikoak neurtzeko estazio-sarea eta udalerri osoko eguzkimendu-
mapa ere oso tresna baliagarriak izango dira, gune publikoa birkalifikatzeko. 

Lurzoruaren kontsumoaz hitz egitean adierazitakoari jarraituz, ez da komeni beharrezko 
dentsitate- eta trinkotasun-gehikuntza puntualak (gune publikoa suspertzen lagun 
dezaketenak) eraikin-parkea handitzeko politiken ondorio izatea, urbanizazio-prozesuan 
lurzorua liberatzeko garatutako estrategien ondorio baizik. 

Gune publikotzat hartutako berdeguneen sistemak arazo berberak ditu: gutxiegi erabilita 
dago, eta bizitasunik gabeko lekuak ditu. Dena den, berdegune-sistema horri dagozkion 
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alderdi horiez gain, beharrezkoa da arlo tematiko honetan eraikinen naturalizazioarekin 
lotutako alderdiak ere aintzat hartzea: egokia eta ahal denean, fatxada eta estalki berdeak 
sortu egin daitezke, mekanismo mikroklimatiko apartak baitira eta hiri-ingurunearen ikusizko 
kalitatea hobetzen laguntzen baitute; proposamen hori ehun finkatuaren zaharberritze 
ekologikoa egiteko plan berezian sar daiteke. Halaber, natura-inguruneari buruzko kapituluan 
aipatutako sektore arteko gomendio gisa, ziri berdeak hiri-ehunean sartzea ere har daiteke 
aintzat. 

Udalerriko herriei dagokienez, haiek aldiriko bihurtzeko fenomenoak eragotziko dituzten 
neurriak hartu behar dira. Horretarako, dentsitate txikiko tipologiak garatu behar dira, eta 
nekazaritzan jarduten duen biztanleria txikitu. 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
Eusko Jaurlaritzaren 2006-2009 Etxebizitza Plana 
Eraikuntzaren Kode Teknikoa 
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana  
Hiri Bideen Proiektua 
Ura Aurrezteko Plan Integrala 
Vitoria-Gasteizko 2006-2010 Tokiko Energia Plana 
Tokiko Agenda 21eko Ingurumenaren 2002-2007 Ekintza Plana 
Eraztun Berdea 
Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizko Estrategia  

Proposatutako plan berriak: 
Hiri Antolamenduko Plan Nagusi berria 
Alokairua Sustatzeko Udal Plana  
Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Berezia 

 

10.1.4. Mugikortasuna 

• Mugikortasuna Kudeatzeko Bulegoa sortzea 
• Oinezkoentzako ibilbide erosoen eta seguruen sarea eratzea 
• Bizikletaz ibiltzeko bide-sarea gauzatzea 
• Bideak eta aparkalekuak kudeatzea, autobusen zirkulazioa errazteko, eta herritarrek 

autoa erabiltzeari utzi eta autobusak erabil ditzaten sustatzeko 
• Mugikortasun-politikak lotzea: oinezkoena, bizikleta, bidearen eta gune publikoaren 

diseinua eta kudeaketa, aparkalekua, eskariaren kudeaketa, salgaien garraioa 
• Hegoaldeko ingurabidea kentzea 

 

Hiriko etorkizuneko lekualdaketa ereduari dagokionez, eta martxan dauden planen eta 
proiektuen emaitzak positiboak izan daitezen, beharrezkoa da mugikortasun iraunkorrari 
buruzko proposamen integrala egitea, eta proposamen hori garatuko duen kudeaketa-
erakundea egotea. Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana martxan dago 
dagoeneko, behar horri erantzuteko. 

Plan horri ekin aurretik Vitoria-Gasteiz zer egoeratan zegoen labur-labur azaltzeko, esan 
daiteke hiriak eta haren barrutiak mugikortasun iraunkorreko eredu bat ezartzeko ezaugarri 
aproposak dituela. Dena den, oraingoz, jarduera horrek tirabira handiak sortzen ditu 
ingurumen-, gizarte- eta ekonomia-arloetan, eta tirabira horiek gero eta handiagoak dira. 

Aurrez egindako diagnostikotik, zenbait ekintza-lerro ondorioztatu ziren. Errealitatean, 
ekintza-lerro horiek eratzen dute Vitoria-Gasteizko Hiri Mugikortasun Iraunkorreko Planaren 
proposamen-egitura. Plan horrek arestian aipatutako gabeziarik handiena konponduko du; 
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hau da, ikuspegi orokorrez, integratuz eta estrategikoz hornituko ditu mugikortasun-arloko 
ekintza guztiak, eta horretarako, garraiobideak beste hierarkia baten arabera sailkatzeko 
irizpideak zehaztuko dira, besteak beste. Halaber, iraunkorra izango denez, plan horrek 
helburu zehatzak izan behar ditu, mugikortasunak ingurumenean dituen eraginak txikitzeko 
eta, horren ondorioz, garraio-bideen arteko banaketa berrorekatzeko, garraio-bide 
alternatiboen garrantziak txikitzen jarrai ez dezan automobil pribatuaren aldean. 

Planak politika hauek hartu behar ditu aintzat, besteak beste:  

Oinezkoentzako politika, azken hamarkadetan egindako jarduketen ikuskera eta esparrua 
zabalduko dituena. Politika horren jarduketen helburu nagusiak hauek dira: oinezkoentzako 
ibilbide erosoen eta seguruen sarea eratzea da, ibilbide horien bidez auzo guztiak eta 
lekualdaketa-eragile nagusiak lotzea, eta lehendik dauden azpiegitura-hesiak iragazkortzea. 

Bizikletaren erabilerari buruzko politika, azpiegituren, sustapenaren eta arauen arloetako 
jarduketa multzo ordenatua izango duena. Azpiegiturei dagokienez, proposamenak bizikletaz 
ibiltzeko ibilbide-sarea gauzatzeko aukera eman beharko luke, bai eta gainerako bide motak 
tratatzeko ere, zirkulazioa baretuz, txirrindularien eta ibilgailu motordunen arteko 
bizikidetasuna ahalbidetze aldera. 

Garraio kolektiboari buruzko politika, tranbiarekin lotua baina ez tranbiak mugatua; izan ere, 
autobusak hiriko mugikortasunean garrantzitsua izaten jarraituko du. Horretarako, 
beharrezkoa da bideak eta aparkalekuak koherentziaz kudeatzea, autobusen zirkulazioa 
errazteko, eta herritarrek autoa erabiltzeari utzi eta autobusak erabil ditzaten sustatzeko 
Gainera, garraio kolektiboko sistema berritzaileak sartu behar dira, ibilgailu edo eskaintza-
modalitate konbentzionalen bidez behar bezala betetzen ez diren eskariei erantzute aldera.  

Bideak eta espazio publikoa diseinatzeko eta kudeatzeko politika bat, gainerako politikak 
uztartuko dituena eta, kaleetan eta elkarguneetan, garraio moduen hierarkia berria islatuko 
duena. Hierarkia berri horren ondorioz, beste abiadura-eskema bat eta beste bide-diseinu 
bat sortu behar dira derrigorrez, sare eta auzo bakoitzeko zirkulazioa baretzeko teknikak 
aplikatzeko. 

Eskaria kudeatzeko politikek, berariaz eta neurri-sorta desberdinen bidez, enpresak eta 
ekonomia-jarduerako industrialdeak hartu behar dituzte aintzat, baita ikastetxeak eta hiriaren 
inguruko landa-guneak ere. Salgaien garraioak kudeatzeko politikei dagokienez, haien 
garrantzia eta denbora- eta espazio-beharrak hartu behar dira aintzat lehenengo eta behin, 
eta bizimoduaren kalitatea edo garraiobide alternatiboak galaraztea eragotzi eta zamak 
kudeatzeko formula berriak erabiltzen hasi. 

Planaren programazioaren denbora-eskemak hiru atal izango ditu: berehalako jarduketak, 
tranbiaren lehen linearekin batera martxan jartzeko; epe ertaineko jarduketak, aurreikusitako 
gainerako proiektuak egin ahala gauzatuko direnak; funtsezko jarduketak (beste urbanizazio-
lan batzuk, kontserbazio- edo mantentze-lanak...), egokitasun-irizpideei jarraituta egin 
beharrekoak. 

Plana garatzeko tresnei dagokienez, hauek aipa daitezke: Mugikortasun Iraunkorraren 
aldeko Hiritar Ituna; mugikortasuna kudeatzeko erakunde bateratua, sortu beharrekoa; eta 
hirigintza-plangintzaren berrikuspena. 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana 
Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Hiritar Ituna 
Hiri Bideen Proiektua 
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Bide Berdeen Plana 
Tokiko Agenda 21eko 2002-2007 Ingurumenaren Ekintza Plana 
Airearen Kalitatea Kudeatzeko Udal Plana (2003-2010) 
Vitoria-Gasteizko 2006-2010 Tokiko Energia Plana 
Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizko Estrategia 

Proposatutako plan berriak: 
Hiri Antolamenduko Plan Nagusi berria: 
6- Ehun Finkatuaren Zaharberritze Ekologikoa egiteko Plan Berezia 
7- Hirigune Historikoaren Egokitzapen Ekologikoa egiteko Programa  
8- Bizikleta Mugikortasunaren Gida Plana 

 

10.1.5. Gizartea eta gobernantza 

• Herritarrek kontsulta-mekanismoetan ez ezik hiriaren kudeaketan parte hartu eta 
erantzukidetasunez joka dezaten sustatzea 

• Hirugarren sektorea sustatzea 
• Emakumea lan-munduan sar dadin sustatzea 

 

Gasteizko gizarteak Espainiako Estatuan eta Europako herrialde gehienetan arrunt bihurtu 
diren arazoei egin behar die aurre; hots, gizarte heldu eta internazionalizatuen arazoei. Hala 
ere, Vitoria-Gasteizen aplikatu izan diren gizarte- eta hirigintza-tresnek ondo erantzun diete 
gizarte-aldaketak sortu dituen arazoei; behintzat, Espainiako hiri gehienekin alderatuta. Erraz 
bizi daiteke Vitoria-Gasteizen. Horrelako hiriek honako ezaugarri hauek dituzte bereziki: 
jarduera gehienak egiteko, ez da beharrezkoa urrunera joatea; eta zerbitzu asko eskaintzen 
ditu. Horri esker, horrelako hiriek biztanleria zaharraren edo iritsi berriko biztanleriaren 
beharrei erantzun diezaiekete, eta bizi-kalitatearen batez besteko maila onargarriari eusteko 
bermea eman. Herritarrek eta hirugarren sektoreak hiri hau mantentzeko izan behar duten 
erantzukidetasuna lagungarria izan daiteke, hiri-zerbitzuak instituzionalizatzeko gehiegizko 
joera zuzentzeko.  

Oro har gobernantza- edo partaidetzazko demokrazia-sistema batekiko konpromiso argiagoa 
hartuko balitz, errazagoa izango litzateke udalerriko baliabideek eta eragileek hiriaren 
kudeaketan parte hartzea, gardentasunaren eta gobernu onaren eskema batean. Behar-
beharrezkoa izango litzateke hori, iraunkortasuna lortzeko estrategia baldintza ekonomiko 
eta sozial guztietan bideragarria izan dadin. 

Vitoria-Gasteizen etorkizuna iraunkorra izango bada, ezinbestekoa da baldintza hau 
betetzea: hiri-politiketan beharrezkoak diren aldaketak eta hobekuntzak herritarren eta tokiko 
gobernuaren laguntza eta abala izatea. Herritarrek partaidetzaren bidez egingo lukete, eta 
tokiko gobernuak, elkarlaneko kudeaketaren bidez; hau da, gobernantza kontzeptu berri 
samarraren bidez, edo, beste modu batean esanda, gobernu onaren bidez. Herritarrak 
etorkizuneko hiriaren proiektua zehazten inplikatzeko, beharrezkoa da haiekin konfiantza-
harremanak eta lankidetza-baldintzak sortzea. Eta hori ez da ohikoa izan hiri-politikaren 
kudeatzaileen aldetik. Gainera, badira bete beharreko beste baldintza bat: beharrezkoa da 
plan, proiektu eta politika guztiei buruzko informazioa gardena eta kalitatezkoa izatea, 
herritarrak kontsekuenteak izan daitezen erabakiak hartzeko prozesuetan.  

Vitoria-Gasteizko biztanleria zahartzen ari da, eta gero eta biztanle aktibo gutxiago dago 
mendeko pertsona bakoitzarekiko. Datu horiek adierazten dutenaren arabera, oso 
beharrezkoa da gizartea berrantolatzea, emakumeen jarduera ahalbidetzeko. Hiri-espazioak 
mendeko pertsonak heztea eta zaintzea erraztu behar du, besteak beste, gizarte-talde batek 
ere lan egiteari uko egin beharrik gabe; ez emakumeek, ez beste ezein gizarte-taldek. 
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Beharrezkoa da eguneroko bizitzarako azpiegiturei eustea eta haiek hobetzea. Horri esker, 
asistentzia- eta osasun-sistemek eta erakunde-laguntzako sistemek jasaten duten presioa 
txikitu egingo da, alde batetik, eta beste batetik, beste gune mota batzuk sortuko dira, 
familia-bizitza handiko faseetan etxebizitza isolatuaren ereduei aurre egiteko. Bestalde, 
zerbitzuak berrantolatu behar dira, hiri-guneak eta ekipamenduak bete-bete egin ez 
daitezen, eta haiek ahalik eta hobekien aprobetxatzeko. 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
Udal Gazte Plana (2006-2008) 
Haurren eta Nerabeen 2008-2012 Tokiko Plana 
Vitoria-Gasteizko emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako II. 
Plana (2008-2011) 
Gizarteratzeko II. Euskal Plana (2007-2009) 
Immigrazioari buruzko II. Euskal Plana (2007-2009) 
Immigrazioari buruzko Tokiko Plana (2005-207)  
Vitoria-Gasteizko Osasuna Garatzeko 2007-2009 Plana 
Eusko Jaurlaritzaren 2006-2009 Etxebizitza Plana 
Udal Gerontologia Plana (2006-2010) 

Proposatutako plan berriak:  
Alokairua Sustatzeko Udal Plana 

 

10.1.6. Ekonomia- eta finantza-jarduerak 

• Udalak neurri gehiago hartzea enpresek eta zerbitzuek ingurumenean duten eragina 
kontrolatzeko 

• Eragile ekonomikoen arteko koordinazioa hobetzea 
• Kalitate-sistemak edo enpresa-erantzukidetasunaren sistemak ingurumena 

kudeatzeko sistemekin uztartzea 
• IKTak sustatzeko ekimenetan ingurumen-irizpideak sartzea 
• Gizarte- eta ingurumen-kalitatea lehiakortasunerako elementutzat hartzea 
• Hiri-ingurunearen barruan zerbitzu-sektorea sustatzeko guneak sortzea 

 

Ekonomia-jarduerako prozesuetan ingurumen-koherentzia sartzeko, beharrezkoa da zenbait 
baldintza betetzen dituzten kudeaketa-patroi batzuei jarraitzea. Hona hemen baldintza 
horiek:  

• Udalek izan behar dute protagonistak, industrien eta zerbitzuen ingurumen-eragina 
txikitzen dela kontrolatu eta bermatu behar baitute. Horretarako, neurri proaktiboak 
eta enpresei laguntzeko neurriak hartzeko prozesuetan parte hartzeko aukera eman 
behar zaie. 

• Ezinbestekoa da eragile sozioekonomiko guztien parte-hartzea antolatzea. 
• Beharrezkoa da kalitate-sistemak edo enpresa-erantzukidetasunaren sistemak 

ingurumena kudeatzeko sistemekin eraginkorrago uztartzea, Vitoria-Gasteizko 
lehiakortasuna eta ekoizpen-ehuna hobetzeko prozesu guztiek iraunkortasunaren 
helburua har dezaten beren gain. 

 

Ezagutzaren gizartea sendotu beharra dago, eta IKTak gizartean sartu. Horretarako, 
helburuak berriro aztertu behar dira, baita gizartea berriro antolatu ere, ingurumen-egoeraren 
eta gizarte-esparru berriaren erronkari aurre egiteko. Bestela, berrikuntza, ezagutzaren 
aldeko apustua eta antzeko kontzeptuak ez dira baliagarriak izango, aldatzen ari diren 
gizarteek gaur egun dituzten arazoei konponbide integrala emateko. 
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Ia arazo guztiak daude mahai gainean, eta haiek konpontzeko erakunde-ekimenak ondo 
bideratuta daude. Jarraipen-mekanismoak ezarri beharko lirateke, prozesuak eta neurriak 
epe ertainean eraginkorrak ote diren egiaztatzeko, bai eta ekonomikoki hain ona ez den 
garaian aplikatu ote daitezkeen ere. 

Bestalde, lehiakortasuna arautzeko elkarrizketan parte hartu behar dute enpresek, 
lehiakortasuna aitzakia gisa erabiltzen jarrai ez dezaten; alegia, lehiakortasuna kapital 
sozialaren eta naturalaren gaineko kanpo-eragin negatiboei eusteko aitzakia izan ez dadin. 
Izan ere, eragin horiek arriskuan jarriko dute gizartea etorkizunean. Gizarte- eta ingurumen-
kalitatea lehiakortasun-elementutzat hartu behar da, gero eta kontsumo-ingurune 
arduratsuago honetan. Prozesu arautzaileak egiteaz batera, borondatezko jokabide-
konpromisoak eta -kodeak adostu behar dituzte eragileek. Pixkanaka-pixkanaka, zenbait gai 
sartzen ari dira enpresen kulturan eta jardueran; hala nola, barne-prestakuntza, bidezko 
merkataritza, familiekiko eta banakoekiko gizarte-erantzukizuna, ingurunearen toki-garapena 
eta ekoizpen-prozesuarekiko erantzukizun ekologikoa. 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
Vitoria-Gasteizko Merkataritzaren 2007-2013 Plan Estrategikoa 
Ingurumenerako Iraunkorra den Kontsumo Plana (2006-2010) 
Ekoskan Programa 
Eusko Jaurlaritzaren Ekodiseinua Sustatzeko 2004-2006 Programa 
Tokiko Agenda 21eko Ingurumenaren 2002-2007 Ekintza Plana  
Vitoria-Gasteizko 2006-2010 Tokiko Energia Plana 
Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizko Estrategia 

Proposatutako plan berriak:  
Alokairua Sustatzeko Udal Plana 

 

10.1.7. Hiri-metabolismoa: ura  

• Ura Aurrezteko Plan Integraleko (UAPI) programen garapenean aurrera egitea 
• Hornikuntza-sisteman tokiko baliabideak sartzea 
• Bizitegi-sektorean berrerabilera sustatzea 
• Hiriko eta industriako hondakin-urak baliabidetzat hartzea, eta ez hondakintzat 
• Erakunde-sektorean lehen kalitateko uraren eskaera txikitzea 

 

Udal-eskumenez gain, Europar Batasuneko Uraren Esparru Zuzentarauak (UEZ) herrialde 
kideak behartzen ditu ur-politiketan ikuspegi integratzailea izatera, beharrezkoa baita 
2015erako ur-masen egoera ekologiko eta kuantitatibo ona lortzeko helburua betetzeko. 
Zailtasunak zailtasun, bai transposizio legegileko prozesutik bai haren aplikaziotik, UEZek 
interes handiko esparrua sortzen du ur-politika berriak garatzeko. Izan ere, politika horiek 
gauzatuz gero, ur-horniduraren bermeak hobetu eta uraren gaineko presioak txikituko 
dituzten neurriak sustatuko lirateke. Hona hemen neurri horien adibide batzuk: baliabide 
berriak erabiltzea eta akuifero kuaternarioaren kutsadura txikitzea. 

Beharrezkoa da kontsumoan eraginik handiena duten UAPIko programak garatzea. Hori da, 
hain zuzen ere, ur-eskariaren hazkundearekin lotutako presioak txikitzeko aukera nagusia. 
Ekintza horiek honela laburbil daitezke: 

Tokiko baliabideak erabiltzea (nahiz eta ekintza horren helburu nagusia eskaria txikitzea izan 
ez) bereziki garrantzitsua da Vitoria-Gasteizen, Zadorrako urtegiekiko (Uribarri eta Santa 
Engrazia) mendekotasuna txikitzeko aukera emango bailuke; izan ere, udalerria hornitzeko 
uraren % 90 urtegi horietatik dator, eta horrek tirabira ugari sorrarazten ditu udalerriaren eta 
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Bilboko Ur Partzuergoaren artean, partzuergoa baita urtegien jabea. Gainera, beste neurri 
batzuk har daitezke hornidura-sisteman baliabide berriak sartze aldera. Hauek dira neurri 
horietako batzuk: akuifero kuaternarioan nitratoek eragindako kutsadura maila handia 
txikitzea; Albinako urtegiko uraren kalitatea handitzea; eta hiri-garapen berrietan euri-uraz 
baliatzeko sistemak jartzea, lorategi-guneak ureztatzeko. 

Bestalde, lorategi-guneak ureztatzeko euri-ura erabiltzeaz gain, beste neurri bat har daiteke, 
etxeetan gaur egun aurrez daitekeen ur-kantitatea nabarmen handitzeko. Hain zuzen, 
konketako eta dutxako ura berrerabil daiteke, komuneko tanga betetzeko. 

Vitoria-Gasteizen kontsumitzen den uraren % 20 erakundeek erabiltzen dute. Ur horren 
kantitate handi bat berdeguneak ureztatzeko erabiltzen da batez ere. Horrenbestez, 
berdeguneak ureztatzeko, edateko uraren ordez, kalitate txikiagoko urak erabil daitezke; 
esaterako, akuiferoko urak eta ur araztuak. Udaleko eraikinetan eta instalazioetan ura 
berrerabiltzeko eta kontsumoaren eraginkortasuna hobetzeko sistemak sartuz gero, lehen 
kalitateko ura aurreztea lor daiteke. 

Gaur egun, iragazteko teknologia berriei esker eta kostuak txikitu direnez, gero eta 
ohikoagoa da ur araztua berrerabiltzea. Garrantzitsua da hiriko eta industriako hondakin-urak 
baliabidetzat hartzea, eta ez hondakintzat. Izan ere, hori da ur-politika berrien oinarrizko 
alderdi bat, baita ura aurrezteko planen lerro estrategikoetako bat ere. Alabaina, 
berrerabilerak zenbait murriztapen eta muga tekniko ditu, kontuan hartu beharrekoak. Ur 
asko kontsumitzen duten erabileretan –besteak beste, ureztatzeko– garbitutako urak berriro 
erabiltzeak HUAk ibilgu naturaletara isurtzen duen ur-kantitatea txikitzen lagun dezake. Horri 
esker, hornidura-sistemetako ur gehiago erabiltzeko aukera izango litzateke. Esan daiteke 
Vitoria-Gasteiz hiri aitzindaria dela hiriko hondakin-urak arazten eta nekazaritza-sektorean 
ureztatzeko erabiltzen139. Hiriko efluente asko berrerabiltzen dira dagoeneko, eta horren 
ondorioz, Zadorra ibaiaren ibilgua txikitu egiten da. Gainera, udan gertatzen da hori. Hori 
dela eta, urak berriro erabiltzeko proiektu berriak garatu aurretik, kontuz jokatu behar da. 
Besteak beste, komeni da proiektu bakoitza arreta handiz aztertzea, hornidura-sistemarako 
nahiz uretako ekosistemetarako zer alde on eta zer alde txar izango dituen jakiteko. 

Aurreko ekintza guztiak garatzen ari dira Vitoria-Gasteizen, neurri handiagoan edo 
txikiagoan. Horrenbestez, espero daiteke, haietan sakondu ahala, eskariak txikitu egingo 
direla eta, horrez gain, udalerriko ur-baliabideak bermatzen dituzten uretako ekosistemak 
suspertuz joango direla. 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
Ura Aurrezteko Plan Integrala  
Tokiko Agenda 21eko Ingurumenaren 2002-2007 Ekintza Plana 
Eraztun Berdea 
Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizko Estrategia 

Proposatutako plan berriak:  
Hiri Antolamenduko Plan Nagusi berria  
Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Berezia 

 

10.1.8. Hiri-metabolismoa: energia  

• Energiaren arloko egungo estrategiak eta planak bateratzea 
• Eraikuntzaren Kode Teknikoaren zehaztapenak garatzea eta hobetzea 

                                                
139 Krispiñako HUAn araztutako uren % 30 ingururi hirugarren mailako tratamendua egiten zaie, eta ondoren, nekazaritzan 
ureztatzeko erabiltzen dira. 
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• Biztanleria sentikortzea, mugikortasunarekin lotutako energia-gastuekiko 
• Erakundeen instalazioetan eta eraikinetan energia berriztagarrien erabilera sustatzea 

 

Esan daiteke udalerriak gaur egun tresna garrantzitsuak dituela eskura, energia-sektoreko 
arazoei aurre egiteko. Lehen aplikazio-faseetan dauden planak eta estrategiak dira tresna 
horiek. Hortaz, ez da komeni Erantzunak ataleko baloraziotik harago joatea. Edonola ere, 
azken urteetako datuen arabera, ez dirudi aldaketa handirik gertatuko denik, ez energia-
kontsumoari dagokionez, ez energiaren erabilerak dituen eraginei dagokienez. 

Azken batean, udalerriak baditu bere irtenbideak, nahiko landuak, energia-sektoreko arazo 
gehienei aurre egin ahal izateko. Dena den, beharbada, beharrezkoa izan daiteke plan eta 
estrategia horiei indar ematea, energia aurreztea sustatzeko politiken bidez. 

Erregai fosilekiko mendekotasuna txikitzea nahitaezkoa da Vitoria-Gasteizko hiriarentzat; 
alde batetik, gaur egun kanpo-baliabideekiko duen mendekotasuna txikitzen laguntzeko, eta 
beste batetik, hiriaren oinatz ekologikoa txikitzeko faktore nagusia delako. Izan ere, kanpo-
mendekotasun hori dela eta, energia-iturri fosilen ordez energia-iturri berriztagarriak 
erabiltzeko neurriak bereziki garrantzitsuak dira Vitoria-Gasteizko udalerriarentzat. 

Kontuan hartuta mugikortasun-sektorearekin lotutako kontsumoa gero eta handiagoa dela 
(hirian gero eta ibilgailu motordun gehiago dagoelako), behar-beharrezkoa da gaur egungo 
iraunkortasunaren eredua aldatzeko neurriak hartzea. Martxan jarritako Mugikortasun 
Iraunkorraren Plana aukera aparta da, beraz, energiaren ikuspuntutik ere. Halaber, energia-
sektorean eragina izan dezaketen beste neurri batzuk ere har daitezke; adibidez, lurzoru-
kontsumoa eta higiezinen parkearen beharrik gabeko hazkundea gelditzeko neurriak, eta 
gaur egungo eraikinen zaharberritze eta egokitzapen ekologikoa sustatzeko neurriak.  

Duela gutxi onetsitako Eraikuntza Kode Teknikoa garrantzi handiko beste tresna bat da, 
etxeko energia-erabileraren eraginkortasuna hobetzeko laguntza handikoa. Hala ere, 
etxeetan energia aurrezteko aukerak nabarmen gehituko lituzketen beste alderdi batzuei 
dagokienez, ez da hain onuragarria izango; esate baterako, eraikuntza bioklimatikoarekin 
lotutako alderdiak ez dira aintzat hartu. 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
Vitoria-Gasteizko 2006-2010 Tokiko Energia Plana 
Tokiko Agenda 21eko Ingurumenaren 2002-2007 Ekintza Plana  
Airearen Kalitatea Kudeatzeko Udal Plana (2003-2010) 
Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizko Estrategia  
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana  
Eraikuntzaren Kode Teknikoa 

Proposatutako plan berriak:  
Hiri Antolamenduko Plan Nagusi berria:  
9- Hiri Ehunaren Ebaluazio Mikroklimatikoa egiteko Programa 
10- Hiri Ehunaren Kartografiatze Ekologikoa egiteko Programa  
11- Ehun Finkatuaren Zaharberritze Ekologikoa egiteko Plan Berezia 
12- Hirigune Historikoaren Egokitzapen Ekologikoa egiteko Programa  

 

10.1.9. Hiri-metabolismoa: materialak, hondakinak e ta isuriak 

• Udalerriko baliabideen eta hondakinen sarrera- eta irteera-fluxuari buruzko datu-sorta 
osoak biltzea 
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• Udal Hondakinak Kudeatzeko Plan Integraleko (UHKPI) programen garapenean 
aurrera egitea 

• UHKPan proposatutako hondakin arriskutsu eta handien berreskurapen-indizeak 
handitzea 

• Eraikinen deuseztapena sustatzea, baita eraikuntza- eta eraispen-hondakinen 
erabilera ere. 

• Obra-hondakinak jatorrian bereiztea sarituko duen tasa-politika egitea 
• Materia organiko hartzigarriaren hondakinen erabilera sustatzea, eta horretarako, 

lortu beharreko konpostaren ekoizpen- eta kalitate-helburuak ezartzea, baita lurrean 
zertarako erabiliko diren ere 

• Gaikako bilketaren helburuak zehaztea eta ahalik eta hartzigarriak ez diren hondakin 
gehien erabiltzea 

• Hondakinetako materialen urteko berreskurapen-indizearen berri ematea 
• Krispiñako HUAko lohiak biometanizatzea eta konpostatzea 
• Hiri-zarata txikitzeko estrategia gehiago garatzea 

 

Iraunkortasunaren ikuspegitik, eraginkortasunik gabe erabilitako baliabideak dira 
hondakinak. Hondakinen kudeaketa iraunkorra egiteko, kontuan izan behar da baliabideen 
eta hondakinen arteko lotura hautsezina dela.  

Hondakinen sorreraren ikuspegi zabal horretatik –hau da, lurraldeko ikuspuntutik–, 
komenigarria izango litzateke jakitea, gutxi gorabehera bederen, hondakinak nola sortzen 
diren eta ingurumenean zer-nolako eragina duten. Horri esker, jakingo dugu Vitoria-
Gasteizen erabiltzen diren ondasunak lortzeko beharrezko baliabide naturalak erauzteko, 
garraiatzeko eta eraldatzeko sortutako hondakinek zer ingurumen-eragin izan duten. 
Iraunkortasunaren helburu desiratuari eta eztabaidatuari ekiteko, behar-beharrezkoa da 
jakitea baliabide naturalen kontsumoak zer bilakaera duen, haietatik ondasun baliagarriak 
lortzeko prozesuak zer eraginkortasun duen, eta prozesu horretan halabeharrez sortzen 
diren hondakinak zenbateraino aprobetxatzen diren.  

Jakina, sortutako hondakinen kategoria bakoitzak berariazko estrategiak behar ditu, baina 
ezinbestekoa da estrategia horiek guztiak politika orokor batean txertatzea. Zalantzarik gabe, 
UHKPI arduratzen da gaur egun funtzio hori betetzeaz, baina premiazkoa da haren 
programak eta helburuak garatzen jarraitzea. 

Eraikuntzan eta eraispenetan sortutako hondakinei dagokienez, birziklapen-instalazioetan 
sartzen diren hondakinak jatorrian bereiztea saritzen duen tasa-politika egitea da lehen 
urratsa, eta beharrezkoa. Alabaina, oso zaila da neurri horren bidez soilik obra-hondakinen 
birziklapen-helburu handiak lortzea. Komeni da neurri integralagoak hartzea. Lehenengo eta 
behin, udalak berak, ordenantzen bidez, obra-hondakinetan dauden materialen birziklapen-
tasa handia eta ahalik eta kalitaterik handienekoa sustatu beharko luke; oinarrizko neurri 
gisa, eraikinak proiektuen bidez eraistea sustatu beharko litzateke. Horri esker, ahalik eta 
egoerarik onenean berreskuratuko lirateke egiturak eta materialak, ondoren berriro 
erabiltzeko eta birziklatzeko. Beharrezkoa da lortutako materialen kalitatea egiaztatzeko 
irizpideak ezartzea, material horiek beste eraikin batzuetan erabiltzea kontrolatze aldera. 
Vitoria-Gasteizko Udalak, udal-obretarako baldintza teknikoen agirietan, balorazio positiboko 
irizpideak ezar ditzake berreskuratutako materialen erabilerari dagokionez. Alegia, irizpide 
horiei jarraituz, berreskuratutako materialak zenbait portzentajeren barruan erabiltzea 
proposatzen duten eskaintzek puntu gehiago lortuko lituzkete. 

Materia organiko hartzigarriaren hondakinei dagokienez, UHKPIak 2006rako ezarritako 
ustiapen-helburu handia (% 90) ez zen bete. Are gehiago, ia ezinezkoa izango da helburu 
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hori etorkizunean betetzea, bi baldintza hauek bete ezean: hondakin horiek jatorrian 
bereiztea, eta Krispiñako HUAko lohiak, aldez aurretik destoxifikatuak, biodigestiorako 
sartzea. Bestalde, lortu beharreko konpostaren ekoizpen- eta kalitate-helburuak ezarri 
beharko lirateke, bai eta hura erabiltzeko eta lurrean aplikatzeko helburuak ere. Izan ere, oso 
lagungarria izan daiteke udal-ingurunea eta udalaz gaindiko ingurunea hobetzeko. Halaber, 
biodigestio-prozesuaren ingurumen-errendimenduetarako eta errendimendu 
termoelektrikoetarako helburuak ere ezar daitezke. UHKPIak materia organiko 
hartzigarriaren portzentaje horren gaikako bilketa onartzen du, baina baita masan biltzea eta 
helmugan prozesu mekanikoen bidez bereiztea ere. Gaur egun, materia organiko 
hartzigarriaren bereizketa bideragarria izan dadin, jatorrian egin behar da, eta purutasun 
maila handiarekin (% 90etik gora). Beharrezkoa da purutasun-portzentaje hori lortzea eta 
beste material batzuen (beira, metala, plastikoak eta, batez ere, hondakin arriskutsuak) 
kopurua albait txikiena izatea, biodigestio-prozesu zuzena egiteko eta konposta lortzeko. 
Komeniko litzateke materia organiko hartzigarriaren isuri-helburuak argi eta garbi zehaztea, 
eta zer egonkortze-tratamendu egingo zaion adieraztea. Helburu horiek ezartzea, 1990ean 
isuritako kantitatea zehaztu behar da, bai eta, horretan oinarrituta, etorkizunean isur 
daitezkeen kantitateak adierazi ere. 

Ez da gomendagarria Krispiñako HUAko lohien lehortze termikoa egitea; alde batetik, 
energia-kontsumo handia behar delako, eta beste batetik, behin hondakindegian utzita, 
arriskutsuak izan daitezkeelako, lehortzean materia organiko hartzigarria ez baita 
egonkortzen (haren hezetasuna txikitzen da, besterik ez). Berriro hidratatuz gero, kontrolik 
gabeko hartzidura-prozesuak gerta daitezke. Biometanizazioa eta konposta egiteko 
instalazio egokiak daudenez, aproposagoa dirudi, ingurumenaren aldetik, biodigeritzea edo 
konpostatzea. 

Hartzigarriak ez diren hondakinei dagokienez, gaika biltzeko eta ahalik eta kopururik 
handiena erabiltzeko helburuak ezarri behar dira. Material horien berreskurapena eta 
ustiapena gero eta handiagoak dira. Hori da, hain zuzen ere, hondakin mota hori sortzen 
dutenek jatorrian bereizteko pizgarririk handienetako bat. Ildo horretan, komenigarri izan 
liteke herritarrak hondakin horietako materialen urteko berreskurapenaren jakinaren gainean 
egotea, sistemaren bereizte- eta aprobetxamendu-eraginkortasunaren berri izateko. 

Hondakin arriskutsuei dagokienez, pila elektrikoen, botiken eta aerosol-ontzien 
berreskurapen-indizeak handitu egin daitezke (hurrenez hurren % 50, % 10 eta % 10). 
Beharrezkoa izango litzateke etxeko erabilitako landare-olioa biltzea, isuri aurretik, 
Krispiñako HUAko hondakin-uren tratamenduen eraginkortasuna hobetze aldera. Halaber, 
intsektizidak, pestizidak eta antzeko konposatuan berreskuratzeko helburuak ere ezarri 
beharko lirateke, produktu horiek kutsatzeko ahalmen handia baitute. Tamaina handiko 
hondakinei dagokienez, haien % 50 berreskuratzeko eta aprobetxatzeko helburua handi 
samarra da. Dena den, beste herri batzuetako esperientziak kontuan hartuta, komeniko 
litzateke berrerabiltzeko helburua eta birziklatzeko helburua bereiztea (bi helburu horiek, 
guztira, % 70 ingurukoak dira). Bestalde, ibilgailuak eta pneumatikoak deskontaminatzeko 
eta desegiteko prozesuan zehar lortutako materialak berreskuratzeko helburu kuantitatiboak 
ere ezarri beharko lirateke.  

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
Vitoria-Gasteizko Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala (UHKPI) 
Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizko Estrategia 
Vitoria-Gasteizko 2006-2010 Tokiko Energia Plana 
Tokiko Agenda 21eko Ingurumenaren 2002-2007 Ekintza Plana 

Proposatutako plan berriak:  
Hiri Antolamenduko Plan Nagusi berra:  
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13- Ehun Finkatuaren Zaharberritze Ekologikoa egiteko Plan Berezia 
14- Hirigune Historikoaren Egokitzapen Ekologikoa egiteko Programa  

 

10.2. Proposamen orokorrak  
Kapitulu honetako sarreran azaltzen denez, sektore bakoitzerako zerrendatzen diren 
gomendio puntualak indarreko zenbait planetan eta programatan jasota edo aintzat hartuta 
daude. Hala ere, sektore bakoitzeko edo sektore arteko berariazko plan edo programa 
berrietan ere sar daitezke, indarreko planak eta programak osatzeko. Jarraian, plan horiek 
azalduko dira labur-labur, lan-hipotesi gisa, eztabaida eta hausnarketa kolektiboak egiteko 
oinarri gisa. 

10.2.1. Lurzoruaren okupazioaren luzamendua  

Gaur egun, aurreko Plan Nagusiak kargan jarritako erreserbei esker, lurzoruaren beharrak 
estalita daude. Gainera, begi-bistakoak dira higiezinen sektorea finantzazioaren aldetik 
geldotzen ari delako sintomak. Hori guztia kontuan hartuta, sektore horretan, hau da lurzoru 
berriaren okupazioaren luzamendu mugagabearen helburu nagusia: hirigintza-plan berrian, 
ahalik eta lurzoru gutxien kalifikatzea urbanizagarritzat. Oro har, hirigintza-plan hori 
hobekuntza ekologikoko plan berritzat eskaini beharko lirateke, Vitoria-Gasteizen 
trinkotasun-tradizioari eutsiz hiriaren barrualdean jarri beharko bailuke arreta. 

Lurzoruaren okupazio-egoerei buruzko kapituluan erabilitako datuek erakusten dutenaren 
arabera, sektore anitzeko iraunkortasun-neurri koordinatuetan oinarritutako estrategia 
egokiaren bidez, biztanleriaren ostatu-beharrei erantzun dakieke, egungo nekazaritza-
lurzoruaren erreserbak erabili beharrik gabe. Kontuan izan behar da Vitoria-Gasteizek 
300.000 biztanle inguru izango dituela hemendik mendearen erdialdeko horizonte-urte 
batera. 

10.2.2. Landa Garapen Iraunkorreko eta Vitoria-Gast eizko Nekazaritza Paisaia 
Babesteko Plana 

Natura Ingurunearen eta Landa Ingurunearen sektoreei dagokienez, sektore-proposamenei 
buruzko kapituluan azaldu ditugun gomendioak eta neurriak plan integral batean antolatu eta 
koordinatu beharko lirateke. Plan integral horren bidez, udal mailan aplikatuko lirateke 
EAEko Landa Garapen Iraunkorreko Planaren irizpideak. Gainera, nekazaritza-paisaia 
babesteko neurriak hartu behar dira, plan integral hori osatzeko eta nekazaritza-paisaia 
horren funtzio ekologiko garrantzitsua babesteko. 

Hori kontuan hartuta, Landa Garapen Iraunkorreko eta Vitoria-Gasteizko Nekazaritza Paisaia 
Babesteko Plan horren helburu nagusiak plan integral horretan formulatuko dira. Halaber, 
berariazko programetan sailka daitezke helburu horiek:  

• Nekazaritza Paisaia Babesteko Plana: Nekazaritza-eremuko paisaia- eta ekologia-
balioak babestea. 

• Nekazaritza eta Baso Jarduerak Sustatzeko Plana: Nekazaritza- eta baso-lurzorua 
babestea, gazteei nekazaritza- eta baso-jardueran sartzen laguntzea, nekazaritza- 
eta baso-ekoizleen eta tokiko kontsumitzaileen arteko harremanak sustatzea, eta 
herritarrak nekazaritza- eta baso-eremuaren eta -jardueraren balioekiko sentikortzea 
izango lirateke haren helburu nagusiak. 

• Nekazaritza Ekologikoa Garatzeko Plana: Nekazaritza ekologikoa sustatzea, eta 
nekazaritza- eta ingurumen-neurriak sartzea izango lirateke haren helburu nagusiak. 

• Nekazaritzako elikagaien tokiko sistema baterako es trategia: Udalerrian tokiko 
nekazaritza eta elikadura osasungarria lotzeko proiektua.  
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10.2.3. Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea Zabaltzeko  Plan Berezia 

Eraztun Berdea oinarrizko lurralde-elementu gisa finkatu da hirigunetik gertuko ingurunean. 
Elementu garrantzitsua da, hirira hurbiltzen baitu natura, eta horren ondorioz, nazioarteko 
erreferentziatzat hartzen dute. Beharrezkoa izango litzateke Eraztun Berdea hegoaldetik 
sendotzea (Errekaleor eta Armentia-Lasarte). Eraztun Berdearen bi elementu (Zadorra ibaia 
eta Salburua) Natura 2000 Sarearen barruan daude. Hori dela eta, ezinbestekoa da haien 
kudeaketan irizpide ekologikoei eustea. Elementu horiek kudeatzean sektore-alderdi guztiak 
aintzat hartuz gero, beste aldagai batzuk ere hartuko lirateke aintzat, hala nola ibai-parkeek 
iragazki berde gisa jarduteko eta uren kalitatea hobetzeko duten ahalmena. Eraztun Berdea, 
hiriaren zerbitzura dagoen berdegune multzoa den aldetik, nekazaritza-gerriko batez osa 
daiteke. Horri esker, landa hiriaren barruan sartuko litzateke, eta hiriaren eta eremurik 
naturalizatuenen arteko trantsizio gozoa ahalbidetuko litzateke. Halaber, urbanizatu gabe 
baina hirigunetik hurbil dauden inguruak ere Eraztun Berdean sartzea aztertu beharko 
litzateke; izan ere, hiritik hurbil daudenez, hirigintza-presio handia jasaten dute, eta 
beharrezkoa da hiri inguruko berdegune gisa duten funtzioa sendotzea. Hauek dira inguru 
horiek: mendebaldean, Zabalgana eta Jundiz arteko eremua, Zuhatzu inguruan; iparraldeko 
ziria, Abetxukoren eta Gamarra Nagusiaren artean; ekialdean, Salburua inguratzen duen 
zerrenda, Arkaiatik hurbil; eta hegoaldean, Olarizuko parkeko eremua. 

Helburu horren arabera, eta hiriko berdegune-sistema eta hiri inguruko eta landako sistemak 
behar bezala uztartzen laguntze aldera, proposatutako plan berezia plan orokor berriaren 
esparruan sartuko litzateke. 

10.2.4. Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamenduko Plan Nagusia  
Hiri Antolamenduko Plan Nagusi berriak indarrean dagoen plana ordezkatuko du, Estatuko 
eta EAEko lurzoruari buruzko legedi berriaren arabera. Plan berri hori hobekuntza 
ekologikoko plan handi gisa eskaini beharko litzateke, oro har, eta hiriaren barrualdean jarri 
beharko luke arreta; hots, hiri-ehun finkatuan eta aurreko planean sailkatutako lurzoru 
urbanizagarriaren garapenean. Alegia, proposatutako lurzoruaren okupazioaren 
luzamenduari jarraituz, ez dago lurzoru gehiago kargan jarri beharrik. Plan horretan, hiritik 
hurbil kontserbatzen diren natura-guneak babesteko neurriak hartu behar dira. Besteak 
beste, helburu hauek izan beharko lituzke: Hegoaldeko Ingurabidea eta hiria Gasteizko 
Mendietarantz haztea berriz aztertzea, industrialdeetan erabilera mistoko eremu berriak 
sortzea, eta natura-ingurunea kontserbatzeko eremu berriak sortzea, Eraztun Berdearen 
zabalkuntzatzat hartuak (Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Berezia). Horri guztiari esker, ziri 
eta birika berdeak sortuko dira hirian, Vitoria-Gasteizen garapenaren ezaugarri izan den hiri-
ehunaren eta natura-ingurunearen arteko interpenetrazio-logikari eusteko. Plan nagusi berria 
garatzeko, Agenda 21en, Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren, eta 
Klima Aldaketa Saihesteko Vitoria-Gasteizko Estrategiaren helburuak eta mekanismoak ere 
hartu beharko lirateke aintzat. Gainera, herritar guztiek hartu beharko lukete parte planaren 
fase guztietan, gaur egungo kontseiluen egitura erabiliz eta hobetuz. 

Beraz, plan nagusi berriaren helburu nagusia gaur egun dagoena berriro kalifikatzea eta 
lehenera ekartzea da, Vitoria-Gasteizen trinkotasun-tradizioari eutsiz eta, nolabait, 1985eko 
planaren ikuspegiari helduz. Prozesu horretan, 1940ko eta 1960ko hamarkaden artean 
eraikitako auzoei eman beharko litzaieke lehentasuna. Hona hemen: Zaramaga, Ariznabarra, 
Adurtza, Babesgabetuak, Abetxuko, Ehari eta Aretxabaleta. Hiri-ehun finkatuaren 
zaharberritze ekologikoa egiteko plan berezi bat (energia-alderdiak nabarmenduko 
lituzkeena: fatxaden isolamendua, eguzki-energiaren eta bereizteko sareen erabilera) hiria 
zaharberritzeko prozesu zabalago baten esparrua izan daiteke.  
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Helburu horiek, sektore-gomendioei buruzko kapituluan azaldu ditugunak, berariazko 
programa, plan eta ekimenen bidez antolatuko lirateke:  

• Hiri Ehun Finkatuaren Zaharberritze Ekologikoko Pla n Berezia , plan nagusi 
berriaren barruan. Bi ardatz nagusi izango lituzke: Eraikinen egokitzapen 
bioklimatikoa egiteko programa, eta Espazio publikoa suspertzeko eta egokitzapen 
bioklimatikoa egiteko programa.  

• Hirigune historikoaren egokitzapen ekologikoa egite ko programa , Hirigune 
Historikoa Birgaitzeko Planaren barruan. Energia-alderdietan jarriko luke arreta, 
bereziki, eta gaur egungo biztanle-kopuruari eusteko suspertze sozioekonomikoko 
plan batekin lotuta egongo litzateke. 

• Hiri-ehuna neurtzeko eta haren ebaluazio mikroklima tikoa egiteko azpiegitura 
sortzeko plana : estazio-sare bat sortuko litzateke hirian, hiri-ingurunea etengabe 
neurtzeko eta baldintza mikroklimatikoen jarraipena egiteko (tenperatura, 
hezetasuna, hiri-mikrobrisen erregimena, erradiazioa…).  

• Vitoria-Gasteizko hiri-ingurunearen kartografiatze ekologikoa egiteko 
programa : hiriko estalkiak eta zoladurak kartografiatuko lirateke, eguzkimendua, 
euri-uren bilketa, iragazkortasuna eta isurketa aztertze aldera. Hirigune osoa hiru 
dimentsiotan jasoko litzateke, eguzkimendu-baldintzan xehe-xehe aztertzeko.  

• Alokairua sustatzeko plana, etxebizitza hutsen kopu rua kontrolatzeko : 
Alokairuak udal-lehentasun bat izan beharko luke. Hortaz, ezinbestekoa izango 
litzateke unean-unean zenbat etxebizitza huts dagoen jakitea eta etxebizitza horiek 
kargan jartzea. Horrenbestez, merkatuan sartu beharko lirateke, ondo prestatutako 
neurri multzo baten bidez (sustapen-neurriak eta neurri hertsatzaileak ondo 
orekatuz). 

10.2.5. Vitoria-Gasteizko Udalerriko Herrien Plan B erezia 

Diagnostikoan azaldu da zein diren toki-erakunde txiki guztien hirigintza-arazo nagusiak: 
dentsitate txikiko garapenak, nekazaritza-lurraren galera, hustuketa demografikoa eta 
udalerriko hegoaldeko arkuan hazteko presioa (Gasteizko Mendietatik hurbilegi). Bestalde, 
mugikortasunari dagokionez, zaila da udalerriaren inguruko landa-guneetan sortzen diren 
eskariei garraio kolektiboaren ohiko eskaintzen bidez erantzutea; alde batetik, eskari txikiak 
dira, eta beste batetik, landa-gune horien eta hiri-ingurunearen arteko espazio-loturak 
korapilatsuak dira. 

Plan berezi hori Landa Garapen Iraunkorreko eta Nekazaritza Paisaia Babesteko Planarekin, 
Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Bereziarekin eta Hiri Antolamenduko Plan Nagusi 
berriarekin koordinatu beharko litzateke. Eta hauek izango lirateke haren helburu nagusiak:  

• Udalerriko 63 herrietan garapen orekatuagoa proposatzea, indarrean dagoen Plan 
Nagusiak udalerriko hegoaldeko arkuan martxan jarritako hazkunde-eragiketak 
berriro pentsatuz. 

• Nekazaritza eta abeltzaintza kontserbatzea eta sustatzea, nekazaritza eta 
abeltzaintza ekologikoa bereziki azpimarratuz. Horri esker, beste eredu 
sozioekonomiko batzuk sortuko dira, eta aurre egingo litzaioke herriak dentsitate 
txikiko gune eta bigarren etxebizitza izateko leku bihurtzeko joerari.  

• Erabilera-nahastea eta dibertsifikazio ekonomikoa sustatzea, nekazaritzarekin eta 
abeltzaintzarekin bateragarriak jarduerak agertzea ahalbidetzeko (batik bat, IKTekin 
lotutako jarduerak).  

• Eskaria kudeatzeko programa bat garatzea, garraio kolektiboko irtenbide ez-
konbentzionalak emate aldera. 
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• Motordunak ez diren lekualdatzeko moduetarako azpiegiturak hobetzeko ekimenak 
garatzea eta auto partekatuen klubak sortzea. Klub horiek izan daitezke esparru 
horretan egiten den lehen esperientzia pilotua. 
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11. ONDORIO OROKORRA 
Oso labur eta eskematikoki esanda, Vitoria-Gasteizek egun bizi duen egoeran bi borroka 
nabarmentzen dira: garapenaren esparru orokorreko plangintzaren eta iraunkortasunaren 
artekoa eta plangintzaren barruko trinkotasunaren eta sakabanatzearen artekoa. Azken 
gatazka horretan, momentuz behintzat, aspalditik datorren trinkotasun-tradizioa gailentzen 
da, eta, ondorioz, iraunkortasunak onura ateratzen du, oro har. Dena den, iraunkortasunaren 
eta plangintzaren artean —azken hori hedapenaren arautzailetzat soilik hartua—, oraindik 
orain bigarrenaren irizpideak dira nagusi, zalantzarik gabe. 

Alabaina, Vitoria-Gasteizen, estatuko hiri gehienetan ez bezala, bi aurkarion artean gatazka 
dagoela eta maila nahiko bertsuan daudela esan badezakegu, gure hiriburuan 
iraunkortasuneranzko bide luzea egiteko urrats sendoak eman ditugulako.  

Ikusi dugunez, hainbat ekimenek, Eraztun Berdeak, Tokiko Agenda 21ek, Klima-aldaketa 
saihesteko estrategiak, Gizarte Etxeen programak eta hiri-metabolismoarekin lotuago 
dauden ingurumen-arloetako plan- eta programa-andanak adibidez, aurrerapen-ildoak 
finkatzen lagundu dute, eta, dagoeneko, hobekuntza nabari da hiriaren eta paisaiaren 
kalitatean eta baliabideen erabileraren eraginkortasunean.  

Hala eta guztiz ere, ekimen horietako asko ez dira helburuak osotasunean betetzera heldu, 
hainbat aldagai tarteko, besteak beste: koordinazio falta, interes-gatazkak eta 
administrazioaren eta/edo hiritarren inplikazio eskasa. Bada, halere, ingurumen-politika 
guztiek berezkoa duten zailtasun bat: ekonomiaren aurrerapena ulertzeko modu berezia 
nagusi den agertokian jardun beharra. Agertoki horretan, garapena baliabideen kontsumo 
geldiezinari dago lotuta, eta lurzorua ekonomia globalizatuaren baitan lehiatzeko abantailak 
emango dituzten jarduera ekonomikoetarako euskarri soiltzat hartzen dituen lurralde 
ereduari.  

Globaltzat jo ditugun presio multzoak bereizten duen halabeharrezko egoera horretan, 
garapen eredu iraunkorrera jotzen lagun dezaketen bektoreak identifikatu eta sendotu 
beharra dago. Dagoeneko badira hainbat zantzu, identifikatu diren abiapuntuko aukera 
ugariak aprobetxatzearen aldeko joera erakusten dutenak. Besteak beste, dagoeneko 
aztertu dugu Agenda 21 prozesuak 2005etik izan duen noranzko-aldaketa nabarmena. 
Aldaketa hori oinarritik finkatu beharra dago, eta, horretarako, Gasteizko gizarte-ehun 
aberatsa dugu lagungarri. 

Diagnostiko-txosten honetatik ondorioztatu denez, Vitoria-Gasteizek iraunkortasun-ondare 
handia du gaur egun, haren historiaren eta hiritar eta kudeatzaileen egungo aukeren 
eraginez. Ondare horren osagai nagusien artean, hauek aipatuko ditugu: hiriaren 
trinkotasuna, eremu publikoaren kalitate orokorra, berdeguneen ugaritasuna, zoru natural eta 
nekazaritzarakoaren hedadura, hiritarrek hiriaren eta lurraldearen etorkizunari begira erakutsi 
duten inplikazio handia eta iraunkortasuna kudeatzeko baliabide-sare sendoa. Horren 
erakusgarri ditugu iraunkortasunaren inguruan sortu diren ekimen, plan, programa, erakunde 
eta eragile guztiak. Energiarekin, urarekin eta baliabide nahiz hondakinekin zerikusia duten 
aldagai metabolikoek balio positiboak dituzte, eskala bereko hiriekin alderatuta, bai eta 
termino absolutuetan ere, uraren kasuan, adibidez. Horri guztiari esker, Vitoria-Gasteizek 
maila handia du bizi-kalitatean, eta kokaleku pribilegiatuan dago, bai Europan bai 
nazioartean, hirigintza iraunkorraren alorrean erreferentzia eta eredu bihurtzeko, baldin eta 
aldagai positibo horiei eusteko eta aurkako joerak —diagnostiko honetan identifikatu dira— 
zuzentzeko egin beharrekoak egiten badira. Etorkizun-aukera horrek, baina, arrisku global 
handi bati egin behar dio aurre: ondare hori berehala xahutzeko arriskuari, berehalako 
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aukera ekonomikoen irizpideetan oinarritutako hedapenaren aldeko apustu estrategiko 
ahularen ondorioz. 
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13. LABURPEN EXEKUTIBOA 
 

1. VITORIA-GASTEIZKO GEO TXOSTENAREN EGOKITASUNA 

• Nazio Batuen GEO proiektuak, 1995az geroztik, ingurumen-ebaluazioa egiteko 
metodologien diseinuan jarri du arreta. Horretarako, zenbait maila hartzen ditu 
aintzat: orokorra, nazioa, eskualdea eta, 2001etik aurrera, baita hiria ere. 

• Vitoria-Gasteizko GEO Diagnostiko Txostena esparru orokor horren barruan kokatu 
behar dugu, eta hasiera batean Latinoamerikako hiriak aztertzeko sortutako GEO 
Hiriak metodologia hiri-eremu desberdinean, Europakoan hain zuzen, aplikatzeko 
azterketa pilotutzat hartu behar dugu. 

• Kanpoko ikuspegitik begiratuta, badirudi horrelako ebaluazio-ariketa bat egiteko 
Vitoria-Gasteiz aukeratzeko erabakia zuzena izan dela, gaztelaniaz mintzo den 
esparru handi-handiaren barruan, eta baita Europako esparruaren barruan ere, 
ingurumen-politikak aplikatzeagatik bereizten den hiria baita. 

• Barruko ikuspegitik begiratuta ere egokia da Vitoria-Gasteizen ingurumen-ebaluazio 
xehatua egitea. Izan ere, hiriak gaur egun presio handia jasaten du edozein aukera-
eremutan, alde batetik, hirien arteko eta lurraldeen arteko lehia handia delako eta, 
bestetik, gero eta eskasagoak diren baliabideetan, besteak beste lurzoruan, 
gehiegizko ustiapena egiten delako.  

• Ingurumenaren gaineko presio horrek neurri bereko ekimen eta politikak abian 
jartzera behartzen du. Eta neurri eta politika horiek eraginkortasunez egituratzeko, 
nahitaezkoa da errealitatearen ezagutza zehatza izatea, presio nagusiak eta horiek 
eragindako inpaktuak argi eta garbi identifikatzeko eta presio horiei aurre egiteko 
aukerak antzemateko. Vitoria-Gasteizko GEO txosten hau eginkizun horretarako 
tresna egokia delakoan gaude.  

 
 
2. GEO VITORIA-GASTEIZ TXOSTENAREN HELBURUAK 

Helburu nagusia bat dator GEO Hiriak proiektuaren helburu zehatzekin. Proiektuak 
hurbilketa metodologikoan dioenez, honako hauek dira helburuok: 

• Proiektuaren xede-hirian ingurumenaren egoera aztertzea. 
• Hiriek eta hiri-garapenek ekosistemetan duten inpaktua neurtzea. 
• Proiektuaren xede-eremuan hiri- eta ingurumen-kudeaketari buruzko erabakiak 

hartzeko aukera emango duten tresnak eskaintzea. 
• Helburu zehatz horien laburpen gisa, GEO Hiriak proiektuak bere lanari buruzko 

definizio hau eman du: ebaluazioa eta ingurumen-txosten integrala egitea. 
 
Planteamendu horri jarraiki, erreferentziazko proiektu orokorraren galdera berberak 
egin ditu Vitoria-Gasteizko GEO txostenak, abiapuntu gisa:  

• Zer ari zaio gertatzen Vitoria-Gasteizko ingurumenari? 
• Zergatik ari da hori gertatzen?  
• Nolako inpaktua du? 
• Zer egin dezakegu eta zer ari gara egiten une honetan? 
• Zer gertatuko da orain ezer egin ezean? 
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3. ANALISI EREMUAK ETA IRAUNKORTASUN HELBURUAK 

3.1 KONTUAN HARTUTAKO ANALISI EREMUAK 

Natura-ingurunea * Landa-ingurunea * Hiri-ingurunea * Mugikortasuna * Gizartea eta 
gobernantza * Jarduera ekonomiko eta finantzarioak * Hiri-metabolismoa: ura, 
energia, materialak, hondakinak eta isuriak * 

 
 
3.2 IRAUNKORTASUNAREN OINARRIZKO HELBURUAK 

• Ingurumen-iraunkortasuna 
Oinatz ekologikoari lurraldearen karga-ahalmenaren edo ahalmen biologikoaren 
azpitik eustea, ingurumenaren eta paisaiaren gaineko inpaktua txikiagotzea eta ziklo 
naturalak leheneratzen laguntzea. 

• Iraunkortasun soziokulturala 
Bizi-kalitatea handitzea, osasunari, erosotasunari, ongizateari eta gizarte-kohesioari 
dagokienez. 

• Iraunkortasun ekonomikoa 
Tokiko giza baliabideei eta baliabide energetiko eta materialei lotutako garapen 
ekonomikoa sustatzea. 

3.3 IRAUNKORTASUNAREN SEKTOREKAKO HELBURUAK 

• Natura-ingurunea 
Dauden ekosistemen kalitatea eta dibertsitate biologikoa zaindu eta handitzea. 

• Landa-ingurunea 
Tokiko produkzio-ahalmena zaindu eta optimizatzea. 

• Hiri-ingurunea 
Hiri-inguruneak ingurumenaren gainean duen inpaktua arintzea eta hiri-inguruneko 
bizigarritasun-baldintzak hobetzea. 

• Mugikortasuna 
Automobil pribatuaren ordezko garraiobideak bultzatzea, motordun ibilgailuen 
bidezko mugikortasunak dituen kostu energetikoak eta inpaktuak gutxitzeko helburuz.  

• Gizartea eta gobernantza 
Herritar guztiek osasuna, konforta eta gizarte-ongizatea izateko baldintza egokiak 
sortzea, eta giza jarduerek ingurumenean duten inpaktua minimizatzea.  

• Jarduera ekonomiko eta finantzarioak 
Giza beharrak asetzea, eskura dauden baliabide material eta energetikoen —
tokikoak zein globalak— produkzio-erabilera optimizatuta. 

• Hiri-metabolismoa: ura, energia, materialak, hondakinak eta isuriak 
Ur-kontsumoa minimizatu eta erabilera bakoitzean kalitate egokia bermatzea.  
Energia-kontsumoa minimizatu eta energia berriztagarrien erabilera sustatzea, eta 
aurreztearen eta eraginkortasunaren kultura bultzatzea.  
Materialen kontsumoa optimizatu eta haien balio-bizitzan inpaktu txikia duten 
materialen erabilera sustatzea. 
Hondakinen sorrera eta birziklatzearen kostuak minimizatzea, eta murriztera eta 
berrerabiltzera bultzatzea. 
Isuri kutsagarriak eta berotegi-gasak minimizatzea eta hiri-inguruneko zarata 
gutxitzea. 
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•  
INGURUMENAREN ETA IRAUNKORTASUNAREN GAINEKO OINARRI ZKO 
PRESIOAK 

4.1 EUROPAKO OINARRIZKO PRESIO FAKTOREAK 

Erregai fosilekiko mendekotasun globala * Gehiegizko kontsumoa eta zaharkitzea * 
Animalia-proteinen gehiegizko kontsumoan oinarritutako elikadura * Nekazaritza-
industriaren goraldia * Ibilgailuaren kultura * Hiri-sakabanatzea * Gizarte-
esklusioaren eragileen iraupena * Indibidualizazioa eta isolamendua * Ingurumen-
inpaktu handiko aisialdiko ohiturak * Etxeak txikiagoak eta atomizatuak izateko joera 
* Gizon eta emakumeen arteko aukera-desberdintasunaren iraupen inertziala * 
Tokiko industriaren deslokalizazio-prozesuak * Hirien espezializazioa * Ingurumen-
aldagaiak eredu ekonomiko nagusietatik baztertzea * Eragile ekonomiko handiek 
giza jarduerak ingurumenean dituen efektuak onartzearen kontrako erresistentzia 
aktiboa egitea * “Grenwashing” edo politikak berdez tindatzeko eta etiketa berdeak 
neurriz gain erabiltzeko joeraren goraldia^* 

 
4.2. TOKIKO OINARRIZKO PRESIO-FAKTOREAK ETA AHULEZI AK 

• Higiezinen sektorearen hedapena 
Kontrolik gabeko hedapenaren inpaktuak sektore guztietan islatu dira: etxebizitzaren 
eta lurzoruaren prezioak igotzea, nekazaritzako lurzorua okupatzea horretarako 
premiarik gabe, hirigunean egin beharreko distantziak luzatzea, espazio publikoaren 
bizitasuna galtzea, baliabideen eskaria eta kontsumoa handitzea, hondakinak eta 
isuriak gehitzea eta ehun artifizializatua mantentzeko kargak gehitzea.  

• Gasteiz Euskal Autonomia Erkidegoko lurzoru-erreserbatzat hartzea 
Lurralde-plangintza estrategikoak lurzorua aintzat hartzen du jarduera ekonomikoak 
kokatzeko erreserba izateko funtzioa betetzen duen aldetik soilik, baina ez die 
erreparatzen haren gaitasun eta ezaugarri espezifikoei eta funtsezko baliabide 
eskasa izateari. Horixe da Gasteizko plangintzak iraunkortasunaren alde egindako 
apustu irmoarekiko izan duen haustura eta deskonexio nagusia. 

• Plangintzaren eta iraunkortasunaren arteko desadostasun efektiboa 
Hiri-metabolismoari lotutako sektoreetan soilik sartu dira zeharka ingurumen-
irizpideak plangintzan, eta irizpide horiek ez dute balio izan hiri- eta lurralde-
plangintzak eragindako lurzoruaren okupazio-prozesuak behar bezala arintzeko.  

• Automobil kopuruaren hazkundea 
Vitoria-Gasteizen hipermotorizazioa dago, hau da, motor-ibilgailuen kopurua 
gehiegizkoa da, batez ere automobilena (mila biztanleko 448 automobil 2007an). 
Etxebizitzen % 24k bi auto edo gehiago ditu eta etxebizitzen % 75ek motor-
ibilgailuren bat du. Horrenbestez, hiriko automobilek biztanleria guztia halako bi 
garraiatzeko ahalmena dute. 

• Nekazaritzako jarduera tradizionalak bertan behera uztera daramaten politikak 
Nekazaritza Politika Bateratuaren bidez, Europako nekazaritza-eremuetan aldaketa 
nabarmenak gertatu dira, esate baterako nekazaritza tradizionaleko jarduerak bertan 
behera uztea, mekanizazio handiagoaren mesedean; sargai ez-berriztagarriekiko 
(hala nola ongarri inorganikoak edo landare-osasunerako sintesiko produktuak) 
mendekotasuna handitzea; edo ustiategi eta, batez ere, nekazari eta abeltzain 
kopurua gutxitzea.  

• Lehen mailako baliabideen eskariaren hazkundea 
Europako Batasuneko (15) herritar bakoitzak, batez beste, 50.000 kilogramo natura-
baliabide (materialak eta energia) erabiltzen ditu urtean. Horietatik gehienak 



  

GEO VITORIA-GASTEIZ 
DIAGNOSTIKO-TXOSTENA LABURPEN EXEKUTIBOA 
  

 

   
 

310 

Europako Batasunetik urrun dauden lurraldeetatik ekartzen dira. Baliabide horiek 
ondasun erabilgarri (materialak, energetikoak…) bihurtzeko erabilitako prozesuen 
eraginkortasuna oso txikia da. Hala, kontsumitutako baliabideen % 93 hondakin 
bihurtzen da eta % 7 soilik bilakatzen da ondasun erabilgarri. 

• Uraren egungo kontzesio-sistemak eragindako interes-gatazkak 
Uraren erabilera desberdinek interes kontrajarriak eta gatazkak eragiten dituzte 
erabiltzaileen artean: erabilera hidroelektrikoari eta hornidurari begira, hobe da 
urtegian ahalik eta ur gehien egotea, baina uholdeak aurreikusteko, berriz, 
seguruagoa da urtegia oso beteta ez egotea. 

• Energia-kontsumoaren hazkundea 
Azken urteotan, Vitoria-Gasteizko energia-kontsumo gordinak % 3,8 baino hazkunde-
tasa handiagoa izan du. Hazkunde-tasa hori biztanleriarena baino askoz handiagoa 
izan da, biztanle kopuruak urtean batez beste % 1 gora egin baitu azken urteetan.  

• Etxeko hondakin-sorreraren hazkundea 
Etxeko hondakinak, oro har, % 19 gehitu dira 1997 eta 2006 bitartean termino 
absolutuetan, eta herritar bakoitzak sortutakoek (kg/biz/urte) % 12,4 egin dute gora. 

• Ongarri eta landare-osasunerakoen kontsumoa 
Nekazaritza-eremua jasaten dituen presioetako bat sargai ez-berriztagarrien 
hazkundea da. Horietako bi ongarri inorganikoak eta sintesiko produktu fitosanitario 
edo landare-osasunerakoak dira. Horiek kutsadura lauso handia eragiten dute uretan, 
lurzoruan, elikagaietan eta biodibertsitatean. 

• Sektore tertziarioaren oinarri diren saltokien goraldia 
Merkataritza-sektoreak aldaketa sakona egin du saltoki handiak 2001. urtean ezarri 
zirenetik. Zenbait adierazlek argi eta garbi adierazten dute merkataritza ereduaren 
aldaketa hori eta, Gasteizko Udalak egindako datuen arabera, 2006ko urtarrilean 
kreditu-txartelez ordaindutako erosketa guztien 45% saltoki ertain eta handietan egin 
ziren, nahiz eta Zabalguneak oraindik bere erakargarritasunari eutsi. 

• Industria-sektorearekiko gehiegizko mendekotasuna 
Gasteizko ekonomiak industria-sektorerekiko mendekotasun handia du eta, ondorioz, 
balizko deslokalizazio-prozesuek oso eragin kaltegarria ekar liezaiokete. Vitoria-
Gasteizen hain sustraituta dagoen industria-kulturak indartu egiten du deslokalizazio-
prozesuen aurkako pertzepzioa, prozesu horiek mehatxutzat hartzen baitira. Era 
berean, gaur egun indarrean dauden garapen-estrategiak, teknologia eta industria 
soilik aintzat hartzen dituen ereduan oinarrituak, aukera erreal bakarra den ideia 
indartzen du.  

• Biztanleria zahartzeko joera 
Vitoria-Gasteizen gaur egun 10.000 lagunek 80 urte baino gehiago dituzte eta 
25.000k 70 urte baino gehiago. Biztanleriaren adin-talde nagusien araberako 
eboluzioak argi eta garbi erakusten du herritarren zahartze geldo baina etengabea. 
65 urtetik gorako herritarrak, gainerakoek baino osasun ahulagoa eta eguneroko 
bizitzako ekintzetan laguntzeko behar berezia dutenak, gero eta gehiago izango dira, 
biztanleriaren piramideak eta bizi-itxaropeneko proiekzioek adierazten dutenez.  

 
5. INGURUMENAREN ETA IRAUNKORTASUNAREN EGOERA: INPA KTU 
NAGUSIAK 

Natura-ingurunea 

• Habitaten zatiketa, homogeneizazio eta degradazio gero eta handiagoek eragindako 
biodibertsitate-galera. 
Inpaktuak ez dira era homogeneoan gertatzen udalerrian. Izan ere, azken urteotan 
gertatutako (eta datozen urteetarako aurreikusitako) azalera urbanizatuaren 
hazkundeak eta garraio-azpiegituren biderkatzeak eragin dituzte presio nagusiak. Bi 
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presio horiek lautadan kontzentratzen dira. Horretan, zabortegiek, hondakindegiek 
eta azpiegituretarako korridoreek landazabalean egindako okupazioak eragin ditu 
ingurumen-inpakturik handienak.  

• Eraztun Berdearen konexio- eta indargetze-gaitasuna galtzea 
Salburuko eta Zabalganako hiri-garapen berriak Eraztun Berdean dagokien parkeen 
ertzetaraino iritsi dira. Horrenbestez, Eraztun Berdearen konexio- eta indargetze-
gaitasuna nabarmen txikitu da, nahiz eta garapen berri horien diseinuan elementu 
hori barne hartzeko borondatea izan eta, azken hamarkada honetan, bertako habitata 
berreskuratzeko hainbat ekimen abian jarri ziren.  

• Landazabaleko eta Lautadako paisaia berezia desagertzeko arriskua 
Landutako nekazaritza-paisaia galtzeak eragin kaltegarria du, Vitoria-Gasteizek bere 
historian zehar lagun izan dituen eta, gainera, hiriaren sorreraren eragile izan ziren 
agertokiak galtzea esan nahi baitu. Landa-eremua galtzeak hiriaren nortasun 
kulturalaren oinarrizko osagaia galtzea dakar berekin. Bestalde, ingurumenaren 
paisaiaren kalitatea gutxitzeak eta, ondorioz, paisaiaren erakargarritasuna gutxitzeak, 
mehatxupean jarriko du herritarrek ingurumenarekin harreman zuzenetan egoteko 
jarraitu duten tradizio historikoa, baita kalitate horrek turismoari eskainitako aukerak 
ere, etengabe garatzen ari den sektore ekonomikoa izanik.  

• Nekazaritzak lurzoruan eragindako higadura eta kutsadura 
Nekazaritzak eta abeltzaintzak lurzoruen degradazioa eta kutsadura eragiten dituzte, 
ongarriek, landare-osasunerako produktuek eta abeltzaintzaren hondakinek 
eragindako kutsadura lausoaren bidez. Lurzorua higatzeko prozesuen eragileak 
naturalak izan daitezke, kasu gehienetan urari lotutakoak, eta baita antropikoak ere, 
gehien bat nekazaritzarekin zerikusia dutenak. Prozesu horiek eragin kuantitatiboa 
izaten dute, lurzorua galdu egiten baita, eta hektareako eta urteko tonaka neurtu ohi 
dira.  

• Nekazaritza-lixibatuen eta industria-kutsagarrien isuriek ibaien eta ur-hornidurako 
iturrien kalitatean eragindako aldaketa 
Arabako Lautadan, ibaian gora, landa-ekonomia estentsibo tradizionala da nagusi. 
Abeltzaintzak ere badu garrantzirik eremu horretan, baita zenbait industria-gunek ere. 
Lautadara iritsita, bi jarduera dira nagusi: batetik, nekazaritza tradizionala eta 
industria, batez ere Vitoria-Gasteizkoa. Zadorra ibaiaren urak udalerrian duen 
kalitateak zerikusi zuzena du erabilera horiekin guztiekin, horiek eragiten baitute 
uretan karga organikoa, pestizidak eta industria-kutsagarriak baldintza naturaletan 
baino neurri handiagoan izatea. 

• Akuiferoa kutsatzeko, uraren zikloa aldatzeko eta hezeguneak lehortzeko arriskua 
Haren kutsaduraren eragileak honako hauek dira: industria- eta hiri-jarduerak, baso 
autoktonoaren zati handi bat desagertu izana, lurzoruaren erabilerak aldatzea eta, 
batez ere, nekazaritza-jarduerak, baita akuifero kuaternarioak lur-azaleko urekin 
duten lotura txikia ere.  

Landa-ingurunea 

• Nekazaritzako eta basozaintzako lurzorua azkar galtzea  
Estimazioen arabera, 16 urtetan (1999tik 2005era) 2.800 hektarea inguru galdu dira 
nekazaritzako lurzoru emankorretan. Vitoria-Gasteizen gainerako Euskal Autonomia 
Erkidegoan baino nekazaritzako lurzoru gehiago galdu izanaren arrazoiak dira, 
batetik, landutako lur gehiago egotea, eta bestetik, hirigintza-prozesuen presio 
handiagoa. Nekazaritzako eta basozaintzako lurzoru-galera kuantitatibo hori, eskura 
ditugun datuek ez ezik, nekazaritzako eragile sozialek ere agerian utzi dute argi eta 
garbi. 

• Nekazaritzako ustiategi kopurua eta azienda murriztea 
Nekazaritzako eta basozaintzako 511 ustiategi zeuden udalerrian 2005ean. Azken 
urteotako eboluzioak argi erakutsi du haien kopurua etengabe beheraka joan dela: 
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batez beste 6 ustiategi gutxiago urtean. Aziendari dagokionez, Vitoria-Gasteizek 
4.816 abelburu zeuzkan 2005ean. Eboluzioak agerian utzi du abelburu kopuruaren 
jaitsiera nabaria: 1989ko erroldako 8.547tik gaur egungo 4.816ra gutxitu dira. 
Aziendaren jaitsiera handi horren eragile nagusia txerri-azienda izan da, 3.587 
abelburutik 316ra gutxitu baitzen denbora-bitarte horretan. 

• Soro landuaren, nekazarien eta abeltzainen gutxiespen soziala 
Vitoria-Gasteizen inguruneko soro landuen balioespen eskasak hiriaren etorkizuneko 
garapenerako erreserbako gunea izatea eragin du, eta ingurumenaren aldetik duen 
balioa galdu egin da hiri-presioaren ondorioz. Hala sortu dira zabortegiak, 
hondakindegiak, azpiegituretarako korridoreak eta linea elektrikoak. Hau da, 
aldirietako hiri-jarduerek okupatu beharreko gunea izaten jarraitzea da landa-
ingurunearen bokazioa. Gutxiespen hori ez da mugatzen landutako sorora eta baso-
paisaiara; aitzitik, nekazaritza-eremuan dihardutenak ere barne hartzen ditu: 
nekazariak eta abeltzainak.  

Hiri-ingurunea 

• Hiri-hazkundearen eta hazkunde demografikoaren arteko desoreka: higiezinen parke 
berriaren gehiegizko dimentsioa 
Hirigintza-prozesua higiezinen boom globalaren ondorioa da eta, horren ondorioz, 
gehiegizko lurzoru-azalera jarri zen kargan hirigintza-garapenerako, garapen 
demografikoari eta ekonomikoari erreparatuta. HAPNak aurreikusitako 32.296 
etxebizitza berriek udalerriko beharrak alde handiz gaindituko dituztela ematen du. 
Izan ere, hazkundeari eta okupazioari buruzko egungo kopuruei eutsita, behar horiek 
2037. urtera arte beteta egongo lirateke 

• Lehengo etxebizitza-parkean egokitzapen bioklimatikorik ez izatea 
Lehendik datorren gainerako etxebizitza-parkeari eta, batez ere, 1940-1960 denbora-
tarteko etxebizitza sozialari dagokionez, esan daiteke eraikin horiek, oro har, 
egokitzapen bioklimatikorik ez dutela isolamenduaren eta orientazioaren aldetik. 
Antzeko zerbait esan daiteke XX. mendearen bigarren erdialdean Espainian 
eraikitako etxebizitzei buruz. Oro har eta udalerri osoari dagokionez, eguzki-energia 
oso gutxi erabiltzen da etxeko ura berotzeko eta batere ez berokuntzarako. 

• Gentrifikazioa gertatzeko eta identitatea galtzeko arriskuak hirigune historikoan 
Suspertzeko Planak eta BEPBak ez dute hain argi azaltzen zer mekanismo jarriko 
duten indarrean “gentrifikazioa” (tokiko biztanleria kanporatu eta, haien ordez, botere 
ekonomiko handiagoa duten beste biztanle batzuk sartzea) saihesteko. Izan ere, Erdi 
Aroko hiriguneak biziberritzeko prozesuetan sarritan gertatu ohi da fenomeno hori.  

• Espazio publiko eta berdeguneen sareko zenbait lekutako bizikidetasun-defizitak 
Espazio publikoaren bizikidetasun-baldintzak oso bestelakoak dira ia saturatuta 
dagoen erdialdeko guneen eta, batzuetan, azpierabilita dauden aldirietako guneen 
artean. Vitoria-Gasteizek hirigintzaren arloan orain arte aurre egin behar izan dion 
erronka nagusietako bat Lakua ingurua dela esan dezakegu. Inguru horrek dituen 
arazo nagusiak honako hauek dira: batetik, gehiegizko dimentsioak eta bide-
sarearekiko isotropia, eta bestetik, dentsitate gutxiegi eta bloke irekiaren 
nagusitasuna. Salburua eta Zabalgana auzoetan sortutako arazoen antzekoak sor 
litezke han. 

• Motorizazioak eragindako hiri-espazioaren kontsumoa eta zarata handia 
Pertsona eta ibilgailuen zirkulaziorako eta aparkatzeko erabilitako azalera hori, 
2005ean, udalerriko lurzoru “artifizializatu” deritzonaren % 28,09 zen, Agenda 21en 
2007ko aldizkariaren adierazleen arabera. Vitoria-Gasteizko Zaraten Maparen 
arabera, 2003an guztira 84.282 biztanlek (guztien % 37k) gauean eta 71.656 
biztanlek egunean 2002/49/CE Zuzentarauak baimendutako gehienezko mailaren 
gaineko zaratak jasan behar izan zituzten.  
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• Saltoki handien eraginez, kaletik kendutako erabilera komertzialaren ondorioak 
Saltoki handien alde (Boulevard edo Gorbeia saltokien alde, esaterako) egindako 
apustu estrategikoak arriskuan jarri du hiri-ehunaren bizitasuna. Izan ere, saltoki 
handi horiek xurgatze-efektu handia egiten dute hirigune barneko kaleko merkataritza 
eta hirugarren sektorearen gainean. Boulevarden kasuak aparteko aipamena merezi 
du. Hiri-ehunaren barruko kokapenak, alde batetik, distantzia luzeak ibilgailuz egiteak 
lurraldearen gainean dakarren inpaktua arindu egiten du, baina bestetik, oinezkoen 
mugikortasuna eta garraio publikoa bultzatzen dituenez, inguruko guneetako zein 
hirigune osoko erabilera komertzialen gaineko xurgatze-efektua biderkatzen du. 

• Miñaoko Teknologia Parkea kanpoaldean kokatzea 
Berrikuntza-eremuen urruntasunak zail bihurtzen du unibertsitatearekin, produkzio-
ehunarekin eta hiriarekin berarekin lotzeko sistemak eratzea. Horrez gain, leku 
horietan lan egiten duten langileen eguneroko joan-etorriek eragindako ingurumen- 
eta gizarte-inpaktuaren erruduna da. Miñaoko Teknologia Parkea hiritik urrun dagoen 
eremu batean kokatzea prozesu horren eredugarria da, eta ez dator bat trinkotasuna 
eta ehunaren jarraitutasuna ezaugarri eta miresgarri dituen hiri batean.  

• Azpiurbanizazioa gertatzeko eta identitatea galtzeko arriskuak udalerriko herrietan 
Indarrean den HAPNak udalerriko herri guztietan kargan jarritako 4.873 etxebizitzen 
parkea, egungo biztanleriarekin alderatuta, oso handia da, biztanleria hori 3,5ez 
biderkatzea ekarriko duelako. Bestalde, hektareako aurreikusitako 12,30 
etxebizitzako dentsitateak presio handia eragingo du historian zehar nekazaritzan 
erabilitako lurzoruaren gainean. Arazo nagusia hirigunearen hegoaldean dago. Han, 
dentsitate txikiak, etxebizitza kopuru handiak eta Hegoaldeko Ingurabideak Gasteizko 
Mendietatik gertuko natura-guneen gaineko inpaktua areagotzen lagunduko dute. 

• Etxebizitzaren kostu handia eta errentako etxebizitza-eskaintza txikiegia 
Espainiako Estatuko bosgarren hiririk garestiena da Gasteiz, Bartzelonaren, 
Donostiaren, Madrilen eta Bilboren ondoren. Orobat, Espainian errentako etxebizitza 
gutxien duen hiria da: etxebizitza-parke osoaren % 7,10 soilik dago errentan.  

Hiri- eta lurralde-mugikortasuna 

• Pertsona eta merkantzien joan-etorrietarako motor-ibilgailuaren erabilera igotzea eta 
garraio kolektibo eta ordezko garraiobideena jaistea 
Azken bi hamarkadetan, garraiobideen artean eguneroko bidaien banaketaren 
eboluzioak agerian utzi du oinezko joan-etorriak gutxitu eta ibilgailu pribatuan 
egindako joan-etorriak gehitu egin direla. Bitartean, garraio kolektiboak egonkor 
jarraitu du eguneroko bidaien kuotan, baina erraz aurreikus daiteke erabilerak 
gutxitzeko joera duela, garraio mota horretan erabiltzaileen “gatibutasun” handia 
dagoelako. 

• Mugikortasunari lotutako istripu kopuruaren eta arrisku-pertzepzioaren hazkundea 
Mila biztanleko istripu-tasa 3,71etik 4,12ra igo da 1990 eta 2005 bitartean. Istripu 
kopuruari buruzko kopuru eta ezaugarriek trafiko-arriskuak eragindako arazoen 
icebergaren tontorra baino ez dira. Horien azpian, trafikoaren beldurrak eragindako 
jokaera batzuk ere badira.  

Gizartea eta gobernantza 

• Emakumea lan-merkatuan eta erabakiak hartzeko guneetan behar bezala sartuta ez 
egotea 
Emakumezkoen jarduera-tasa % 49,40koa zen 2004an, oso urruti oraindik Europako 
eta inguruko beste lurralde batzuetako batez besteko tasatik, baina emakume 
gazteenen kasuan, gizonezkoen tasarekin bateratzeko joera handiagoa du. 

• Pobreziaren feminizazioa  
Emakume bat familia-buru duten etxe guztien % 5 baino gehiago pobrezia larrian 
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dago. Gizon bat familia-buru duten etxeetan, aldiz, guztien % 1,5 besterik ez dago 
egoera horretan. Antzeko desproportzioa dago ongizaterik gabeko etxeetan: 
emakume bat buru duten % 46,7 eta gizon bat buru duten % 14,1 dira etxe horiek. 
Ikuspegi pertsonaletik begiratuta, Arabako emakumeen % 1,5 metatze-pobrezian 
dago, eta gizonen artean % 0,2 dago egoera horretan. 

• Etxeko desberdintasuna: genero-indarkeria, guraso bakarreko etxeen feminizazioa 
eta etxeko erantzukidetasunik eza  
2003an, 372 salaketa aurkeztu ziren Araban indarkeriagatik eta tratu txarrengatik, eta 
50 salaketa sexu-askatasunaren aurkako delituengatik. Guraso bakarreko etxeen % 
79,7k ama du familia-buru. Emakumeek etxeko lanetan eta mendeko pertsonak 
zaintzen gizonek baino hiru bider denbora gehiago ematen dute.  

• Parte hartzeko eskari urria herritarren aldetik 
Informazio gehiago eta ikus-entzunezko eta idatzizko komunikabideak eskuratzeko 
aukera handiagoa badago ere, horiek ez dira aski herritarrek parte hartzeko 
prozesuak zabaltzeko eta, horrela, merkatuaren miopia zuzendu eta tokiko 
erakundeen lana bideratu eta zorrozteko. Errentarik eta egitura ekonomikoan 
erantzukizunik handiena duten biztanleek askoz pisu eta eragin handiagoz parte 
hartzen dute, herritarren gehiengoarekin alderatuta. 

• Zahartzeak, bazterketak eta gainkontsumoak eragindako osasun-arazoak  
65 urtetik gorako herritarren erdiak, gutxi gorabehera, bere osasuna ez dela ona 
irizten dio. Bazterketak ere osasuna kaltetzeko eragin handia du. Egoera ekonomiko 
txarrean daudenek batez besteko herritarrek baino hiru aldiz posibilitate handiagoak 
dituzte osasun txarra jasateko. Vitoria-Gasteizko herritarren % 4,5 alkoholikoa izan 
litekeela uste da. Droga-kontsumoak handitzen jarraitzen du, eta gazte eta nerabeen 
(12-18 urte) arteko egoera oso kezkagarria da. 25 eta 45 urte bitarteko gizon eta 
emakumeen artean bizitza-ohitura ez-osasungarriak antzeman daitezke. Horiek 
bizimodu sedentarioegia izateko joera dute. 

Jarduera ekonomiko eta finantzarioak 

• Lehen sektoreak pisua galtzea eta nekazaritzako enplegua murriztea  
Arabako nekazaritza-sektoreko enpleguari buruzko 2005eko datuak Vitoria-
Gasteizera estrapolatzen baditugu, ikusiko dugu sektoreak udalerrian 511 ustiategi 
eta 417 lanpostu dituela. Horrek adierazten du nekazaritzak enplegu ugari galdu 
duela. Abere kopuru osoan izandako beherakada erants genezake: 1989ko 8.547tik 
4.816ra jaitsi zen 2005ean.  

• Mugikortasunari lotutako gastu publikoaren alferrikako hazkundea  
Ibilgailuak erosi, erabili eta mantentzeko egiten den inbertsio pribatua oso handia da, 
baina mugikortasunerako azpiegiturak sortu, kudeatu eta mantentzeko inbertsio 
publikoak ere. Garraio publikoari dagokionez, Gasteiz estaldura txikia izateagatik 
nabarmentzen da, hau da, bidaia-txartelen salmentak estalitako ustiapen-gastuen 
zatia oso txikia da. Hala, Gasteizko herritarrek zuzenean edo zeharka ahalegin eta 
diru kopuru handia ordaintzen dute autobus-zerbitzua mantentzeko, eta horrez gain, 
ibilgailu eta azpiegituretan inbertsio eskerga egiten dute urtero. 

Ura 

• Hornidura-iturrien degradazioa  
Vitoria-Gasteizko ur zikin ia guztiak bideratzen eta Krispiñako HUAn tratatzen badira 
ere, Zadorra ibaian oraindik isurtzen dira karga organikoak. Hazkunde horren 
eragileak HUAk araztu gabe egin behar izaten dituen isuriak dira, batez ere eurite 
handiak izaten direnean.  

Energia 
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• Kanpoko energia-hornidurarekiko erabateko mendekotasuna  
Energia-iturri fosilik ez dago Vitoria-Gasteizen. Azken energia-kontsumoan pisurik 
gehien duten produktuak petrolioaren eratorriak dira, guztien % 41. Eredu horrek 
kanpoko energia-hornidurarekiko mendekotasun handia eragiten du. Gasteizen 
kasuan, mendekotasun hori % 99,6koa da (Espainian, batez besteko mendekotasun-
tasa % 85,1ekoa da eta Europan % 53,9koa). 

• Energia berriztagarrien aprobetxamendu txikia  
Tokiko Energia Planak jasotako datuen arabera, 2004an, energia-iturri berriztagarrien 
bidez ekoitzitako energia-kontsumoa 2.116 tpb izan zen, hau da, udalerrian 
kontsumitutako energia guztiaren % 0,4.  

• Produkzioari eta kontsumoari lotutako eraginkortasun energetikoaren hobekuntza 
urriak 
Jarduera ekonomikoaren hazkundearekin batera energia-kontsumoak ere gora egin 
du Vitoria-Gasteizen. Hau da, eraginkortasunaren hobekuntzak, egon badira ere, ez 
dira aski izan energia-eskariaren hazkundea moteltzeko. Izan ere, posible da 
jarduera ekonomikoa areagotzea energia-erabilera handitu gabe (energia-zerbitzu 
berdinak ekipo eraginkorragoekin eskainiz, adibidez).  

• Higiezinen hedapenari eta dentsitate txikiko bizitegi-tipologiari lotutako energia-
kontsumoaren hazkundea  
2000ko HAPNak kargan jarritako 32.296 etxebizitzetatik 2005ean eraikitzeko zeuden 
21.613 etxebizitzak aintzat hartzen baditugu, horiek guztiak eraikitzeko gastu 
energetiko osoa 280.969 tpb izango da (13 tpb bakoitzeko), eta ondorengo urteko 
kontsumoa 12.000 KWw izango da (1,09 tpb) 75 urteko balio-zikloan. Dentsitate 
txikiko familia bakarreko etxebizitzen tipologian (12 etxebizitza hektareako), 
eraikitzeko gastuak 60 tpb izan daitezke etxebizitzako, hau da, bloke ireki edo itxiko 
tipologiako etxebizitzek halako bost. Garapen berriek proposatutako tamaina 
handiagoko etxebizitzek, termino absolutuetan, energia gehiago kontsumitzen dute.  

• Garraioari eta mugikortasunari lotutako energia-kontsumoaren igoera  
Hiri-mugikortasunaren ereduak, beste hiri batzuekin alderatuta, energia gutxiago 
alferrik galtzen duen arren, 2006ean, Vitoria-Gasteizko biztanleko garraio-kontsumoa 
0,93 tona petrolio baliokide izan zen, hau da, Euskal Autonomia Erkidegoan, 
Espainian eta Europar Batasunean (15) dagoen magnitude-ordenaren antzekoa. 

 

Hondakinak eta isuriak 

• Berotegi efektuko gas-isuria handitzea  
Vitoria-Gasteizko CO2 gas-isuriak 1,6 milioi tonakoak izan ziren 2004an, hau da, 7,2 
tona CO2 biztanleko eta urteko. Sektoreka, isuririk handienak garraioaren energia-
erabilerak (% 34) eta industriak (% 35) egiten dituzte, eta neurri txikiagoan, etxeko 
energia-kontsumoak (% 17) eta zerbitzu-sektoreak (% 13). Etxebizitzari dagokion 
atalean, 2000ko HAPNak kargan jarri duen higiezinen parke berriaren eraikuntzari 
lotutako isuriak ere aipatu behar dira. Izan ere, etxebizitza horiek eraikitzeko 
prozesuan, eraikin bakoitzak 42.840 Kg CO2 isurtzea eragiten du. Hau da, HAPNak 
kargan jarri dituen 32.296 etxebizitzetatik, 2005ean eraikitzeko dauden 21.613 
etxebizitza berriek 21.613 tona isuraraziko dituzte. 

• Sortutako hondakinen erabilera txikia  
Gasteizen 2006an sortutako 503.675 tona hiri-hondakin solidoetatik (HHS), 20.674 
tona soilik aprobetxatu ziren. Kopuru hori sortutako hondakin guztien % 4 da, edo 
bestela esanda, gasteiztar bakoitzak egunero sortzen dituen 5,98 Kg hondakinetatik 
kilo laurden bat baino gutxiago pertsonako eta eguneko.  
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6. INGURUMENAREN ETA IRAUNKORTASUNAREN EGOERA: INDA RGUNEAK 
ETA AUKERAK 

Natura-ingurunea 

• Natura- eta nekazaritza-paisaiaren kalitatea 
Vitoria-Gasteizko paisaia naturala ondo kontserbatuta egotea, neurri handi batean, 
gasteiztarrek ingurunearekin harreman estuak izateko kulturari zor zaio. Ildo horretan, 
ibai-ertzen lurralde-balio handia azpimarratu behar dugu, bai paisaiaren eta 
produkzioaren ikuspegitik baita ur-fluxuaren kontrolaren aldetik ere. Nekazaritza-
paisaiak ere, mehatxupean badago ere, balio askori eutsi die.  

• Lurzoru ez-artifizializatuaren erreserbari eustea  
Lurzoru-erreserba handia dago oraindik, gasteiztarrek betidanik lurzoruari eutsi nahi 
izan diote eta. Gaur egun, hiriaren erakargarri nagusietako bat da hori. Hala, 
udalerriaren azaleraren % 81,6 lurzoru ez-artifizializatuz osatua da. Erabili gabeko 
lurzoruaren ordez, artifizializatutako eta bertan behera utzitako lurzoruaren gaineko 
eraikuntza handitzeko joera positiboa antzeman daiteke: 2005. urtean, 347 eta 135 
eraikuntza izan ziren, hurrenez hurren, eta 2003an, 50 eta 23. 

Landa-ingurunea 

• Ureztatzeko ur gutxi kontsumitzea 
Espainiako beste gune ureztagarri batzuetan ez bezala, Vitoria-Gasteizen 
ureztatzeko ur gutxi erabiltzen da, prezipitazio naturalei eta ureztatzeko sistemei 
esker. Udalerrian landatutako lur gehienak ureztatze-sistemei esker, prezipitazio 
naturalak gutxitzen direnean ere soro landuetarako ur-beharrak bermatuta daude.  

• Baso-lurzoruaren kalitatea eta jabetza publikoa 
Vitoria-Gasteizko basoek, beren kalitateagatik eta kantitateagatik, ingurune fisikoa 
zaintzeko iraunkortasun-politika egokia egituratzeko aukera handia eskaintzen dute. 
Indarrean den plangintzak baso horiek behar bezala babestea eta haien jabetza, 
neurri handi batean, publikoa izatea, aukera hori areagotzen duten faktoreak dira. 
Hala, baso-azaleraren % 76, eta baso naturalen kasuan, % 78,1, publikoak dira. 

Hiri-ingurunea 

• Hirigintza-kudeaketaren eta -plangintzaren kultura. 
Vitoria-Gasteizko hirigintza bikaina izan da beti. Hiria eraldatzeko prozesu guztiek 
plangintzaren diziplinari men egin diote udalerriaren historian zehar. Tokiko 
hirigintzaren eta plangintzaren historiak ezaugarri bat izan du beti: erakundeek eta 
herritarrek argi izan dute plangintza beharrezkoa dela eskala guztietan eta, ildo 
horretan, plangintzaren kalitatearen aldeko presio positiboa izan da, plangintza 
horren helburua edozein dela ere. 

• Hirigunearen trinkotasuna  
Gasteizen 2005ean zeuden 100.817 etxebizitzetatik 2.817 soilik ziren familia 
bakarrekoak, hau da, % 2,8 besterik ez. Horrek esan nahi du merkatuak dentsitate 
txikiko tipologien alde gero eta presio handiagoa egiten badu ere, eta horren 
ondorioz, tipologia horretako etxebizitzak epe ertainean 5.000 izan litezkeen arren, 
etxebizitzak sakabanatzeko eta hedatzeko joerak ez duela inpaktu larririk eragin, 
oraindik behintzat. Izan ere, hiriak hirigune finkatuaren inguruko hazkunde trinkoa 
lortu du, baita industria- eta zerbitzu-jarduera ekonomikoetarako guneen nolabaiteko 
egonkortasuna ere. 

• Zerbitzuetarako establezimenduak (nabeak, lokalak, bulegoak eta despatxuak) ondo 
banatuta eta kokatuta daude 
Hiriak eta bere eragin-eremuak behar bezala funtzionatzeko behar dituzten 
zerbitzuak barne hartzen dituzten lokalak eta pabilioiak ondo banatuta eta kokatuta 
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daude hiri-ingurunean eta industria-gerrikoan. Gasteizko zerbitzuetarako lokalen 
eskaintza bizitegi-guneetako eraikin esklusibo edo partekatuetan kontzentratuta dago 
azken urte hauetan. Kasu gehienetan, lokal horien tamaina 150 metro koadrokoa edo 
gutxiagokoa da.  

• Espazio publikoen sarearen kalitate orokorra  
Espazio publikoen sarearen diseinua eta mantentzeko baldintza orokorrak kalitate 
handikotzat jo ditzakegu, batik bat Espainiako beste hiri batzuekin alderatuta. 
Airearen kalitatea nahiko ona da, baina ez erabat gogobetegarria. Airearen kalitatea 
txarra dagoen egun kopurua % 24 eta % 32 bitartekoa izan da azken bosturtekoan.  

• Berdegune-sare handia, berdinbanatua eta ondo zaindua 
Hirigunearen barruan, berdeguneen banaketa egokia da. Hala, bizitegi-ehuneko 
edozein txokotatik, gehienez, 250 metrora aisialdiko berdegune bat dago, hau da, 
gehien jota 2,5 minutuan irits daiteke bertara oinez. Izan ere, ohiko hirigintza-
estandarren arabera neurtuta, Gasteiz Espainiako hirietan berdegunez hornituena da: 
14,2 m2 berdegune ditu pertsonako, guztira ia hiru milioi metro koadro hiri-berdegune 
eta 127.000 zuhaitz. 

• Parke eraikiaren bizigarritasun maila ona  
Gasteizko egungo etxebizitza-parkea nahikoa modernoa da: etxebizitzen % 77,1 
1960 eta 2000 bitartean eraikia da, hiri-degradazio larria eragiten duen fokurik ez 
dago, eta arazorik handienak eraikinen egokitzapen bioklimatikorik ez izatea da. 
Eraikinen kalitatearen aldeko presio positiboa agerikoa da garapen berriko guneetan 
eraikitzen ari diren etxebizitzen arkitekturaren batez besteko kalitate handiari 
erreparatuta.  

• Etxebizitza babestuaren eskaintza ona 
Vitoria-Gasteizko babes ofizialeko etxebizitza (BOE) tasa lurralde-eremuko 
handienetarikoa da. Hala, Euskal Autonomia Erkidegoan 1995 eta 2006 bitartean 
eraikitako 16.188 etxebizitza babestuetatik, 7.219, hau da, % 44, Vitoria-Gasteizen 
eraiki zituzten. Eta 2007ko bigarren hiruhilekoan hasitako 1.142 etxebizitzetatik, 799, 
hots, % 70 inguru, euskal hiriburuan daude. 

• Erakunde eta herritarren kontzientzia handia ondare-balioekiko 
Gasteizko herritarrek era erakundeek kontzientzia handia izan dute beri ondare- eta 
hiri-balioekiko. Oro har, Vitoria-Gasteizko monumentu-ondarea ondo kontserbatuta 
eta zainduta dago, edo bestela zaharberritzeko eta konpontzeko prozesuan.  

• Hiri-ehunaren pribilegiozko harremana naturarekin 
Alderdi hori beste aukera-faktore batzuen emaitza da. Horien artean honako hauek 
aipa ditzakegu: hirigunearen inguruko paisaia naturalaren eta landatarraren kalitatea, 
hirigunearen trinkotasuna eta eskala eta gasteiztarrek naturarekin harremanetan 
jartzeko betidanik izan duten tradizioa. Horiez gain, beste faktore garrantzitsu bat ere 
aipa genezake: hiriak azken hiru mendeetan bokazio industrialak izan badu ere, ez 
du erabat apurtu nekazaritza-sustraiekin.  

• Gizarte Etxeen sare finkoa 
Hiri-iraunkortasunaren ikuspegitik funtsezkotzat hartzen diren faktore asko biltzen 
dira esperientzia horretan, esaterako honako hauek: zerbitzuen deszentralizazioa eta 
hurbiltasun-politika, motor-ibilgailuz behar ez diren joan-etorriak saihestu eta espazio 
publikoaren erabilera errazten dutenak, batetik, eta herritarren parte-hartzeko 
baldintzak sortzea, gizarte-kohesioa errazten duena, bestetik.  

Hiri- eta lurralde-mugikortasuna 

• Mugikortasun iraunkorraren eredua garatzea bultzatzen duten ezaugarri 
topografikoak, urbanistikoak, sozio-ekonomikoak eta udal-kudeaketakoak 
Vitoria-Gasteizek hartzen duen eremuan, hirigune historikoan izan ezik, ez dago 
aldapa handirik eta ibaiak ez dira barne-oztopoak, baizik eta hirigune urbanizatuaren 
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eta landa- eta natura-ingurunearen arteko mugak. Duela gutxi arte, pertsona batek 
oinez ordu erdian egin zezakeen distantzian zegoen eremu urbanizatuaren muga (2,2 
km). Azken urteetako hazkundea nabaria izan bada ere, egunero egin ohi diren batez 
besteko distantziak laburrak dira Espainiako eta, batik bat, Europako beste hiri 
batzuekin alderatuta. 

Gizartea eta gobernantza 

• Migrazio-saldoak eragindako gaztetze demografikoa  
Espainiako eta Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleriaren hazkundearen 
indargunea migrazio-mugimenduak dira Vitoria-Gasteizen, inmigrazio-prozesuaren 
alderdi negatiboek ez dute inpaktutzat hartzeko besteko garrantzirik hartu oraindik. 
Aitzitik, argi dago inmigrazioa aukeratzat hartu beharra dagoela, tokiko biztanleria 
gaztetzeko eragile argia baita 

• Herritarren gogobetetasuna bizi-kalitatearekin eta ingurumen-kontzientziaren 
hazkundea 
EUSTATek EAEko bizi-baldintzei buruz aldizka egiten dituen inkesten arabera, 
herritarrek beren bizimoduarekin duten gogobetetasun maila handia da. Bizi-kalitatea 
eta ingurumena lotzen dituzten alderdi nagusiak honako hauek dira: berdegune, 
parke, lorategi eta pasealeku ugariak; kale, gizarte-etxe eta kiroldegietako giro ona, 
garbitasuna eta lasaitasuna; plangintza eta hirigintza ona, eta azkenik, zerbitzuak eta 
haien hurbiltasuna.  

• Gizarte-kohesio handia 
EUSTATek EAEko bizi-baldintzei buruz aldizka egindako inkesten arabera, gizarte-
ingurunea oso kohesionatua da eta herritarrek laguntza handia jaso ohi dute 
familiatik, auzotarrengandik eta lagunengandik. Biztanleek harreman estua dute 
gertuko familiarekin, gainerako senitartekoekin, lagunekin eta auzotarrekin. 
Herritarren ia erdi elkarteren batean izena emanda dago edo horretan parte hartzen 
du. Hala, udalerriak auzo-elkartez osatutako sare zabala du eta, askotan, sare horrek 
udal-kudeaketa kontrolatzeko lana betetzen du.  

• Hezkuntza maila handia eskala guztietan 
Udal-estatistikek erakutsi dutenenez, analfabetorik ia ez zegoen Gasteizen 1996an. 
Unibertsitate-ikasketak dituzten herritarrak, aldiz, gero eta gehiago dira, eta 
dagoeneko herritar guztien bosten bat da unibertsitario. Orobat, bigarren 
hezkuntzako ikasle kopurua ere goraka ari da eta, dagoeneko, Europako eta 
Estatuko batez bestekoen gainetik dago.  
Esate baterako, emakume gazteen artean, ikasle izan zitezkeen guztietatik % 86,2 
ikasten ari zen 2004. urtean.  

• Osasun-egoera orokor ona eta gogobetetze maila handia 
Bizi-itxaropenaren eta baldintza oneko bizitzaren helburuek hobera egiten dute, eta 
jaiotza-inguruko heriotza-tasa gero eta txikiagoa da. Orobat, zenbait gaixotasunek 
gero eta eragin txikiagoa dute: gaixotasun kardiobaskularrak eta garunetako 
hodienak, bi sexuetan; minbizia, gizonen kasuan, eta titietako minbizia, emakumeen 
kasuan; infekzio-gaixotasunak; eta kanpo-kausen ondoriozko heriotza-tasa, gazteen 
artean.  

• Joeretan eta kultura-eskarian aurreratua den europar hiriaren profila  
Nahiz eta kulturan gutxiago inbertitu, Vitoria-Gasteizen profila gero eta hurbilago 
dago joeretan eta kultura-eskarian aurreratuak diren europar hirietatik. 2005ean, 
hiriak sei museo zituen, eta espezializatu gabeko bederatzi ekipamendu eta hiru 
erakusketa-gela, Deustuko Unibertsitateak egindako EAEko Kultura Azpiegituren 
Maparen arabera. Azpimarratu behar da arte boluntarioa edo amateurra berritzen ari 
dela eta horretan gizarte-etxeen sareak asko lagundu duela. Vitoria-Gasteiz kultura-
ekipamenduak berritzen hasi da. Horretarako, bi proiektu garrantzitsu abiarazi ditu: 
KREA eta Artium.  
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• Gizarte-heterogenotasunerantz eta kultura-aniztasunerantz 
Vitoria-Gasteiz gizarteratzearen eredua da berez, 1960ko eta 1970eko industria-
langileak hartu baitzituen. Hortaz, baldintza ezin hobeak daude iritsi berriak hartzeko 
eta bere biztanleria-egitura egokitzeko. Hiriaren egitura homogeneo samarrari esker, 
ez da ghettorik sortzen. Babeseko etxebizitzen eta etxebizitza sozialen multzo handia 
dago. Gainera, ekipamendu-banaketa ona da. Hori guztiak kontuan harturik, erraza 
da gizarte-taldeak integratzea, batez ere laneratzea osatzeko zerbitzu-sare bat behar 
badute.  

• Beste genero-oreka baterantz  
Emakumeak etxetik kanpo lanpostuetan hastean, beharrezkoa izan da etxeko lanak 
eta mendekoak zaintzeko lanak beste modu batean antolatzea. Hori gero eta 
handiagoa den joera orokor baten emaitza da eta, berez, aukera-faktore handia da 
hiri-iraunkortasunari begira. Izan ere, oraindik ere hasiberria den genero-oreka 
bideratzeko neurriek eragina izango dute hiriko eta biztanle guztien ongizatean eta 
bizi-kalitate orokorrean. 

Jarduera ekonomiko eta finantzarioak 

• Enplegu osoko egoera  
Behatoki ekonomikoen arabera, Vitoria-Gasteizko udalerriko gaur egungo egoera 
enplegu osokoa edo egiturazko langabeziakoa da. 2004. urtetik, igoera nabarmena 
gertatu da, eta hori, zalantzarik gabe, oso aukera ona da burutu nahi den edozein 
eraldaketa-prozesutarako.  

• Industriari eustea 
Munduko ekonomiako fase-aldaketarekin lotuta zalantzak badaude ere, Vitoria-
Gasteizek eutsi egiten dio industria-udalerriaren izaerari. 1950eko hamarkadan 
hasitako ibilbide egonkorra finkatu du, hiriaren produkzio-bokazioa beti bultzatu duen 
babes publikoari esker.  

• Hirugarren sektorearen hazkundea 
Arabako ekonomian zein Europako herrialdeetako edo herrialde garatuetako 
jardueran, hirugarren sektoreak gero eta garrantzi handiagoa du; hain zuzen, gero 
eta lanpostu gehiago eta gero balio erantsi handiagoa sortzen du. Industriaren 
hondar-pisua dela eta, Vitoria-Gasteizko datuak ez dira Europako beste hiri 
batzuetakoak bezain erabatekoak. Edonola ere, Arabako hiriburuak aipatutako joerei 
jarraitzen die.  

• Turismo-sektorearen gero eta garrantzi handiagoa  
1994tik 2004ra bitartean, Vitoria-Gasteizen, sektore horren jarduera ekonomikoa 
handitu egin da. Hori adierazten dute adierazle guztiek (turista kopurua, ostatu-gauen 
kopurua, establezimendu eta plaza kopurua, eta batez besteko okupazioa). Eta 
hazkunde hori jarraitua izan da. Hain zuzen ere, 1997tik 2004ra artean, % 72 handitu 
da emaitza orokorra. 

• Aniztasun ekonomikoa eta lurralde-txertaketa 
Arabako eta Vitoria-Gasteizko aniztasun ekonomikoko ratioak EAEko 
handienetakoak dira, eta EAE, halaber, Espainiako Estatuko egonkortasun 
ekonomikoaren adibideetako bat da. Euskadik industrian bereziki oinarritutako 
ekonomia zuen, XIX. mendearen amaieratik eta XX. mendearen hasieratik aurrera, 
eta beste sektoreak ez ziren hain nabarmenak. Gaur egun, aniztasuna da nagusi 
ekonomian. 

• Berrikuntzarako eta teknologia berriak sartzeko ahalmen handia  
Euskadi erabat integratuta dago ezagutzaren gizartean, ISIren sailkapenari 
erreparatzen badiogu. Indize sintetiko bat da ISI, eta honako hauek aintzat hartzen 
ditu: ordenagailu eta azpiegituren erabilera, Interneten eta e-merkataritzaren 
benetako erabilera, eta sarean sartzeari lotutako beste gizarte-alderdi batzuk. Gizarte 
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berri horretan, lurralde garrantzitsua da Europa, eta Europan, Eskandinaviako 
herrialdeek eta Suitzak dituzte ISI indizerik handienak. Ondoren, Europako 
Erdialdeko herrialderik garatuenak daude. Euskadiko ISI, berriz, erditik gorako 
posizio batean dago, Frantziako eta Espainiako batez bestekoak baino gorago. 

 

Ura 

• Hobekuntza etengabeak ur-eskariaren kudeaketan eta sistemen eraginkortasunean  
Vitoria-Gasteizen, 1983an, 460 litro ur behar izan ziren biztanle eta egun bakoitzeko, 
erabiltzaile talde guztien beharrak asetzeko. 2008an, berriz, 249 litro behar izan 
ziren. Bilakaera positibo horren kausa nagusiak hauek dira: alde batetik, banaketa-
sistemaren errendimendua hobetzeko egindako jarduketak, eta beste batetik, eskaria 
zuzen kudeatzeko neurriak, sistema kudeatzeko ardura duen enpresak (AMVISA) 
hartutakoak. 

Energia  

• Tokiko alternatibak, energia-sektorearen arazoei aurre egiteko 
Vitoria-Gasteizek % 99,6ko kanpo-mendekotasuna du energia-sektorean. Hori 
kontuan hartuta, esan daiteke energia aurrezteko eta tokiko energia-baliabideak 
erabiltzeko marjina oso zabala dela. Tokiko energia-baliabideen potentziala xehe-
xehe identifikatu zen Vitoria-Gasteizko Udalerriko Energiaren Tokiko Plana (2006-
2010) delakoan. Hain zuzen, Vitoria-Gasteizko energia-erabileraren egungo egoerari 
buruzko diagnostiko bat egin zen, bai eta sektore bakoitzak energia aurrezteko duen 
aukerei buruzko kalkulu bat ere. Halaber, energia berriztagarrien instalazio berriak 
jartzeko aukerak aztertu ziren. 

 

Hondakinak eta isuriak 

• Gaikako bilketaren hazkundea  
1997 eta 2006 bitartean, nabarmen aldatu da hiri-hondakinen sorreraren eta 
bilketaren egoera. Hondakin kopurua handitu egin da, bai termino absolutuetan bai 
biztanleko. Dena den, denboraldi horretan, gaikako bilketa-sistemaren bidez 
bildutako hondakinetako materialen kopurua ere asko handitu da, eta horri esker, 
material horien erabilera maila handitu eta, nolabait, hondakin kopurua handitze hori 
konpentsatzen du. 

 
• Hiriko airearen kalitate ona  

1999tik 2004ra bitarteko aldia aztertuta, esan daiteke Vitoria-Gasteizko airearen 
kalitatea ona dela: 202 egunetan 1999an eta 215 egunetan 2004an. 1999ko 74 
egunetan eta 2004ko 73tan, airearen kalitatea oso ona izan zen. Aire-kalitate 
txarreko edo oso txarreko egunei dagokienez (14 eta 2, hurrenez hurren, 1999an), 
esan behar da guztiz desagertu direla (0 egun 2004an). Informazio hori gogoan 
harturik, ondoriozta daiteke hiriko airearen kalitatea ona dela; hain zuzen, 2004. 
urtean, egunen % 80tan ona eta oso ona izan zen.  

 

7. ERAKUNDEEN ERANTZUNAK: POLITIKAK, PROGRAMAK ETA PROIEKTUAK  

Erantzun orokorrak 

• Hiri Antolamendurako Plan Nagusia 
• Vitoria-Gasteizko Tokiko Agenda 21 
• Agenda 21en Ingurumen Ekintzarako Plana 
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• Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea 
• Lurralde-plan estrategikoak eta Berrikuntzaren Arkua 
• Ingurumenaren esparru-estrategiak 
• Gasteizko klima-aldaketa saihesteko 2006-2012 Estrategia,  
• Vitoria-Gasteizko Iraunkortasunaren Behatokia 

 

Natura-ingurunearen esparruko erantzunak 

• Babestutako Naturaguneak: Natura 2000 Sarea 
• Gasteizko Mendiak babesteko figura baten proposamena 

 

Landa-ingurunearen esparruko erantzunak 

• Udal-basoen kudeaketa 
• Nekazaritza Politika Bateratuaren esparru saihestezina 
• Nekazaritza- eta ingurumen-planak 
• Baratze ekologikoak eta Zadorra Ibaia Berreskuratzeko Plana 

 

Hiri-ingurunearen esparruko erantzunak 

• Eraikuntza- eta etxebizitza-sektorean energia eta materialak aurrezteko ekimenak: 
Eraikuntza Kode Teknikoa esparru gisa 

• Erdi Aroko Hirigunea suspertzeko planak 
• Erabili gabeko industria-guneetako lurzorua berreskuratzeko eta gune horiei erabilera 

mistoak emanez berregituratzeko politikak 
 

Mugikortasunaren esparruko erantzunak 

• Bide-sarea kudeatzeko udal-politikak 
• Aparkalekuak kudeatzeko udal-politikak 
• Garraio publikoari buruzko udal-politikak 
• Oinezkoentzako politikak, Hiri Bidezidorrak eta Bide Berdeen Plana 
• Bizikletarekin lotutako politikak: bizikleta-bideak eta mailegu-zerbitzua 
• Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Planaren Aurrerapena eta 

Mugikortasun Iraunkorraren aldeko Hiritar Ituna 
• Abiadura handiko trena eta trenbidea lurperatzea 
• Tranbia eta geltoki intermodala 
• Hegoaldeko ingurabidea  

  

Gizarte- eta kultura-arloko erantzunak  

• Gizarteratzeko politikak eta programak 
• Gizarte-programak eta -baliabideak, biztanleriarentzat oro har 
• Adinekoentzako zerbitzuak eta programak 
• Haur eta gazteentzako zerbitzuak eta programak 
• Familientzako zerbitzuak eta programak 
• Immigranteentzako politikak eta programak  
• Aukera-berdintasunari buruzko politika 
• Gizarte-egoera ahulean dauden pertsonentzako zerbitzuak eta programak 
• Osasun-planak 
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• Hezkuntza-arloko programak eta ekimenak 
• Kultura-planak 
• Sektore eta Lurralde Kontseiluak, Gasteizko Gizarte Kontseilua eta herritarren parte 

hartzeko beste ekimen batzuk 
 

Ekonomia- eta finantza-arloko erantzunak 

• Enpleguari eta Etengabeko Prestakuntzari buruzko politikak 
• Kontsumo Iraunkorraren Planak 
• Ekoizpen-prozesuen ingurumen-eragina txikitzeko planak eta programak 
• Hiriko merkataritza sustatzeko ekimenak  
• I+Garen eta berrikuntzaren alorreko ekimenak 
• Industria-deslokalizazioaren aurkako politikak  

 

Hiri-metabolismoaren esparruko erantzunak: ura, energia eta hondakinak 

• Ura Aurrezteko Plan Integrala 
• Vitoria-Gasteizko Udalerriko Tokiko Energia Plana (2006-2010) 
• Vitoria-Gasteizko Udal Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala (HKPI) 
• Airearen Kalitatea Kudeatzeko Udal Plana (AKKUP) 
• Zarata gutxitzeko ekimenak 

 

Vitoria-Gasteiz sareetan 

 
8. ETORKIZUNERAKO AURREIKUSPENAK  

 
8.1. HIRI IRAUNKORTASUNAREN ADIERAZLEAK  

• Adierazleak tresna egokiak dira sistema konplexuen (esaterako, hiri- eta lurralde-
sistemen) ingurumen-osasunaren jarraipena egiteko. Gainera, herritarren ingurumen-
kontzientzia sustatzeko eta erabaki kolektiboak hartzeko funtsezko erreferentzia dira. 

• Vitoria-Gasteizko GEO diagnostiko-txosten honen zati izango den hiri-
iraunkortasunaren adierazle-sistema bat egin dugu, lan-hipotesia izan dadin.  

• Zerrenda luze hau egiteko erabilitako metodologia lehendik dauden adierazle-
sistemak zehatz-mehatz aztertzea izan da, bai Vitoria-Gasteizen erabilitako sistemak, 
bai GEO Hiriak proiektuaren baitan landutakoak, baita udaletan erabilitako beste 
sistema batzuk ere.  

• Adierazle-zerrenda horren buru Oinatza Ekologikoa dugu, adierazle sintetiko orokorra 
baita hori. Analisia osatzen duten sektore guztientzako informazio erabilgarria 
eskaintzen duten adierazleak zeharkako adierazleak dira. 

• Hurbilketa-eskala handiago batean, analisia osatzen duen sektore bakoitzari 
dagozkion sektore-adierazleak eta sektore arteko adierazleak ere aukeratu ditugu: 
sektore-adierazleek dagokien sektorean erabilera espezifiko edo esklusiboa dute, eta 
sektore artekoek, berriz, bi sektorerentzat edo gehiagorentzat informazio erabilgarria 
eskaintzen dute aldi berean.  

• Azken zerrendak zeharkako zazpi adierazle, 142 sektore-adierazle eta sektore arteko 
51 adierazle jasotzen ditu. Guztira, 194 dira proposatutako adierazleak.  

• Adierazle berriak hasierako lan-hipotesi gisa eskaintzen dira, eta balidatzea behar 
dute.  
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1 Hiri Iraunkortasunaren Adierazle Sintetiko Global a 
  Vitoria-Gasteizko oinatz ekologikoa  
2 Zeharkako adierazleak  

Denbora-tartean egindako bizi-kalitatearen araberako hirien 
sailkapen ofizialean Vitoria-Gasteizi dagokion posizioa. 
Berotegi efektuko gas-isuriak. 
Ingurumen-gastua. 
Ingurumen-araudia zenbateraino betetzen den. 
Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioa. 
Agenda 21en jarduerak. 

  

Hiri Antolamendurako Plangintza. 
3 Sektore-adierazleak (142) eta Sektore arteko adie razleak (51)*  

* GEO VITORIA GASTEIZ jatorrizko txostenean ikusgai dago zerrenda osoa.  

 
 
8.2. HERRITARREN IKUSPEGIAK ETA PROPOSAMENAK  

Analisiak errealitatearen konplexutasuna kontuan har zezan, ingurumen- eta iraunkortasun-
diagnostikoa egiteko prozesuan zehar eztabaidarako eta partaidetzarako espazioak zabaldu 
eta herritarrak parte hartzera gonbidatu genituen, gizartea osatzen duten sektore guztien 
ikuspegiak eta ikuspuntuak jasotzeko helburuz: politikariak eta erabakiak hartzeko 
arduradunak, era guztietako erakundeak eta elkarteak, adituak eta profesionalak, eragile 
ekonomikoak eta iraunkortasun-ikerketak barne hartzen dituen gaiekiko konpromisoa hartu 
duten pertsonak. Datu eta errealitateen funtsezko analisia eta gizarte zibilaren pertzepzioa 
bateratuko zituen diagnostiko partekatua egitea zen helburua. 

Parte hartzeko 3 ekitaldi antolatu ziren: bi tailer eta gogoeta-jardunaldi bat. Prozesuaren 
hasieran, interesaturiko lagun talde handi bat gonbidatu genuen Vitoria-Gasteizen etorkizun 
gertagarriak izeneko eztabaidan parte hartzera. Lehen tailer horrek diagnostikoa egiteko 
lerro estrategikoak eman zituen. Bidearen erdia eginda zegoela, gauzatzen ari ziren jarduera 
enblematikoei buruzko gogoeta-jardunaldia egin zen. Lanaren bukaeran, hasieran 
deitutakoetatik batzuk berriz ere elkartu ziren bigarren tailer batean lan egiteko, gogoeta 
egiteko eta, hala bazegokion, azken dokumentuaren zirriborroa balidatzeko. Guztira, 60 bat 
lagunek parte hartu zuten antolatutako ekitaldietan. 

Lehenengo tailerraren emaitzaz, etorkizun eredugarri bat adostu eta eredu horretara jotzeko 
ideia eta proposamen multzo bat proposatu zen. 

Ikuspegi adostua: Vitoria-Gasteizen etorkizun gerta garriak 
- Hiri eredu iraunkorra. 
- Lurraldearekin orekari eusten dion hiria. 
- Baliabideak neurriz erabiltzen dituen eta hondakinak gutxitzen dituen hiria. 
- Ibilgailu pribatua oinarri ez duen mugikortasun iraunkorra duen hiria. 
- Gizarte-kohesioa eta -integrazioa dituen hiria. 
- Hiri arduratsu eta zentzuduna. 
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Etorkizun hobea lortzeko ideia gertagarriak 
1.   Lurzorua baliabide ordezkaezina da eta horrela tratatu behar da. 
2.   Hiri eredu kohesionatua sustatzea, auzoak elkarrekin lotuko dituena eta 

hiriaren inguruko natura errespetatuko duena. 
3.  Bizikidetasun-balioetan hezkuntza praktikoa, parte-hartzea eta ingurumen-

hezkuntza sustatu behar dira txikitatik, norberaren konpromisoa eta 
erantzukizuna azpimarratuta. 

4. Ex 
aequo  

Pertsona eta elkarteen parte-hartze aktiboa: baliabideak jarrita, elkarrizketa 
errazteko talde guztiak sartuta (haurrak, gazteak, landa-guneetako 
herritarrak) eta emaitzekiko konpromisoa hartuta. 

  Norberaren jardueraren radarra: energia-kontsumoaren adierazlea, hiriaren 
oinatza, ingurumen-kostuak eta zerbitzuen kostuak. 

5.  Hiri-espazioaren eta bere natura-ingurunearen arteko erlazioa planifikatzea, 
konexioa, oreka, funtzionaltasun ekologikoa eta herritarren erabilera 
lehenetsita. 

6.   Enpleguaren prekarietatearen kontra eta etxebizitzaren prezio garestiaren 
kontra borrokatzea, gizarteratzeko bide nagusiak baitira (batez ere gazte eta 
etorkinen kasuan). 

7. Ex 
aequo 

Zerbitzuak handitu eta hobetuko dituen garraio publikoaren sarea garatzea, 
eta garraio horri lehentasuna emango dioten eta bestelako mugikortasun-
bideekin lotzea erraztuko duten azpiegitura egokiak sortzea. 

  Herritarrentzat gobernatzeko erantzukizuna hartzea, krispaziorik gabe:  
- Funtsezko gaietan adostasun zabal eta egonkorrak lortuz. 
- Zeharkakotasuna landuz eta bertikaltasuna / hierarkia alde batera 

utzita.  
- Autokontrolaren bidez (epeen formalizazioa, helburuak, emaitzen 

ebaluazioa…).  
- Informazio-gardentasunaren bidez. 
- Parte hartuz. 

8. Ex 
aequo  

Egungo hiri-bidezidorrak garatu eta osatuko dituen ibilbide-sarea sortzea 
oinezkoentzat eta bizikletentzat. 

  Herritarrek erabakiak hartzeko prozesuan parte hartzeko adinako ezagutza 
lor dezaten erraztea. 

  Ura eta energia erabiltzean, eraginkortasuna eta aurrezpena hobetzea, 
ordenantza, neurri fiskal eta legeen bidez. 

 

Azken tailerrean diagnostiko-txostena balidatu zuten eta, oro har, azken dokumentuak 
eragindako erreakzioa positiboa izan da. Egindako ahaleginak eskertu eta, ondorengo 
txostenetan, beste alderdi batzuk aintzat hartzea eta gai batzuen inguruan informazio 
gehiago emateko eskatu zuten parte-hartzaileek: elikaduraren ardatz estrategikoa, natura-
ingurunearen kontserbazioari eta osasunari lotuta; krisi ekonomikoaren inpaktua, uraren 
zikloan sakontzea edo industria-sarea. Tokiko erakundeetan badagoen informazioa oinarri 
duen txostenaren beste konklusio bat hau izan zen: zenbait gairi buruzko informazio gehiago 
emateko esfortzua egin behar da, hala nola jarduera ekonomikoak hirian duen eraginari 
buruz, hiriaren eta inguruko nekazaritza- eta natura-gunez osatutako mosaikoaren arteko 
ertzari buruz edo etorkizuneko hiriaren profil energetikoari buruz.  
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8.3. LURZORUAREN OKUPAZIOAREN AGERTOKIAK  

Herritarrek eztabaida-tailerrean adierazitako kezkarekin eta diagnostiko honen emaitzekin 
bat, hirigintza-presioak eragindako inpaktu nagusietako bat lurzoruaren okupazioa da. Ildo 
horretan, zenbait joera-agertoki antzeman ditugu. Egia esan, agertoki deitzea baino 
egokiagoa izan liteke lurzoruaren okupazioan eragina duten oinarrizko aldagai batzuen 
arteko elkarreraginen irudi eskematikoez hitz egitea. Irudi horiek osatzeko oso tresna 
matematiko erraza erabili dugu, gutxi gorabeherako hipotesietan oinarrituta, aldagaien 
estrapolazioekin lan eginez.  

Emaitzak nahitaez eskematikoak badira ere, magnitude-ordena desberdinei buruzko 
gogoetarako eta eztabaidarako tresna gisa erabilgarri izan daitezke, hiri-politika batzuek edo 
besteek eragindako lurzoruaren eta baliabideen kontsumo konparatiboa eta hondakin-
produkzioa eta isuriak aztertzeko. 

Ondorengo estrapolazioak egiteko oinarrizko agertokia 2000ko Hiri Antolamendurako 
Plangintza Nagusia da. Plangintza horren jarraibideak, lurzoruaren okupazioari dagokionez, 
udalerriaren dinamikarako gidari izan dira azken bost urteetan eta gidari izango dira harik eta 
hurrengo plana onartu arte. Agertokietarako oinarrizko aldagaia nekazaritzako lurzoru 
arrunta da. Izan ere, joerazko agertoki batean, etorkizunari begira arian-arian urbanizagarri 
bihurtzeko aukera gehien duen lurzorua da. Joerazko agertoki bakoitzaren esparruan hiru 
azpiagertoki egin ditugu (A, B eta C), kargan jarritako lurzoru urbanizagarri berriaren 
erabilera desberdina aintzat hartzen duen hipotesi banarekin: industria-erabilera nagusi duen 
lurzorua (A azpiagertokia), bizitegi- eta industria-erabilerak orekatuta dituen lurzorua (B 
agertokia) eta bizitegi-erabilera nagusi duen lurzorua (C azpiagertokia). 

Ondorengo taula honetan agertokien arteko konparazioa egingo dugu: Abiapuntuko 
agertokia edo 0 agertokia, 1. agertokia, 2. agertokia, 3. agertokia, 4. edo lurzoru osoa 
betetzeko agertokia eta iraunkortasun-agertokia. 

LURZORUA OKUPATZEKO AGERTOKIEN ARTEKO KONPARAZIOA  
A Industria-

erabilera nagusi 
Urteko ingurumen-aldagaiak  

B Industria- eta 
bizitegi-erabilerak 
orekatuta 

Nekazaritza-
lurzoru 

urbanizatua  Energia  Hondakinak  CO2 ura  

C Bizitegi-erabilera 
nagusi 

Biztanleria  
(Biztanleak) 

Helburu-
urtea  

Hektareak Milaka 
tpb 

Milaka tona Milioika 
m3 

Egungo agertokia  230.585 2007 0 553 480 1.660 23,57 
0. agertokia 
(2000ko HAPN)  

275.886 2032 0 1.090 3.266 2.728 28,95 

A 230.585 2007 0 553 480 1.660 23,57 
B 275.886 2032 0 1.090 3.266 2.728 28,95 

1. agertokia  

C 283.835 2033 304,9 1.138 3.412 2.918 29,82 
A 290.149 2035 304,9 1.198 3.592 3.226 30,54 
B 295.919 2038 304,9 1.278 3.832 3.702 31,24 

2. agertokia  

C 297.208 2038 1.125,8 1.284 3.849 3.718 31,38 
A 314,924 2046 1.125,8 1.524 4.570 5.291 33,51 
B 331.115 2052 1.125,8 1.699 5.099 6.261 35,45 

3. agertokia  

C 314.530 2045 2.669,2 1.381 4.518 5.180 33,44 
A 346.453 2058 2.669,2 1.888 5.664 7.379 37,31 
B 375.627 2068 2.669,2 2.261 6.784 9.755 40,86 

4. agertokia  
(Betetzea)  

C 329.215 2051 4.854,6 1.672 5.020 6.103 35,21 
Iraunkortasun-
agertokia  

299.490 373.342 2067 4.854,6 2.225 6.675 9.505 
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9. PROPOSAMENAK ETA GOMENDIOAK 

SEKTOREAREN ARABERAKO GOMENDIOAK 

Natura-ingurunea 

• Nekazaritza-eremuaren paisaia- eta ekologia-balioak babestea.  
• Natura 2000 Sarearen kudeaketa arautzeko tresnak sortzea eta martxan jartzea.  
• Gasteizko Mendietako Parke Naturalaren proposamena sustatzea. 
• Eraztun Berdea hegoaldetik ixtea (Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Berezia). 
• Hiri-ehuneko ziri berdeak finkatzea. 

 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  

Natura 2000 Sarea * Agenda 21en Ingurumen Ekintzarako Plana (2002-2007) * 
Gasteizko klima-aldaketa saihesteko 2006-2012 Estrategia * Gasteizko Mendietako 
Parke Naturala * Eraztun Berdea * Bide Berdeen Plana * Zadorra Ibaiaren 
Berreskurapen Ekologikoko Plana * Ura Aurrezteko Plan Integrala * Airearen 
Kalitatea Kudeatzeko Udal Plana (2003-2010) . 

Proposatutako plan berriak: 

Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berria * Landa Garapen Iraunkorreko eta Vitoria-
Gasteizko Nekazaritza Paisaia Babesteko Plana * Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan 
Berezia.  

 

Landa-ingurunea 

• Nekazaritza- eta baso-lurzorua babestea 
• Nekazaritza ekologikoa sustatzea eta nekazaritza- eta ingurumen-neurriak sartzea. 
• Gazteak nekazaritza- eta baso-jardueran has daitezen sustatzea. 
• Nekazaritza- eta baso-ekoizleen eta tokiko kontsumitzaileen arteko lotura sustatzea. 
• Landa-guneari balioa berriro ematea. Biztanleria sentikortzea, nekazaritza- eta baso-

gunearen eta -jardueraren balioekiko. 
 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  

EAEko Landa Garapen Iraunkorreko Plana * Zadorra Ibaiaren Berreskurapen 
Ekologikoko Plana * Ura Aurrezteko Plan Integrala * Bide Berdeen Plana. 

Proposatutako plan berriak: 

Hiri Antolamendurako Plan Nagusia berria * Landa Garapen Iraunkorreko eta Vitoria-
Gasteizko Nekazaritza Paisaia Babesteko Plana * Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan 
Berezia.  

Hiri-ingurunea 

• Ahalik eta nekazaritza-lurzoru gutxien urbanizagarritzat kalifikatzea eta erabilera 
zaharkituak dituzten lurzoruak berrerabiltzea.  

• Industria-gune zaharkituak birmoldatzea, bizitegi-funtzioarekin bat datozen hirugarren 
sektoreko guneak edo eragin txikiko industriak kokatzeko. 
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• Hiri-ehunean ziri berdeak sartzea. 
• Zaharberritzea sustatzea.  
• Hiriguneko biztanleria bertatik botatzeko edo ordezkatzeko fenomenoak saihesteko 

politikak antolatzea. 
• Eraikin berrietan irizpide bioklimatikoak sartzea. 
• Eguzkimendu-datuen eta datu mikroklimatikoen udal base bat sortzea, auzoen eta 

kaleen arabera. 
• Erabilera txikiko hiri-eremuak eta natura-guneak biziberritzea. 
• Hiri-eremuaren naturalizazio ekologikoa handitzea (zuhaitzak kaleetan, fatxada eta 

estalki berdeak, zolak iragazkortzea). 
• Udalerriko herriak aldiriko bihurtzea eta haietan nekazaritza-biztanleria galtzea 

saihesteko politikak antolatzea. 
• Alokairua sustatzea, etxebizitza hutsen kopurua kontrolatzeko eta txikitzeko. 

 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  

Eusko Jaurlaritzaren 2006-2009 Etxebizitza Plana * Eraikuntzaren Kode Teknikoa * 
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana * Hiri Bideen Proiektua * 
Ura Aurrezteko Plan Integrala * Vitoria-Gasteizko Udalerriko Tokiko Energia Plana 
(2006-2010) * Agenda 21en Ingurumen Ekintzarako Plana (2002-2007) * Eraztun 
Berdea * Gasteizko klima-aldaketa saihesteko 2006-2012 Estrategia * 

Proposatutako plan berriak: 

Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berria * Alokairua Sustatzeko Udal Plana * 
Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Berezia *  

 

Mugikortasuna 

• Mugikortasuna Kudeatzeko Bulegoa sortzea.  
• Oinezkoentzako ibilbide erosoen eta seguruen sarea eratzea. 
• Bizikletaz ibiltzeko bide-sarea gauzatzea. 
• Bideak eta aparkalekuak kudeatzea, autobusen zirkulazioa errazteko, eta herritarrek 

autoa erabiltzeari utzi eta autobusak erabil ditzaten sustatzeko.  
• Mugikortasun-politikak lotzea: oinezkoena, bizikleta, bidearen eta gune publikoaren 

diseinua eta kudeaketa, aparkalekua, eskariaren kudeaketa, salgaien garraioa. 
• Hegoaldeko ingurabidea kentzea. 

 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  

Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana * Mugikortasun 
Iraunkorraren aldeko Hiritar Ituna * Hiri Bideen Proiektua * Bide Berdeen Plana * 
Agenda 21en Ingurumen Ekintzarako Plana (2002-2007) * Airearen Kalitatea 
Kudeatzeko Udal Plana (2003-2010) * Vitoria-Gasteizko Udalerriko Tokiko Energia 
Plana (2006-2010) * Gasteizko klima-aldaketa saihesteko 2006-2012 Estrategia.  

Proposatutako plan berriak: 

Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berria * Ehun Finkatuaren Zaharberritze 
Ekologikoa egiteko Plan Berezia * Hirigune Historikoaren Egokitzapen Ekologikoa 
egiteko Programa  
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Gizartea eta gobernantza 

• Herritarrek, kontsulta-mekanismoetan ez ezik, hiriaren kudeaketan ere parte hartu eta 
erantzunkidetasunez joka dezaten sustatzea. 

• Hirugarren sektorea sustatzea.  
• Emakumea lan-munduan sar dadin sustatzea. 

 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  

Immigrazioari buruzko Euskal Plana (2003-2005) * Immigrazioari buruzko Euskal 
Plana (2005-2007) * Vitoria-Gasteizko Osasuna Garatzeko 2007-2009 Plana * Eusko 
Jaurlaritzaren 2006-2009 Etxebizitza Plana * Udal Gazte Plana (2006-2008) * Udal 
Gerontologia Plana (2006-2010) * Vitoria-Gasteizko emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunerako III. Plana (2008-2011) * Haurren eta Nerabeen 2008-2012 Tokiko 
Plana * 

Proposatutako plan berriak: 

Alokairua Sustatzeko Udal Plana. 

Jarduera ekonomiko eta finantzarioak 

• Udalak neurri gehiago hartzea enpresek eta zerbitzuek ingurumenean duten eragina 
kontrolatzeko.  

• Eragile ekonomikoen arteko koordinazioa hobetzea. 
• Kalitate-sistemak edo enpresa-erantzunkidetasunaren sistemak ingurumena 

kudeatzeko sistemekin uztartzea. 
• IKTak sustatzeko ekimenetan ingurumen-irizpideak sartzea. 
• Gizarte- eta ingurumen-kalitatea lehiakortasunerako elementutzat hartzea. 
• Hiri-ingurunearen barruan zerbitzu-sektorea sustatzeko guneak sortzea. 

 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  

Vitoria-Gasteizko Merkataritza Plan Estrategikoa (2007-2013) * Ingurumenerako 
Iraunkorra den Kontsumo Plana (2006-2010) * Ekoskan Programa * Eusko 
Jaurlaritzaren Ekodiseinua Sustatzeko 2004-2006 Programa * Agenda 21en 
Ingurumen Ekintzarako Plana (2002-2007) * Vitoria-Gasteizko Udalerriko Tokiko 
Energia Plana (2006-2010) * Gasteizko klima-aldaketa saihesteko 2006-2012 
Estrategia *  

Proposatutako plan berriak: 

Alokairua Sustatzeko Udal Plana. 

Hiri-metabolismoa: ura 

• Ura Aurrezteko Plan Integraleko (UAPI) programen garapenean aurrera egitea. 
• Hornikuntza-sisteman tokiko baliabideak sartzea. 
• Bizitegi-sektorean berrerabilera sustatzea. 
• Hiriko eta industriako hondakin-urak baliabidetzat hartzea, eta ez hondakintzat. 
• Erakunde-sektorean lehen kalitateko uraren eskaera txikitzea. 

 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
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Ura Aurrezteko Plan Integrala * Agenda 21en Ingurumen Ekintzarako Plana (2002-
2007) * Eraztun Berdea * Gasteizko klima-aldaketa saihesteko 2006-2012 Estrategia 
*  

Proposatutako plan berriak: 

Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berria * Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Berezia.  

 

Energia 

• Energiaren arloko egungo estrategiak eta planak bateratzea. 
• Eraikuntzaren Kode Teknikoaren zehaztapenak garatzea eta hobetzea.  
• Biztanleria sentikortzea, mugikortasunarekin lotutako energia-gastuekiko. 
• Erakundeen instalazioetan eta eraikinetan energia berriztagarrien erabilera 

sustatzea. 
 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  

Vitoria-Gasteizko Udalerriko Tokiko Energia Plana (2006-2010) * Agenda 21en 
Ingurumen Ekintzarako Plana (2002-2007) * Airearen Kalitatea Kudeatzeko Udal 
Plana (2003-2010) * Gasteizko klima-aldaketa saihesteko 2006-2012 Estrategia * 
Mugikortasun Iraunkorraren eta Espazio Publikoaren Plana * Eraikuntzaren Kode 
Teknikoa * 

Proposatutako plan berriak: 

Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berria * Hiri Ehunaren Ebaluazio Mikroklimatikoa 
egiteko Programa * Hiri Ehunaren Kartografiatze Ekologikoa egiteko Programa * 
Ehun Finkatuaren Zaharberritze Ekologikoa egiteko Plan Berezia * Hirigune 
Historikoaren Egokitzapen Ekologikoa egiteko Programa  

Hondakinak eta isuriak 

• Udalerriko baliabideen eta hondakinen sarrera- eta irteera-fluxuari buruzko datu sorta 
osoak biltzea. 

• Udal Hondakinak Kudeatzeko Plan Integraleko (UHKPI) programen garapenean 
aurrera egitea 

• UHKPan proposatutako hondakin arriskutsu eta handien berreskurapen-indizeak 
handitzea. 

• Eraikinen deuseztapena sustatzea, baita eraikuntza- eta eraispen-hondakinen 
erabilera ere.  

• Obra-hondakinak jatorrian bereiztea sarituko duen tasa-politika egitea. 
• Materia organiko hartzigarriaren hondakinen erabilera sustatzea, eta horretarako, 

lortu beharreko konpostaren ekoizpen- eta kalitate-helburuak ezartzea, baita lurrean 
zertarako erabiliko diren ere. 

• Gaikako bilketaren helburuak zehaztea eta ahalik eta hartzigarriak ez diren hondakin 
gehien erabiltzea. 

• Hondakinetako materialen urteko berreskurapen-indizearen berri ematea. 
• Krispiñako HUAko lohiak biometanizatzea eta konpostatzea. 
• Hiri-zarata txikitzeko estrategia gehiago garatzea. 

 

Aplika daitezkeen indarreko planak:  
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Hondakinak Kudeatzeko Plan Integrala (UHKPI) * Gasteizko klima-aldaketa 
saihesteko 2006-2012 Estrategia * Vitoria-Gasteizko Udalerriko Tokiko Energia 
Plana (2006-2010) * Agenda 21en Ingurumen Ekintzarako Plana (2002-2007) * 

Proposatutako plan berriak: 

Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berria * Ehun Finkatuaren Zaharberritze 
Ekologikoa egiteko Plan Berezia * Hirigune Historikoaren Egokitzapen Ekologikoa 
egiteko Programa.  

 
9.2. PROPOSAMEN OROKORRAK  

• Lurzoruaren okupazioaren luzamendua. 
• Landa Garapen Iraunkorreko eta Vitoria-Gasteizko Nekazaritza Paisaia Babesteko 

Plana. 
• Vitoria-Gasteizko Eraztun Berdea Zabaltzeko Plan Berezia. 
• Vitoria-Gasteizko Hiri Antolamendurako Plan Nagusi berria. 
• Vitoria-Gasteizko Udalerriko Herrien Plan Berezia. 

 
 
10. ONDORIO OROKORRAK  

• Vitoria-Gasteizek egun bizi duen egoeran bi borroka nabarmentzen dira: garapenaren 
esparru orokorreko plangintzaren eta iraunkortasunaren artekoa eta plangintzaren 
barruko trinkotasunaren eta sakabanatzearen artekoa.  

• Alabaina, Vitoria-Gasteizen, estatuko hiri gehienetan ez bezala, bi aurkarion artean 
gatazka dagoela eta maila nahiko bertsuan daudela esan badezakegu, gure 
hiriburuan iraunkortasuneranzko bide luzea egiteko urrats sendoak eman ditugulako.  

• Hainbat ekimenek, Eraztun Berdeak, Tokiko Agenda 21ek, Klima-aldaketa saihesteko 
estrategiak, Gizarte Etxeen programak eta hiri-metabolismoarekin lotuago dauden 
ingurumen-arloetako plan- eta programa-andanak adibidez, aurrerapen-ildoak 
finkatzen lagundu dute, eta, dagoeneko, hobekuntza nabari da hiriaren eta paisaiaren 
kalitatean eta baliabideen erabileraren eraginkortasunean.  

• Hala eta guztiz ere, ekimen horietako asko ez dira helburuak osotasunean betetzera 
heldu, hainbat aldagai tarteko, besteak beste: koordinazio falta, interes-gatazkak eta 
administrazioaren eta/edo hiritarren inplikazio eskasa. Bada, halere, ingurumen-
politika guztiek berezkoa duten zailtasun bat: ekonomiaren aurrerapena ulertzeko 
modu berezia nagusi den agertokian jardun beharra. Agertoki horretan, garapena 
baliabideen kontsumo geldiezinari dago lotuta.  

• Egoera horretan, garapen eredu iraunkorrera jotzen lagun dezaketen bektoreak 
identifikatu eta sendotu beharra dago. Dagoeneko badira hainbat zantzu, identifikatu 
diren abiapuntuko aukera ugariak aprobetxatzearen aldeko joera erakusten dutenak. 

• Diagnostiko-txosten honetatik ondorioztatu denez, Vitoria-Gasteizek iraunkortasun-
ondare handia du gaur egun, haren historiaren eta hiritar eta kudeatzaileen egungo 
aukeren eraginez. Ondare horren osagai nagusien artean, hauek aipatuko ditugu: 
hiriaren trinkotasuna, haren eremu publikoaren kalitate orokorra, berdeguneen 
ugaritasuna, zoru natural eta nekazaritzarakoaren hedadura, hiritarrek hiriaren eta 
lurraldearen etorkizunari begira erakutsi duten inplikazio handia, eta iraunkortasuna 
kudeatzeko baliabide-sare sendoa. Horren erakusgarri ditugu iraunkortasunaren 
inguruan sortu diren ekimen, plan, programa, erakunde eta eragile guztiak. 
Energiarekin, urarekin eta baliabide nahiz hondakinekin zerikusia duten aldagai 
metabolikoek balio positiboak dituzte, eskala bereko hiriekin alderatuta, bai eta 
termino absolutuetan ere, uraren kasuan, adibidez.  
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Horri guztiari esker, Vitoria-Gasteizek maila handia du bizi-kalitatean eta kokaleku 
pribilegiatuan dago, bai Europan bai nazioartean, hirigintza iraunkorraren alorrean 
erreferentzia eta eredu bihurtzeko, baldin eta aldagai positibo horiei eusteko eta aurkako 
joerak —diagnostiko honetan identifikatu dira— zuzentzeko hartu beharreko neurriak hartzen 
badira. 

Etorkizun-aukera horrek, baina, arrisku global handi bati egin behar dio aurre: ondare hori 
berehala xahutzeko arriskuari, berehalako aukera ekonomikoen irizpideetan oinarritutako 
hedapenaren aldeko apustu estrategiko ahula eginez gero. 



 

   
 

 


