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1. AURKEZPENA 

 
Euskadi 2000Hiru Ekimenaren estrategia aktiboak helburu hirukoitza du oinarrian: 

konbergentzia erreala, gizarte-kohesioa eta modernizazioa. Hala, beraz, ekimen honek, 

enpleguaren eta errentaren bidez, konbergentzia erreala lortzea du xede: gizarte- eta 

lurralde-kohesioa, bizi-kalitatea eta modernizazioa. Ildo horretan, Eusko Jaurlaritzak 

ekimen berritzaile bat aurkeztu du, egoera okerrenean dauden eremuetan edo alde 

behartsuetan esku hartzeko esparru berri bat, hirialdeak biziberritzeko politika 

integralean oinarri duena, eta, azken buruan, toki-administrazioak euskarri dituena. 

Esparru berri horrek –Euskal Autonomia Erkidegoko Hirialdeak Biziberritzeko Programa 

Integralak– honako behar honi egiten dio aurre: gizarte-kohesioko sektorekako 

politikak higatuen dauden hirialdeetako jarduera eta neurri integralagoekin osatzeko 

beharrari. 

 
Ildo horretan, Izartu Programak honako helburu hau du: Euskadiko hirigune higatuak 

biziberritzeko ekimen integralak eta integratuak aldi berean finantzatzea, funts ez-ohiko 

baten bidez. Programa honen berrikuntza, bereziki, bi puntu hauetan dago: batetik, 

higatutako hiriguneen berreskurapen integralerako jarduerak lantzeko eta burutzeko 

ardura toki-eremura transferitzen da, eta, bestetik, aurreko ikuspegietan ez bezala, 

ez dira bereizita dauden jarduera sektorialak edo tokiko erakundeen gainetiko instituzioen 

eskumenak; programa integratuak dira ordea, eta, beraz, tokiko erakundeen eskumen-

esparruen barruan sartzen diren lan-ildoak eta proiektu artikulatuak eta osagarriak dira, 

arlo horietako arazo jakinei era globalean ekiten dietenak. 

 

Programaren azken helburua, beraz, EAEn lurralde-, ekonomia- eta gizarte-

egituraketa eta -kohesio handiagoa lortzea da; eta, xede hori lortze aldera, IZARTU 

48 udalerritako hirialdeak biziberritzeko 51 programa integral ari da sustatzen. 

Lagundutako finantziazioaren mugetan, inbertsioan egin den guztizko ahalegina 221 milioi 

euro baino handixeagoa da (Izartuk emandako 150 milioi euroko diru-laguntza), eta 

Euskadiko hiru lurralde historikoetako (Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako) 18 eskualdetan 

egin diren 368 jardueretan banatu da.  
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Ekimen hau abian jarri zenetik bi urte betetzen direla, jarraian aurkezten dugun 

txostenak 2002. urtean Hirialdeak Biziberritzeko Programa Integralaren jarduerak 

bildu eta zehaztu nahi ditu, eta, era berean, hasierako urte hauetan egin den 

ahaleginaren, aurrerapenaren, eta lortu diren lehenengo emaitzen eta eraginen ikuspegi 

orokor bat eskaini nahi du. Txosten hau egiteko erabili dugun informazioa Izarturen 51 

programek aurkeztu dituzten 2002. urteko txostenetatik atera dugu. 

 

Txostenak, laburpen exekutiboaz gain, bi kapitulu nagusi ditu. Lehenengo kapitulua, 

“Izartu programaren memoria exekutiboa” izenekoa, azterketa tekniko bat da, eta 

honako alderdi hauek ditu aztergai: 51 programetan plangintzako aurreikuspenak nola 

garatu diren, esku-hartzea nola gauzatu den, eta, azken batean, funtzio-sailkapenaren 

arabera –ardatzak eta neurriak– eta lurraldeko sailkapenaren arabera –eskualdeak eta 

udalerriak–, ekimenak nolako bilakaera izan duen. Kapitulu horretan, honako alderdi hauek 

azalduko ditugu: esku-hartzearen betearazpen finantzarioa, programazioari dagokionez 

izan diren aldaketak edo desbideratzeak, horren arrazoiak eta hartu diren irtenbideak, 

ardatz nagusien eta neurrien aurrerapenaren egoera, laguntza teknikoaren erabilera eta 

programa argitaratzeko hartu diren neurriak. 

 

Bigarren kapituluak “Hirialdeak biziberritzeko prozesuetan izan den aurrerapenaren 

memoria” du izena, eta honako hau aztertzen du: 51 programek aldatu nahi duten 

errealitateari egin dioten ekarpena, hau da, proiektuek, bakoitzak bere eraginpeko 

alderdietan, alderdia lurralde, ekonomia eta gizarte aldetik hobeto egituratzeko eta 

kohesio gehiago lortzeko, egin dituzten jarduerak eta lortu dituzten emaitzak. Izartu 

ekimenak 2002. urtearen amaieran izan duen aurrerapena eta izan dituen lehenengo 

ondorioak kohesioko zazpi helburu nagusiren arabera erakutsiko ditugu. Kapituluaren 

ataletan, bestalde, honako alderdi hauek deskribatu ditugu: nola banatu diren proiektuak 

helburu nagusien arabera eta proiektuaren azken helburua aintzat hartuta, helburuei 

dagozkien proiektuen jarduera- edo ekintza-mota, proiektuak egoki izaten jarraitzen duen, 

aurreikusitako jarduerekin aurrera egin den, eta orain arte lortu diren emaitza 

kuantitatiboak eta kualitatiboak, eta, orobat, izan den eragina. 
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2. LABURPEN EXEKUTIBOA 

 
Izartu Programaren 48 udalerri onuradunek ahalegin handia egin dute inbertsio aldetik 

2002. urtean, Hirialdeak Biziberritzeko Programa Integralaren guztizko inbertsioaren 

ia laurden bat jarri baitute. Urte horretarako aurreikusita zeuden 76 milioietatik, 35 

milioi euro gastatu dira. Programazioa zehatzago bete duten eskualdeak, eta, beraz, orain 

arte helburuak betetzeari dagokionez aurrerago doazenak, honako hauek dira: Bilbo, 

Bidasoa Beherea, Durangaldea, Tolosa, Enkarterri, Goierri eta Debabarrena. Izarturen 

gainerako programetan izan diren atzerapenen arrazoi nagusiak honakoak izan dira: 

batetik, planak eta jarduerak berriz aztertu behar izan direla lehenago aurreikusi ez ziren 

behar edo elementu berri batzuei erantzun ahal izateko, eta, bestetik, proiektu jakin 

batzuek berez duten zailtasuna edota obretan ohikoak izaten diren atzerapenek 

eragindako atzeraldiak.  

 

Ekimen integrala hasieran diseinatzean ezarri ziren baldintza orokorretan, inoiz ez da 

aldaketarik egin, ez, behintzat, Izartu Programaren egokitasuna ezbaian jarri duenik, 

eta, beraz, hasierako helburuei eta eraginei eutsi zaie. Euskadi hobeto integratzeko eta 

egituratzeko eratu den estrategiari eutsi diote 51 programek; eta, 2002. urtean 

atzerapenen bat izan duten proiektuei dagokienez, urte horretan egin behar ziren ekintzak 

eta inbertsioa hurrengo urteetarako uztea aurreikusi da.  

 

Izartu programak oro har nola garatu diren ikusita, proiektuen martxaz egin den 

balioespena ona izan da udalerri onuradunen %50 udalerritan. Programetako tokiko 

arduradunek honako arrazoi berezi hauek eman dituzte: udaletako lan-taldeek jarduerak 

era orekatuan garatzeko hartu duten konpromisoa, biztanle onuradunen gogobetetasuna 

narriatuta zeuden auzoak eta inguruneak biziberritzen ari direla ikustean, eta programak 

izan duen aurrerapena jardueren helburuak eta aurreikuspenak lortzeari dagokionez. 

Arrazoi horien ondorioz, ekimen hau eragile garrantzitsu bilakatu da tartean sartuta 

dauden udalerriak biziberritzeko eta indartzeko, onuradunen ikuspegitik, eta, era berean, 

ilusio-pizgarri bat da kaltetutako alderdietako biztanleentzat. 
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Bi urte baizik ez dira igaro programa abian jarri zenetik, eta bost urte aurreikusi 

ziren programa burutzeko, baina, hala eta guztiz ere, tokiko arduradun askok ekimen 

honen bidez diruz laguntzen diren ia 350 proiektuek izan duten eragina aipatu dute. Ia 

120.000 biztanle izan dira alderdia lurralde, ekonomia eta gizarte aldetik hobeto 

egituratzeko eta kohesio gehiago lortzeko egin diren jardueraren baten onuradun, edo 

hartu dute parte horietako jardueraren batean; dena dela, datu horiek ez dira emaitzen 

ebaluazio zorrotz baten ondorio, lan horri geroxeago ekingo diogu-eta. Gizartean 

baztertuta geratzeko arriskuan dauden hainbat talderentzat zenbait alderditan egin diren 

25 ikastaroen bidez, prestakuntza eman zaie 855 laguni eta 145 lanpostu berri sortu 

dira. Gainera, 22 zerbitzu berri jarri dira gizarteko eta kulturako, eta, orobat, 

laguntzako arloak garatzeko, eta Informazioaren Gizartea sustatzeko; eta zerbitzu 

horiek 4.000 erabiltzaileri baino gehiagori eman diete laguntza 2002. urtean. Parte hartu 

duten udalerrietako biztanleen bizi-kalitateak eta irudiak hobera egin dute 

nabarmentzeko moduan: ia 43.000 m² birgaitu dira narriatuta zeuden azaleretan, 

13.338 m² baino gehiago erabili dira biztanleentzako berdeguneak, eraiki gabeko 

espazioak eta lorategiak egiteko, hiriguneetan kokatutako 11 etxe zaharberritu dira, 

eta 5.500 bisitari baino gehiago hurbildu dira Izartu Programaren onuradunak diren 

herrietara sektore hau garatzeko egin diren ekitaldiek eta turismorako gune berriek 

erakarrita. 

 

Ildo horretan, “Lurralde-integrazioa, irisgarritasuna eta hiri-kohesioa hobetzea” 

helburu orokorrari dagokionez, sarbide, bide eta saihesbide berriak egin dira; esate 

baterako, Erregetxerako sarbide berria egin da Soraluzen, auzobideetako kilometro asko 

konpondu dira Karrantzan eta horrek onura ekarri die 1.123 biztanleri, eta eskailera 

mekanikoak egin dira Elgoibarko Urasandi auzora sartzeko eta horrek alderdian bizi diren 

671 familien bizi-kalitatea hobetu du. Era berean, xede horrekin, irisgarritasuneko eta 

eraikuntzako arkitektura-oztopoak kentzeko plan berriak egin dira Arrigorriagan, Mungian 

eta Soraluzen, lurraldean kohesio gehiago izatea lortu da bazterreko alderdi narriatuak 

birgaituz –esate baterako, Deban–, eta hiri barneko komunikabideak hobetu dira Mutrikun, 

eta, horren ondorioz, %15 biztanle gehiago ondo lotuta daude erdigunearekin. 
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“Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartzea” helburuak izandako 

aurrerapenari dagokionez, Mendaron, udalerriko etxeen %100 etxeetatik sar daitezke 

sarera banda zabalaren bidez, eta 950 erabiltzaile gehiago dago guztira. Elgoibarren, udal-

zerbitzuetan informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak (IKTB) sartzearen 

ondorioz, administrazioak bizkorrago egiten ditu bere zereginak, hurbilago dago 

herritarrengandik eta sailak errazago jartzen dira harremanetan beren artean. Era berean, 

Barakaldon, hain zuzen, Gurutzeta auzoan, bi zentro publiko gehiago jarri dira abian 

Internetera sartzeko.  

 

“Ingurumena eta narriatutako inguruneak berreskuratzea” helburuari dagokionez, 

ingurune naturaletako 8.600 m² berreskuratu dira Mungian Oka-Butroi ibaian egin diren 

jardueren bidez eta Ermuan ingurumena berreskuratzeko egin den proiektuaren bidez; 

horrez gain, industriak hondatutako alderdi batzuetan azalerak birgaitu dira; esate 

baterako, Elgoibarko, Mutrikuko, Debako eta Bilbo Zaharreko proiektuetan hondatutako 

azalera berreskuratu da –azken kasu horretan, Mesedeetako kaia urbanizatuz-. 

 

Urratsik handienak “Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta udal-
ondareari laguntza ematea” eta “Jarduera ekonomikoa sustatzea: enplegua eta enpresa 
berriak” helburu orokorrak lortzeko egin dira. Lehenengo helburuari dagokionez, enpresen 

lehiakortasuna hobetu da hainbat jardueren bidez, hala nola, Amurrion eta Karrantzan 

eman diren prestakuntzako ikastaroen bidez, eta turismoa sustatzeko eta indartzeko 

Ordizian –hor, gainera, aparteko zazpi azoka egin dira eta 370 saleroslek baino gehiagok 

hartu dute parte–, Karrantzan eta Zegaman garatu diren programen bidez. Bigarren 

helburura joz, honako hauek nabarmendu behar ditugu: Errenterian, Mungian, Basaurin, 

Amurrion, Karrantza, Trapagaranen, Gernikan, Bilbo Zaharrean eta Zegaman gizartean 

baztertuta geratzeko arriskuan dauden taldeak lanean txertatzeko, prestakuntza emateko 

eta enplegua sustatzeko egin diren programak; Irunen eta Mutrikun ekintzaileei eta 

enpresako ekimenei eman zaien laguntza; industria-jarduerak egiteko prestatu diren 

alderdiak –esaterako, Zegaman egin diren bi industria-pabiloiak–; eta, hirugarren sektorea 

indartuz edo merkataritzako lokalak zaharberrituz –horrela egin da, besteak beste, 

Trapagaranen eta Bilbon–, merkataritzako jarduerari eman zaion bultzada.  
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Bestalde, “Hirietako inguruneen irudia eta kalitatea hobetzea. Urbanizazio-obrak eta 
zaharberritzeko proiektuak” izeneko helburua izan da proiektu gehien bildu duena, eta hor 

ere aurrerapauso handiak izan dira. Ildo horretan, egin diren honako obra hauek 

nabarmendu behar ditugu: urbanizazio-obra orokorrak, saneamenduko eta hornidurako 

azpiegiturak birgaitzeko obrak, eta hornidura elektrikoa, gasarena eta bestelakoak 

birgaitzeko obrak. Obra horiek Urretxuko hainbat kaletan, Berrizko Errotatxo auzoan eta 

Olakueta eta Uriaga plazetan, Tolosako Plaza Zaharrean eta Santa Maria plazan, Gueñesko 

Elubarri auzoan eta Bilboko Otxarkoaga auzoan egin dira; eta, kasu guztietan, begi-bistako 

hobekuntza ekarri diete bertan bizi diren herritarren bizi-kalitateari, eta, gainera, 

lagungarriak izan dira auzo horiek bazterreko auzo gisa lehenago zuten irudia aldatzeko 

eta biztanleen autoestimua handitzeko. Horrez gain, hiri barnean kokatutako eraikin 

bereziak, fatxadak eta hirigune historikoak zaharberrituz, eta hiriko altzarien zuzkidura 

eginez, hiriaren irudia hobetu da; horrela gertatu da, adibidez, Deban, Elgoibarren, 

Soraluzen, Erandion, Balmasedan, Mungian eta Urduñan. Eta, bestalde, aisialdirako, 

jolaserako, atsedenerako eta, azken batean, biztanleak harremanetan jartzeko guneak egin 

eta prestatu dira, Loiuko, Berrizko, Debako, Bilboko Otxarkoaga auzoko eta Barakaldoko 

Gurutzeta auzoko –hor, 3 km² birgaitu dira aisialdirako gune gisa- proiektuen bidez. 

 

Azkenik, “Udalerria gizarteko, kulturako eta jolaserako ekipamenduz eta zerbitzuz 
hornitzea” helburu orokorrari dagokionez, gizarteko eta kulturako gune gehiago sortu da. 

Esate baterako, Amurrion REFOR eraikina zaharberritu, eta gizarteko eta kulturako 

zerbitzu berriak eskaini dira bertan, Berrizen kultura-etxea egokitu da, Leioan erabilera 

anitzeko erakusketa-aretoa egin da, Legazpin gaztetxokoa eta Ermuan kultura-etxea. Era 

berean, helburu horren barruan, gizarte-zerbitzu berriak eta bazterkeriaren aurkako 

zerbitzu berriak jarri dira abian. Ildo horretan, Bilbo Zaharrean inmigranteak eta 

errefuxiatuak gizarteratzeko programen bidez, eta gizartean eta hezkuntzan esku 

hartzeko proiektuaren bidez, ia 1.000 kontsultari erantzun zaie, eta 33 familiak eta 25 

haurrek hartu dute parte. Santurtziko erabilpen anitzeko San Juan Zentroan hirugarren 

adinekoentzat eta emakumeentzat abian jarri diren proiektuetan, herritar askok parte 

hartu dute, eta 400 lagunek baino gehiagok atera dute zuzeneko onura.  
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3. IZARTU PROGRAMAREN BETEARAZPEN MEMORIA 

 

Kapitulu honetan, Izartu programen betearazpena eta programen aurrerapen-maila 

aztertu dugu, esku hartzeko eremu bakoitzean jarritako helburuak lortzeari dagokionez 

eta Hirialdeak Biziberritzeko Programa Integralaren herrialde onuradun bakoitzean.  

 

Hortaz, funtzio-sailkapena –ardatzak eta neurriak– eta lurraldeko sailkapena –

eskualdeak eta udalerriak– aintzat hartuz, azterketa teknikoa egin dugu, plangintzako 

aurreikuspenak 51 programetan nola garatu diren, esku-hartzea nola egin den eta, 

azken batean, ekimen honek nolako garapena izan duen jakiteko. Era horretan, tresna 

teknikoa –hau da, plangintza– aztergai duen errealitatera etengabe egokitzeko aukera eman 

diegu programako arduradunei. 

 

Ildo horretan, Hirialdeak Biziberritzeko Programa Integralaren funtzio-sailkapenaren 

ardatza IZARTU programek aurkeztu dituzten jarduerak esku hartzeko eremuetan era 

homogeneoan multzokatzea da –eremu orokorretan 5 ARDATZ, eta eremu berezietan 20 

NEURRI–, eta, era horretan, laguntzen aplikazio orokorraren jarraipena eta azterketa 

errazago egitea. 

 
Lurraldeko sailkapenean, programaren eskualde onuradunak daude: 48 udalerri, EAEko 
hiru lurralde historikoetatik barreiatutakoak: Arabakoak –Kantauri Arabarra–, 
Bizkaikoak –Nerbioi Garaia, Arratia-Nerbioi, Bilbo, Durangaldea, Enkarterri, Gernika-
Bermeo, Ibaizabal ibaiaren eskuinaldea eta ezkerraldea, Markina-Ondarroa, Plentzia-
Mungia eta Txoriherri– eta Gipuzkoakoak –Bidasoa Beherea, Debabarrena, Donostia-San 
Sebastián, Ekialdeko Ingurua, Goierri eta Tolosa–. 
 
Ekimenean sartuta dauden udalerrietan, eta aurreko eremuen barruan, 368 proiektu 
daude guztira. Hala, beraz, aurreko urtean baino bederatzi jarduera gehiago daude. 
Izan ere, programak gauzatu diren bitartean aldaketak egin behar izan dira, kasu 
askotan, jarduera bat hainbat jardueratan xehatu behar izan delako. Ondorengo taulan eta 
grafikoan, proiektu horiek funtzio- eta lurralde-sailkapenaren arabera nola banatzen diren 
agertzen da. 
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1. taula : IZARTU programetan aurkeztu diren proiektuen azterketa, esku hartzeko 

eremuen arabera. 
 

PROIEKTUAK 
2002. URTEA 

ARDATZAK ETA NEURRIAK 

Zk. % 
1. ARDATZA.- EKOIZPEN-INGURUNEA ETA ENPLEGUA 39 %11 
1.1. Jarduera sustatzeko egiturak sortzea eta garatzea 12 %3 
1.2. Ekoizpeneko azpiegiturak sortzea eta garatzea 5 %1 
1.3. Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, eta artisau-enpresei 
laguntzea 

11 %3 

1.4. Tokiko sustapena, turismoa eta ondarea 11 %3 
2.  ARDATZA.- TOKIKO OINARRIZKO AZPIEGITURAK 263 %71 
2.1. Garraioko azpiegiturak 21 %6 
2.2. Telekomunikazioko eta informazioaren gizarteko azpiegiturak 6 %2 
2.3. Azpiegitura energetikoa 1 %0 
2.4. Ingurumeneko azpiegitura 26 %7 
2.5. Antolamenduko eta birgaitzeko azpiegiturak 156 %42 
2.6. Gizarteko eta osasuneko azpiegiturak 11 %3 
2.7. Aisialdiko eta kulturako azpiegiturak 39 %11 
2.8. Hezkuntzako eta prestakuntzako azpiegiturak 3 %1 
3. ARDATZA.- GIZA BALIABIDEAK ETA GIZARTERATZEA 32 %9 
3.1. Lan-merkatuko politikak 8 %2 
3.2. Gizarteratzea 10 %3 
3.3. Aukera-berdintasuna 8 %2 
3.4. Hezkuntza eta prestakuntza 6 %2 
4. ARDATZA.- TOKIKO OINARRIZKO EGITURAK SORTZEA 
ETA GARATZEA 

11 %3 

4.1. Tokiko oinarrizko zerbitzuak 8 %2 
4.2. Herritarren segurtasuna - - 
4.3. Gizarte-hezkuntza eta -prestakuntza 3 %1 
5. ARDATZA.- HAINBAT GAI 23 %6 
5.1. Laguntza teknikoa 23 %6 

 
1. grafikoa: IZARTU programetan aurkeztutako proiektuen azterketa, eskualde 

onuradunen arabera. 2002. urtea. 
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Hurrengo ataletan, aurreko sailkapenetatik abiaturik, 368 proiektuen azterketa 

teknikoa egingo dugu; azterketa ondorengo alderdien gainekoa izango da: 

 

 Esku-hartzearen betearazpena 2002. urtean eta programazioari dagokionez 

egindako aldaketak: arazo larriak, arrazoiak eta hartutako xedapenak. 

 Programaren aurrerapenaren balorazioa, funtzio- eta lurralde-ikuspegietatik. 

Ardatz nagusien garapena eta neurri lagungarrien erabilera. 
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3.1.  ESKU-HARTZEAREN BETEARAZPENA 2002. URTEAN ETA 

PROGRAMAZIOARI DAGOKIONEZ IZAN DIREN DESBIDERATZEAK 

 

3.1.1. ESKU-HARTZEAREN BETEARAZPEN FINANTZARIOA 2002. URTEAN 

 

2002. urtean Izarturen 51 programen gastua 35.035.914 eurokoa izan da; horrek 

esan nahi du aurreko urtean gastatutako zenbatekoa –13.667.005 euro– ia hirukoiztu 

egin dela. Beste alde batetik, inbertsioetan ahalegin handia egin bada ere, programetan 

egin den plangintza ez dator bat inbertsioak proiektuetan duen egiazko erritmoarekin. 

Horrela, bada, 2002. urterako programatutako gastua –78.812.402 euro– aintzat hartuta, 

oraingo betearazpen finantzarioa %45 da, plangintzan jasotako zenbatekoaren erdia ia. 

Hurrengo atalean sakonduko dugu atzerapen horren arrazoietan, baina, dena dela, kontuan 

izan behar dugu udalerri onuradun askok 2001. urtean egin ez zuten gastua 2002. urtera 

aldatu zutela, eta urte horretarako hasieratik aurreikusita zeukaten zenbatekoari gehitu 

ziotela; horrenbestez, 2002. urtean inbertsioetan egin den ahalegina ukitutako lurralde 

askotan bost urterako programatuta zeukatenaren heren bat baino zertxobait gehiago da. 

Bestalde, urte honetako betearazpena aurreko urtean egindakoarekin alderatzen badugu, 

inbertsioen eta plangintzaren erritmoak antzekoa direla ohartuko gara, %41ekoa 2001. 

urtean; eta litekeena da programak garatzeko dauden zailtasunek erritmo hori markatzea 

ekimenak iraungo duen hurrengo urteetako aurreikuspenei dagokienez.  

 

2. grafikoa: 2002. urtean egindako gastua urte horretako programazioari dagokionez. 
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Egindako gastua programatutako gastuari nola egokitzen zaion ikuspegi funtzionaletik 

aztertuta, ez dago alde handirik aurreikuspenen garapenean esku hartzeko eremuen 

artean, inbertsioko aurreikuspenen %50 edo 55 betetzen baitira. Bestela gertatzen da 

4. ARDATZEAN, Tokiko oinarrizko egiturak sortzea eta garatzea izeneko horretan, ardatz 

horrek 2002. urterako plangintzaren %17 baizik ez baitu bete. Programazioari gehien 

jarraitzen dioten neurriak honako hauek dira: 2.8. Hezkuntzako eta prestakuntzako 
azpiegitura, 1.2. Ekoizpen-azpiegitura sortzea eta garatzea, 3.1 Lan-merkatuko politikak, 
1.4. Tokiko sustapena, turismoa eta ondarea eta 3.3. Aukera-berdintasuna. Bestalde, 

aurreikuspenetatik gehien desbideratzen diren neurriak hauek dira: 4.3. Gizarte-hezkuntza 
eta –prestakuntza, 1.1. Jarduerari laguntzeko egiturak sortzea eta garatzea, 3.4. 
Hezkuntza eta prestakuntza, 2.6. Gizarteko eta osasuneko azpiegiturak eta 4.1. Tokiko 
oinarrizko zerbitzuak.  
 
Taula eta grafiko hauetan ondo ikusten da aurreikuspenen garapena, benetan egin den 

gastuari dagokionez. 

 
2. taula: Esku hartzeko eremuak. 2002. urterako programatutako gastua eta benetan 

egindakoa 
 

NEURRIAK PROGRAMATU
TAKO GASTUA  

EGINDAKO 
GASTUA 

1.1. Jarduera sustatzeko egiturak sortzea eta garatzea           1.025.800                  159.530      
1.2. Ekoizpeneko azpiegitura sortzea eta garatzea           1.356.967               1.298.483      
1.3. Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, eta artisau-enpresei 
laguntzea 

             226.211                    97.246      

1.4. Tokiko sustapena, turismoa eta ondarea           1.450.015                  938.906      
2.1. Garraioko azpiegiturak           7.795.162               3.232.424      
2.2. Telekomunikazioko eta informazioaren gizarteko azpiegiturak              486.382                  226.220      
2.3. Azpiegitura energetikoa              242.586                  118.339      
2.4. Ingurumeneko azpiegitura           9.740.255               3.964.774      
2.5. Antolamenduko eta birgaitzeko azpiegiturak         35.651.027             15.763.048      
2.6. Gizarteko eta osasuneko azpiegiturak           2.711.324                  629.751      
2.7. Aisialdiko eta kulturako azpiegiturak         10.626.733               5.163.742      
2.8. Hezkuntzako eta prestakuntzako azpiegiturak              473.858                  472.680      
3.1. Lan-merkatuko politikak              686.505                  541.444      
3.2. Gizarteratzea           2.154.870               1.036.387      
3.3. Aukera-berdintasuna              505.039                  299.505      
3.4. Hezkuntza eta prestakuntza           1.181.275                  249.237      
4.1. Tokiko oinarrizko zerbitzuak           1.796.347                  495.920      
4.3. Gizarte-hezkuntza eta –prestakuntza              150.470                    10.117      
5.1. Laguntza teknikoa              678.738                  338.161      
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3. grafikoa: Esku-hartzeko eremuak. 2002. urtean egindako inbertsioa urte horretako 
gastu-aurreikuspenetara zenbateraino egokitzen den 
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Lurraldearen ikuspegitik, Gipuzkoa da hasierako aurreikuspenak hobeto bete dituen 

probintzia, programatutakoaren %55 bete baitu. Haren atzetik, Araba dator, %46arekin; 

eta, azkenik, Bizkaia, 2002. urterako plangintzari dagokionez %42ko inbertsioa eginda. 

 

Berprogramazioari hobeto jarraitu dioten eskualdeak hauek dira: Durangaldea, Tolosa, 

Bilbo, Enkarterri, Goierri eta Debabarrena. Bestalde, plangintzari dagokionez, 

programaziotik gehien aldendu direnak hauek dira: Donostia-San Sebastián, Gernika-
Bermeo, Arratia–Nerbioi, Ibaizabal ibaiaren ezkerraldea, Markina-Ondarroa, Kantauri 
Arabarra eta Plentzia-Mungia. Gainerakoek programatutako gastuaren %40 eta %60 arteko 

kopurua egin dute.  

 

Udalerriei dagokienez, batzuek betearazpen-igurikimenak gainditu dituzte, eta egindako 

gastua %100etik gora joan da 2002. urterako aurreikusitakoari dagokionez. Horixe gertatu 

da, hain zuzen, Deban, Errenterian, Legazpin, Bilboko Otxarkoaga auzoan, Berrizen, 

Gordexolan eta Karrantzan. Era berean, honako hauek dira programazioari hobeto jarraitu 

diotenak, inbertsioko aurreikuspenen %100 edo ia inbertsio guztiak (%70-%99) bete 

baitituzte: Elgoibar, Mutriku, Soraluze, Ordizia, Urretxu, Zegama, Tolosa, Bilbo Zaharra, 

Etxebarri, Ermua, Balmaseda eta Loiu. Beste muturrean daude inbertsioko hasierako 

aurreikuspenen %10era ozta-ozta iritsi diren udalerriak: Eibar, Donostiako Altza eta Loiola 

auzoak, Zumarraga, Galdakao, Urduña, Bermeo, Barakaldoko Gurutzeta auzoa, Ondarroa, 

Barakaldoko Lutxana auzoa, Ortuella eta Portugaleteko San Roke auzoa. 
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4. grafikoa: Eskualdeak. 2002. urtean egindako inbertsioa urte horretako gastu-
gastu-aurreikuspenetara zenbateraino egokitzen den 
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3.1.2. PROGRAMAZIOARI DAGOKIONEZ IZAN DIREN DESBIDERATZEAK 

 

Desbideratzeko neurri gisa, udaleko arduradunek aipatutakoaz gain –aurreikusitako 

jarduerak egitean aldaketak egitea–, aurreikusitako gastua gainditu duten edo gastu 

txikiagoa egin duten programak hartu dira. Ildo horretan, eta laguntza teknikoko 

proiektuak biltzen dituen 5. ARDATZA kontuan hartu gabe, 345 proiektuetatik, 216 

proiektu programaziotik desbideratu dira, beraz, jardueren %63.  

 
5. grafikoa: Proiektuak. Programazioari dagokionez izan diren desbideratzeak. 2002. 

urtea. 
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urteko aurreikuspenei dagokienez. 

 

Beste alde batetik, %15 kasutan –31 proiektutan, alegia–, desbideratze horiek 

onuragarriak izan dira. Esan nahi baita aldaketa gertatu dela, programazioari 

dagokionez gehiegizko betearazpen finantzarioa izan delako, eta horrela izan da 

hurrengo urteetarako programatutako jarduerak aurreratu direlako, proiektua abian 

jartzeak hasieran aurreikusitakoak baino jarduera gehiago egitea eskatu duelako edota 

programaren hasieran planifikatutakoa baino kopuru handiagoa ordaintzea eskatu 

duelako. 
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Egoera hori izan da Izarturen programa batzuen proiektuetan –hain zuzen, Amurrioko, 

Laudioko, Debako, Elgoibarko, Mendaroko, Soraluzeko, Errenteriako, Legazpiko, Ordiziako, 

Zegamako, Tolosako, Berrizko, Gordexolako, Karrantzako, Leioako, Santurtziko, 

Trapagarango eta Erandioko programetan–, 1.3. Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, 
eta artisau-enpresei laguntzea eta 1.4. Tokiko sustapena, turismoa eta ondarea neurrietan 

eta 2. ARDATZEAN –2.3. Azpiegitura energetikoa eta 2.6. Gizarteko eta osasuneko 
azpiegiturak neurrietan izan ezik–.  

 
6. grafikoa: 2002.ean gehiegizko betearazpena izan duten programak eta arrazoiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurreko grafikoan ikusten denez, aurreikusitako inbertsioa gainditzen duen inbertsioaren 

zergatia azaltzeko, gehien aipatzen den arrazoia honako hau da: proiektuak hasieran 

aurreikusitakoak baino jarduera gehiago egitea eskatzen zuela, esate baterako, hasierako 

proiektua hobetzea, azterlan berriak egitea, lortu nahi zen xedea erdiesteko ekintza 

gehiago prestatzea edota programak biztanleengan piztutako itxaropenak eragin handiagoa 

izatea… Ildo horretan, udalerriek honako irtenbide hauek aurkitu dituzte: programatutako 

inbertsioaren kostuak izan duen igoera udalak berak bere gain hartzea, edo, bestela, 

programako beste proiektu batzuen aurrekontua ukitutako proiektu horietara bideratzea. 

Beste alde batetik, gehiegizko betearazpenaren arrazoia jarduerak hurrengo urteei 

dagokienez aurreratuta egotea izan denean, bidezkoa denez, proiektua bukatzeko epe 

laburragoa uztea eta hurrengo urteetan inbertsio txikiagoa egitea aurreikusi da.  
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Beste muturrean daude batere gasturik egin ez duten proiektuak edo 2002. urterako 

aurreikusita zeuzkaten jardueretatik batere egin ez dutenak. Horixe gertatu da 

desbideratzeak izan dituzten 216 proiektuetatik %37tan.  

 

Esku-hartzeko eremu gehienetan dago horrelako proiekturen bat, honako neurri hauetan 

izan ezik: 1.2. Ekoizpeneko azpiegiturak sortzea eta garatzea, 2.3. Azpiegitura energetikoa, 

2.8. Hezkuntzako eta prestakuntzako azpiegiturak eta 3.1. Lan-merkatuko politikak 
neurrietan. Udalerriei dagokienez, egoera horretan dago ia udalerri onuradunen erdia; 

horixe gertatzen da, hain zuzen, Eibarko, Elgoibarko, Donostiako, Errenteriako, Pasaiako, 

Ordiziako, Zumarragako, Arrigorriagako, Basauriko, Galdakaoko, Urduñako, Gueñesko, 

Bermeoko, Leioako, Alonsotegiko, Barakaldoko, Muskizko, Portugaleteko, Santurtziko, 

Sestaoko eta Trapagarango programetan sartutako proiektu batean edo bestean. 

 
7. grafikoa: 2002. urtean betearazpenik izan ez duten proiektuak eta horren 

arrazoiak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Atzerapen horren arrazoiak honakook dira: lehenago aurreikusi ez ziren alderdi batzuei 

erantzun egin behar izan zaiela eta, ondorioz, azterlan berriak egin behar izan direla, 

xedeak aldatu behar izan direla, programazioa udalerriko beste proiektu batzuetara 

egokitu behar izan dela edo instituzioen arteko lankidetza gehiago behar izan dela. Orobat, 

programarekin zerikusirik ez duten arrazoiak izan dira tartean, hala nola, grebak, uholdeak, 

erortzeak…, eta, zenbait kasutan, programaren beste proiektu batzuk atzeratu dira, eta 

atzerapen horrek azken proiektu hauek abian jartzea oztopatu du. Atzerapen horiei aurre 

egiteko, inbertsioa beste urte batera aldatzea erabaki da; eta, horrenbestez, 2002. urtean 

egin behar ziren jarduerak eta inbertsioa hurrengo urteetarako utzi dira. Proiektu batean 
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soil-soilik aztertu da proiektua bertan behera uztea eta programako beste jarduera 

batzuei ekitea. 

Azkenik, gastua bete duten edo aurreikusitako jardueretako batzuk egin dituzten 

arren, dagokion urterako aurreikusita zegoen guztia bete ez duten proiektuak aipatu 

behar ditugu. Programazioari dagokionez desbideratzeak izan dituzten proiektuen 

%48a dira, hain zuzen, 104 proiektu. Horixe da, izan ere, Izarturen programetan eta esku 

hartzeko eremuetan izaten den egoerarik arruntena.  

 
8. grafikoa: 2002. urtean gastu gutxiago egin duten proiektuak eta arrazoiak. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oro har, gastu gutxiago egiteko arrazoiak aurreko kasuan azaldutakoen antzekoak dira, eta 

hartu beharreko neurria edo bilatu beharreko irtenbidea inbertsioa hurrengo urteetara 

aldatzea da. Hona hemen arrazoiak:  

 

 Proiektuaren zailtasuna, bai proiektuaren diseinuarena, bai proiektuaren 

betearazpenarena, topografia menditsuak edo obrak egiteko kontuan hartu 

beharreko osagaien konplexutasunak eragindakoa. 

 Proiektuaren edukia aldatzeko erabakia, eta, ondorioz, hasierako planak aldatu, eta 

jarduteko eremua zabaldu behar izatea,.. 

 Tartean dauden beste administrazio batzuekin batera jardutea, eta, hori dela-eta, 

atzerapenak egotea hitzarmenak gauzatzeko, lizentziak eskuratzeko,... 

 Programarekin zerikusirik ez duten arrazoiak, hala nola, euriteak, uholdeak, 

erortzeak, lur jotzeak, grebak (gehienbat, 2002. urtean harrobietako eta 

hormigoiko langileek egindakoak), edo lurrak lagatzeko atzerapenak titularrekin 

akordioa ezin egiteagatik. 

Programatutakoari dagokionez
desbideratzeak izan dituzten
proiektuak

216

Aurreikusitakoa baino gastu gutxiago e
duten desbideratzeak

104

48% 5%

20%

75%
Programazioarekiko atzerapenak gastua

betetzean

Proiektuan jarduera gehiago egin
behar izateak sortutako atzerapenak

Hasieran aurreikusitakoekiko proiektuan
egin beharreko jarduera gutxiago



 

                            IZARTU PROGRAMA  
(HIRIALDEAK BIZIBERRITZEKO PROGRAMA INTEGRALA) 

EKONOMIA ETA PLANGINTZA ZUZENDARITZA  JARRAIPEN-TXOSTENA. 2002. URTEA   
 
 
 
 

 19

 Obretan atzerapenak metatzea eta, ondorioz, obrak bukatzeko epea luzatzea, eta 

proiektuak idaztean eta lehiaketak esleitzean atzerapenak egotea. 

 Programako beste jarduera batzuk atzeratzeak eragindako atzeraldiak, proiektua 

abian jartzea oztopatzen dutenak. 
 
Beste alde batetik, batzuetan gastu gutxiago egiteko arrazoia proiektuan hasieran 

aurreikusitakoak baino jarduera gehiago edo gutxiago egin behar izateak ekarri du. 

Proiektu gutxi dago egoera horretan, baina, dena dela, irtenbide hau eman zaio arazo horri: 

beste jarduera batzuen aurrekontua jarduera horietara bideratzea; eta, egoera kontrakoa 

izatera, proiektuaren inbertsioa programako beste jarduera batzuetara bideratzea.  
 
Azkenik, esan beharra dago programazioari dagokionez horrelako desbideratzeak izan 

direnean, tokiko arduradunei galdetu zaiela abian jarritako ekintzak aurrera eramatea 

egoki den, edo baldintza orokorretan (joera sozio-ekonomikoak, lehentasun berriak, 

neurrien edo jardueren garrantzi erlatiboa lehentasunen ardatzean antolatzeko beharra…) 

aldaketaren bat egitea komeni ote den xedeak eta xedeak lortzeko esku-hartzeak 

ukitzeko. 
 
Arduradun guztiek erantzun dute egokia dela programekin jarraitzea, bai ikuspegi 

orokorrari begira, bai proposatutako esku-hartzeak aurreikusitako helburu orokorrekin 

bat etortzeari begira. Arduradun batzuen iritziz, zenbait jardueratako funtsak beste 

jarduera batzuetara bideratu behar dira, jarduera horien edukia aldatu behar da edo 

jarduera horietakoren bat kendu behar da programa berean sartutako proiekturen batean 

edo proiektu batzuetan inbertsio handiagoa egin ahal izateko; kasu horietan, proposatutako 

esku-hartze batzuetan aurreikusi diren jarduerak edo xedatutako neurriak aldatu arren, 

ez da aldatuko alderdian gizarte eta ekonomia aldetik kohesio gehiago lortzeko sortu den 

estrategia, ezta lortu nahi den eragina ere. Ildo horretan, tokiko arduradunek adierazi 

dute joera sozio-ekonomikoek, tokiko eta hiriko ezaugarriek, eta proposatutako fasean 

antzemandako gizarteko eta ekonomiako kohesioko arazoek indarrean jarraitzen dutela. 

Hala, beraz, tokiko arduradunen iritziz, estrategiaren barruan aurreikusitako 

jarduerak baliozkoak dira, eta ez dago programen ikuspegi nagusia aldatzeko beharrik. 
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3.2. PROGRAMAREN AURRERAPENAREN BALORAZIOA, FUNTZIO- ETA 

ESKUALDE-IKUSPEGIETATIK.  

 
3.2.1. PROGRAMAREN AURRERAPENA INBERTSIOARI DAGOKIONEZ 
 
Aurreko urtean izan ziren atzerapenen ondoren, 2002. urtean nabarmena da udalerri 

onuradunek ahalegin ekonomiko handia egin dutela. Izan ere, 2001. urtean programetan 

egin zuten gastua guztizko inbertsioaren %6ra ere ez zen iristen, eta, 2002. urtean, aldiz, 

egindako gastua 35.035.914 eurokoa izan da; horrek esan nahi du aurreko urteko emaitzei 

gehituta, Izartu Programaren guztizko inbertsioaren laurden bat egin dela ia, 221.537.288 

euro. 
 

9. grafikoa: 2001.ean eta 2002.ean egindako gastua guztizko inbertsioari dagokionez. 

 

 

 

 

 

 

 

Esku hartzeko eremu guztietan antzeko aurrerapena izan da, %21 eta 31 artekoa, 4. 

ARDATZEAN izan ezik, ardatz horretan %11ko aurrerapena baizik ez baita egon. Egia esan, 

ARDATZ horrek bi neurri ditu, eta 4.1. Tokiko oinarrizko zerbitzuak neurria 

aurreratuxeago badago ere (guztizko inbertsioaren %18a eginda), 4.3. Gizarte-hezkuntza 
eta -prestakuntza neurrian metatutako gastua (2001ekoa gehi 2002koa) %4 da. Esku 

hartzeko gainerako eremuetan, 2. ARDATZA da aurrerapenik handiena izan duena, 

programatutako inbertsioaren ia heren bat egin baita. Gainera, bera da neurri eta 

proiektu gehien biltzen duen ardatza. Horren arrazoia, 2001. urteko jarraipen-txostenean 

aurreratu genuenez, hauxe izan daiteke: gainerako eremuetako proiektu askok abian 

jarriko badira, ARDATZ honetan sartutako azpiegitura batzuek burututa egon behar 

dutela. Programa osoarentzat onartu den guztizko inbertsioari dagokionez, aurreratuago 

dauden neurriak hauek dira: 2.8. Hezkuntzako eta prestakuntzako azpiegiturak, 1.2. 
Ekoizpen-azpiegitura sortzea eta garatzea, 2.3. Azpiegitura energetikoa, 2.2. 
Telekomunikazioko eta informazioaren gizarteko azpiegiturak.  
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Aldiz, parametro ekonomikoei begira atzeratuago dauden proiektuak, 4. ARDATZEKOEZ 

gain, honako hauek dira: 1.3. Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, eta artisau-
enpresei laguntzea eta 2.6. Gizarteko eta osasuneko azpiegiturak. 

 
10. grafikoa: Esku hartzeko eremuak. 2001.ean eta 2002.ean egindako gastua, 

guztizko inbertsioari dagokionez. 
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Lurraldearen ikuspegitik, Gipuzkoa da aurreratuago dagoen probintzia, egindako gastu 

metatua (2001-2002), guztizko inbertsioari dagokionez, %26koa baita. Haren atzetik, 

Bizkaia dator, %21arekin; eta, azkenik, Araba, %9arekin. 

 

Lurraldeen aurrerapen finantzarioak, neurri handi batean, bat etorri beharko luke 

udalerriek proiektuak bukatzeko daukaten epearekin, eta epe hori bi eta bost urte 

bitartekoa da. Alabaina, egoera ez erabat horrelakoa. Araban, bost urteko epea dago 

programak bukatzeko; baina Bizkaiak Gipuzkoak baino aurreratuago joan beharko luke, 

proiektuak egiteko epe laburragoa duten udalerri gehiago baitu Gipuzkoak baino.  

 

Eskualdeak eta udalerriak kontuan izanda, honako hauek dira aurrerago doazenak: Bilbo 

(gastu metatua %62koa da Bilbo Zaharrean eta %51koa Otxarkoagan), Bidasoa Beherea 

(bertan dago Irun udalerria eta udalerri horrek guztizko inbertsioaren %50 egin du), 

Durangaldea (Berriz %53, Ermua %55), Tolosa  (bertan, Tolosa baizik ez dago, eta udalerri 

horren gastu metatua %37koa da), Enkarterri (Balmaseda %34, Gueñes %39 eta Karrantza 

%40), Goierri, (Legazpi %36, Ordizia %37, Urretxu %43 eta Zegama %58) eta 

Debabarrena (Elgoibar %31, Mutriku %49, Soraluze %47). Era berean, udalerri hauek 

nabarmentzen dira: Etxebarri (programa burutu egin du, gastuaren %100 eginda guztizko 

inbertsioari dagokionez), Loiu (%35eko gastu metatuarekin) eta Errenteria (%33). 

 

Bestalde, honako hauek dira atzeratuago doazen eskualdeak eta udalerriak: Donostia-San 
Sebastián (ez du programa hasi), Donostiako Altza (%1) eta Donostiako Loiola (%0), 

Arratia-Nerbioi (Urduña %3), Gernika-Bermeo (Bermeo %1 eta Gernika %7), Markina-
Ondarroa (Ondarroa %4), Ezkerraldea (Alonsotegi %9, Barakaldoko Gurutzeta %0, 

Barakaldoko Lutxana %2, Muskiz %7, Ortuella %3, Portugaleteko Azeta %12, Portugaleteko 

San Roke %0, Santurtzi %10 eta Sestao %8) eta Kantauri Arabarra (Amurrio %9 eta 

Laudio %9). Talde horretan ere sartu behar ditugu Eibar (%1eko gastua eginda guztizko 

inbertsioari dagokionez), Lezo eta Oiartzun (%7), Pasaia (%0), Zumarraga (%1), Galdakao 

(%1) eta Zaldibar (%6).  

 

Erdi bidean daude udalerri eta eskualde hauek: Nerbioi Garaia (Arrigorriaga %25 eta 

Basauri %14), Eskuinaldea (Leioa %18), Plentzia-Mungia (Mungia %26) eta Txoriherri 
(Erandio %19), baita Trapagaran (gastuaren %17a eginda guztizko inbertsioari dagokionez) 

eta Gordexola (%14) udalerriak ere. 
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11. grafikoa: Eskualdeak. 2001.ean eta 2002.ean egindako gastua guztizko 

inbertsioari dagokionez. 
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3.2.2. PROGRAMAREN BALORAZIOA IKUSPEGI INTEGRAL BATETIK 
 
Ikuspegi integral batetik abiatuta, proiektuek 2001. eta 2002. urteetan izan duten 

garapenaz tokiko arduradunek egin duten balorazioa ona izan da proiektuen %50 

kasutan. Ondoko grafikoan ikus daitekeenez, udal gutxik uste dute aurrerapena ez dela 

behar bezalakoa izan (%16), eta aurreko atalean azaldutako arrazoietan oinarritzen dira 

horretarako. Ehuneko hamarrek erdi mailako balorazioa egin dute, hau da, ez ona, ez 

txarra; eta, azkenik, udalerrien %24k programaren gaineko balorazio jakinik ez egitea 

erabaki dute. 
 
12. grafikoa: Izartu Programaren garapenarekiko gogobetetasun-mailaren balorazioa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Programaren aurrerapenaren balorazio ona egiten duten arduradunen argudioetan 

sakontzen badugu, lehenik, esan dezakegu udaletako lan-taldeek konpromiso handia hartu 

dutela jarduerak era orekatuan garatzeko; esate baterako, horrela gertatu da Amurrion, 

Arrigorriagan eta Karrantzan, udalerri horietan udalek kudeatutako garrantzi handieneko 

proiektutzat jo baitute hau. Bigarrenik, hondatuta zeuden auzoak eta inguruneak 

birgaitzen ikustean biztanleek duten gogobetetasuna nabarmendu beharra dago; horixe 

adierazi dute Bilboko Otxarkoagako, Debako eta Elgoibarko txostenetan. Hirugarrenik, 

gehienbat Gipuzkoan kokatutako eskualdeek (Debabarrenak, Ekialdeko Inguruak, Goierrik 

eta Tolosaldeak) adierazitakoa aipatu beharra dago: programaren aurrerapenaz balorazio 

ona egin dute, jardueren helburuak eta betearazpen-aurreikuspenak betetzea seinalatzen 

dute aurrerapenaren arrazoitzat, eta ekimena hiria birgaitzeko eta biziberritzeko 

eragiletzat eta ukitutako alderdietako biztanleentzako ilusio-pizgarritzat jotzen dute.  

 

Erdi mailako balorazioa, ez ona ez txarra, egiten duten udalerriei dagokienez, Izartu 

Programaren bidez erdietsi nahi ziren helburuen eta lortu diren emaitzen arteko balantzea 
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ona da, baina proiektuenak diren edo proiektuekin zerikusirik ez duten arrazoiengatik izan 

diren atzerapenek hein batean oztopoa jarri dute eta lan egiteko erritmoa ez da espero 

zena izan. Horixe gertatu da, besteak beste, Mungian eta Gernikan. Beste alde batetik, 

atzerapenak, proiektua kudeatzeko, garatzeko eta gauzatzeko zailtasunak, eta egiturazko 

zenbait kontu –hala nola, sektore batzuetan izan diren grebak eta erakundeen arteko 

gatazkak– dira Alonsotegin eta Galdakaon Izartu Programaz egin duten balorazio txarraren 

eragileak. Soraluzen, jarduerak behar bezala garatzeko aurkitu dituzten oztopo nagusiak 

tokiko orografiak eragindako luiziak eta eguraldi txarra izan dira; horrek atzerapenak 

ekarri ditu obretan, baina, nolanahi ere, udalerriko biztanle askok onespena ematen diote 

proiektuari. 
 
Programan jasotako jardueren gainean baloraziorik ez egitea erabaki duten udalerriei 

dagokienez, horrela jokatu badute, aurretiazko faseak baizik egin ez direlako edo 

proiektuari oraindik ekin ez diotelako izan da. Horrela gertatu da Zaldibarren eta 

Portugaleteko San Roken, aurkitu dituzten zailtasunak direla-eta ezin izan baitituzte egin 

beharreko esku-hartzeak egin.  
 
Beste alde batetik, arduradunek programaren garapenaz balorazio ona egiteak lotura 

estu-estua du aurreikusitako jardueren ondoriozko lehenengo eraginak lortzearekin. 

Hurrengo kapituluan aztertuko ditugu Hirialdeak Biziberritzeko Programa Integralak, 

gizarte, lurralde eta ekonomia aldetik kohesioa lortzeko helburu orokorrari dagokionez, 

orain arte erdietsi dituen lorpen nagusiak, baina, dena dela, emaitza nagusietako batzuk 

aurreratuko ditugu, tokiko arduradunek adierazitakoak, eta sailkapen funtzionalaren 

arabera aztertuko ditugu, esku hartzeko eremuen arabera, alegia.  
 
LEHENENGO ARDATZEAN –“Ekoizpen-ingurunea eta enplegua” izenekoan–, 

aurrerapenak izan dira Euskadin dagoen langabezia geldiarazteko erronkan, langabezian 

dauden biztanleei informazio, orientabide eta laguntza gehiago eman baitzaie, 

ekintzaileentzako eta enpresentzako zerbitzuei eta prestakuntzako moduluei lotutako 

jardueren bidez. Era berean, gizarte-ekonomiako hainbat enpresa jarri dira abian arriskuko 

taldeak edo gizartean baztertuta gelditzeko arriskuan dauden taldeak lanean 

txertatzeko. Horrez gain, ARDATZ honetan nabarmendu behar da turismoaren 

sektoreari eman zaion bultzada, eta, orobat, ondarearen eta ingurune naturalaren 

sustapena, abian jarri diren Basoa Ezagutzeko Zentroen bidez.  
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BIGARREN ARDATZEAN –“Tokiko oinarrizko azpiegiturak” izenekoan–, aurrerapenak 

izan dira udalerriko biztanleen bizi-kalitatea eta ingurunea hobetu nahi duten zenbait 

jardueratan: 

 Bide publikoan eta hiri-altzarietan egin diren hobekuntzak, hondatuta dauden 

etxeak zaharberritzeko proiektuak, fatxadak berriztatzea eta oinezkoentzako 

ibilbide berriak sortzea.  

 Narriatutako tokiak birgaitzeko burutu diren obrak, erabilera publikoko tokiak 

(aparkalekuak, lorategiak…) prestatzeko egindakoak. 

 Ibilgailuen trafikoaren eta ibilgailu astunen sarrera eta irteera errazagoa izan 

dadin egindako bide, saihesbide eta zubi berriak, eta hirien erdialdeak eta hirigune 

historikoak oinezkoentzat jartzea.  

 Oinarrizko azpiegiturak, hau da, saneamenduko sareen zuzkidura, argiteria 

publikoa, argiztapena, kableatu elektrikoa lurperatzea, zaborrerako guneak lurpean 

jartzea, gasa, etab.  , etc…  

 Gizarteko, kulturako edo jolaserako ekipamenduak, kultura-etxeak, gazteentzako 

aterpetxeak eta atsedenlekuak, informazioaren eta komunikazioaren 

teknologietarako (IKT) sarbide-zentroak eta ingurune naturalak birgaitzea edo 

erabilera publikorako parkeak sortzea. 

 

HIRUGARREN ARDATZEAN –“Giza baliabideak eta gizarteratzea” izenekoan–, ahalegin 

handiak egin dira enplegua lortzeko aukerak handitzeko eta prestakuntza emateko, eta 

horretarako antolatu diren jardueretan herritar askok hartu dute parte: 

prestakuntzako ikastaroak eta enpleguko tailerrak egin dira, hainbat arlotakoak, hala nola, 

turismoari, eraikinak zaharberritzeari, lorezaintzari, igeltserotzari eta eguzki-energiaren 

instalazioari buruzkoak; prestakuntza hartu duten pertsonentzako ordaindutako lan-

praktikak antolatu dira, lanean txertatzeko enpresak eta langabezian dauden 

emakumeentzako telelaneko zentroak sortu dira, eta udal-zerbitzuak tokiko 

enpresaburuengana hurbildu dira. 

 
AZKEN ARDATZEAN –“Tokiko oinarrizko egiturak sortzea eta garatzea” izenekoan–, 

hirigune historikoetan estalkiak eta fatxadak konpontzeko eta hirigintza birgaitzeko 

proiektuetan izan diren aurrerapenak nabarmendu behar ditugu. Izan ere, horien 

bidez, birgaitutako alderdiak ingurumena aldetik hobetu dira, eta ukitutako alderdien 

merkataritzako eta ekonomiako ehunari funtsezko bultzada eman zaio. Gainera, arlo 

honetan, profesional, merkatari eta herritar askok hartu dute parte.  
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3.2.3. PROGRAMAREN AURRERAPENARI LAGUNTZEKO NEURRIAK      
Aurreko atala ikusita, azpimarratzeko modukoa da, tokiko arduradun gehienen ustez, 

Izarturen programak bide onetik doazela, erritmo egokian joan ere. Irudipen hori 

dute, batetik, biztanle onuradunek harrera ona egin dietelako jarduerei eta parte hartzen 

ari direlako jarduera horietan; eta, bestetik, uste dutelako, atzeman diren zailtasunak 

gorabehera, lan ona eta ahalegin handia ari direla egiten ekimen honetan erabiltzen diren 

inbertsioko kopuru handiak koordinatzeko, kudeatzeko eta haien jarraipena egiteko.  

 

Lehenengo alderdiari dagokionez, herritarrak tartean sartu dira, Izartu Programako 

arduradunek egiten ari diren publizitateari eta zabalkuntzari esker. Ildo horretan, 

programa gehienek –51 programetatik, 46k– beren jarduerak argitara ematea erabaki 

dute, eta, hortaz, beren helburuen, proiektuen eta lortu nahi dituzten emaitzen berri 

eman diete herritarrei. Sei besterik ez dira izan programa argitara ez ematea 

erabaki duten udalerriak, eta holaxe erabaki dute obretan atzerapenak izan direlako 

edo zenbait jarduera beste urte batzuetarako utzi behar izan direlako. 

 

Jardueren berri emateko neurriei dagokienez, udalerri bakoitzak berria zabaltzeko bide 

ezberdinak aukeratu ditu: bide grafikoak erabiltzea, prentsan, aldizkarietan, udal-

gidaliburuetan edo aldizkari ofizialetan sartutako informazio-iragarkien bidez, obrak edo 

jarduerak egiteko aukeratutako tokietan panelak eta txartelak jarriz, ikus-entzunezko 

komunikazioa egitea tokiko edo eskualdeko telebistetan eta irratietan…, Informazioaren 

eta komunikazioaren teknologia berriak erabiltzea, web ofizialetan Izartu Programari 

buruzko informazioa emanez, edo zuzenean, proiektuetan sartuta dauden pertsonekin 

hitzaldiak eta bilerak eginez. 

 

Hala, bada, hartutako neurri grafikoei dagokienez eta jarduera gehienak hiriko birgaitze-

obretan izan direla kontuan izanda, kasu gehienetan, publizitatea jendeak erraz ikusteko 

moduko toki agerietan jarri da, Izartu Programaren logotipoak eta anagrama daramatzaten 

informazioko paneletan edo txarteletan. Bide horretara jo dute 27 udalerrik. Jardueren 

aurrerapenak ere udal-aldizkarien bidez, azalpeneko liburuxkak herritarren 

postontzietatik banatuz eta aldizkari ofizialetan (bai Euskal Herriko Agintaritzaren 

Aldizkarian, bai udalerriari dagokion lurralde historikoko aldizkarian) argitaratuz zabaldu 

dira. 
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Garrantziaren araberako bigarren lekuan, ikus-entzunezko komunikabideak daude: udal-

taldeek gehien erabili dituztenak iragarkiak eta prentsaurrekoak izan dira, eta tokiko 

telebistak eta irratiak ere nahiko erabiliak izan dira. Bestalde, teknologia berriak ere 

lagungarriak izan dira; hain zuzen, udalerri askoren web orrialdeak. 

 

Azkenik, publizitate-bide zehatzagoak eta zuzenagoak izan dira, baina gutxiago erabili 

dira; izan ere, guztira, 8 programa izan dira informazio-bide horretara jo dutenak. 

Programa horietako gehienetan, zuzeneko harremanak eta bilerak egin dituzte jarduerek 

ukitutako biztanleekin (merkatariekin, herritarrekin), eta bi programetan informazioko 

hitzaldiak eta solasaldiak egin dituzte jendaurrean, biztanle guztientzat antolatutako 

ekitaldietan, programaren helburu nagusiak eta biztanleengan izango duen eragina 

ezagutzera emateko. 

 

13. grafikoa: Komunikatzeko, informatzeko eta zabaltzeko tresnak, eta tresna horiek 

erabili dituzten Izarturen programak 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bigarren alderdiari dagokionez, programak koordinatzeko, kudeatzeko eta haien 

jarraipena egiteko egin den ahalegin handia, askotan, eta gehienbat udalerri txikietan edo 

baliabide gutxiko udalerrietan, kanpoko laguntza teknikoa kontratatu delako egin ahal 

izan da. Hala, bada, laguntza teknikoa %50 kasutan erabili da, Izarturen 25 

programetan. 

Laguntza teknikoak hartu dituen neurri nagusi gehienak honelako laguntzak emateko izan 

dira: proiektuak mugatzeko eta zehazteko, programan sartutako proiektu guztiak 
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koordinatzeko, egin beharreko jardueren kontrola, ebaluazioa eta jarraipena egiteko, 

kudeaketako, koordinazioko eta diseinuko gai jakin batzuetan aholkularitza emateko, eta 

jarduera zehatz batzuk garatzeko tresna metodologikoak jartzeko. 

 

Beste kasu batzuetan, laguntza zehatzagoa izan da, eta enpresen edo profesional jakin 

batzuen lan espezializatuagoa behar izan da –esaterako, arkitektoen, ingeniarien edo 

ekonomialarien taldeena…–, obrak idazteko, diseinatzeko eta burutzeko, kontrol 

ekonomikoaz arduratzeko, birgaitzeko proiektuak, hirigintzako planak eta bestelakoak 

zehazteko… Multzo horren barruan daude, orobat, gizarte- edo ekonomia-motatako edo 

beste mota bateko azterlanen kontratazioa egitea biztanleek gai jakin batzuen inguruan 

dituzten beharrak jakiteko, merkatuko azterlanak egitea, edo proiektu jakin batzuen 

bideragarritasunari buruzko azterketa ekonomikoak egitea…  

 

Azkenik, nabarmendu behar da tartean dauden agente eta onuradun guztien koordinatzaile 

eta bitartekari gisa laguntza teknikoak azken bi urte hauetan bete duen zeregina. Ildo 

horretan, zereginen zati handi bat honako hau izan da: biztanleekin, enpresaburuekin, 

enpresekin edo   proiektuen elkarte onuradunekin harremanetan jartzea eta kontsultak 

egitea, tartean dauden instituzioen arteko sailekin jarduerak koordinatzea, banketxeekin 

negoziatzea kanpoko finantziazioa lortze aldera, eta, orobat, beste erakunde publiko 

batzuei diru-laguntzak eskatzea programak gauzatu ahal izateko, eta denboraldi horretan 

udalean izandako gatazkentzako alternatibak eta irtenbideak proposatzea.  

 

14. grafikoa: Kanpoko laguntza teknikoaren zeregina 
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4.  HIRIALDEAK BIZIBERRITZEKO PROZESUEN AURRERAPENAREN MEMORIA 

 
Kapitulu honetan 51 programek aldatu nahi duten errealitateari egin dioten ekarpena 

aztertuko dugu. Hala, bada, hurrengo ataletan, bere eraginpeko alderdiak lurralde, 

ekonomia eta gizarte aldetik hobeto egituratzea eta kohesio gehiago lortzea 

oinarritzat duten proiektu integralen ekimen berritzaile honen azken helburua 

aztertuko dugu. 

Hirialdeak Biziberritzeko Programa Integralaren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko 

alde behartsuen birgaitze sozio-ekonomikoa bultzatzea jarduera integralen eta 

integratuen bidez (Hirialdeak Biziberritzeko Programa Integratuen bidez), eta, horrela, 

alderdi horietako arazo espezifiko guztiak (gizartekoak, ekonomikoak, ingurumenekoak, 

etab.) aztertzea, azken batean alderdia lurralde, ekonomia eta gizarte aldetik 

kohesionatu ahal izateko. Ildo horretan, araututako laguntzak eskatu dituzten proiektuek, 

oro har, hala ekintzaren tipologia nola lortu nahi den xedea eta espero diren eraginak 

aintzat hartuta, kohesioko helburu hauetakoren bat edo batzuk dituzte: 
 

 Lurralde-integrazioa, irisgarritasuna eta hiri-kohesioa hobetzea 
 Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartzea 
 Ingurumena eta narriatutako inguruneak birgaitzea 
 Jarduera ekonomikoa sustatzea: enpresa berriak eta enplegua 
 Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta udal-ondareari 

laguntzea  
 Hirietako inguruneen irudia eta kalitatea hobetzea. Urbanizazio-obrak eta 

birgaitzeko proiektuak 
 Udalerriak gizarteko, kulturako eta jolaserako ekipamenduz eta zerbitzuz 

hornitzea 
 
 

Proiektu gehienek, ia %40ek, jaso duten helburua honako hau da: Hirietako inguruneen 
irudia eta kalitatea hobetzea. Urbanizazio-obrak eta birgaitzeko proiektuak. Horren 

ondotik, baino askoz atzeragotik, helburu hauek daude: Lurralde-integrazioa, 
irisgarritasuna eta hiri-kohesioa hobetzea, Udalerriak gizarteko, kulturako eta jolaserako 
ekipamenduz eta zerbitzuz hornitzea, Ingurumena eta narriatutako inguruneak birgaitzea.  
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Bestetik, zehatzagoak diren helburuak –hala nola, Informazioaren eta komunikazioaren 
teknologia berriak sartzea, Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta 
udal-ondareari laguntzea, Jarduera ekonomikoa sustatzea: enpresa berriak eta enplegua- 
zehatzagoak eta espezifikoagoak direnez, proiektu gutxiagotan agertzen dira. 

  

15. grafikoa: Izartu Programaren proiektuen helburu orokorrak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiektuak kohesioko helburu orokorren arabera sailkatzeko era hau ez da berria. Aurreko 

urtean, 2001. urteko datuen jarraipen-txostenean, Eusko Jaurlaritzak antzeko lan bati ekin 

zion, eta txosten honetan udalek berek berretsi dute. Kapitulu honen ataletan, alderdi 

hauek aztertuko ditugu: banaketa hori nola egin den, helburuei dagozkien proiektu 

bakoitzak duen jarduera- edo ekintza-mota, proiektuen aurrerapena eta lehen emaitzak 

EAEko gizartea eta ekonomia hobeto egituratzeari eta kohesio gehiago lortzeari 

dagokionez. Kapitulu honen ataletan honako alderdi hauek baloratu ditugu: 

 Proiektuen tipologia  

 Kohesio gehiago lortzeko egindako aurrerapenak: inbertsioa eta egindako 

jarduerak. 

 Orain arte lortu diren emaitza kuantitatiboak eta kualitatiboak eta eraginak. 
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4.1. PROIEKTUEN TIPOLOGIA DAGOZKIEN KOHESIOKO HELBURU OROKORREI 

DAGOKIENEZ 
 
 
Lehenik, esan beharra dago proiektuen sailkapena ez dela zehatza, programa izaera 

integralekoa denez, helburuetako asko proiektu guztienak direlako: jarduera ekonomikoa 

sustatzea, ingurumena, hiriaren irudia eta inguruneak hobetzea, gizarteko eta kulturako 

ekipamenduz eta zerbitzuz hornitzea… Hala eta guztiz ere, tokiko arduradunen 

lankidetzaz, helburu orokorren arabera sailkatu dira proiektuak; eta, horri esker, 

errazagoa da udalek gizarteko kohesio gehiago erdiesteko izan dituzten helburuak eta egin 

duten aurrerapena ulertzea. Hargatik, proiektu bakoitzean helburu bakarra hautatu da, 

proiektuaren azken eragina hobeto jasotzen duen helburua oinarritzat hartuta. Proiektuak 

ondoko eran multzokatu dira: 

 

 Lurralde-integrazioa, irisgarritasuna eta hiri-kohesioa hobetzea: 

Helburu honek era honetako jarduerak biltzen ditu gehienbat: komunikabide eta 

sarbide berriak egitea, hiri barnean kokatutako industria-eremuetan edo narriatutako 

inguruneetan espazio publikoak birgaitzeko proiektuak, eta hiriko bazterreko auzoetan 

hirigintzako birgaitze- edo berriztatze-lanak egitea, alderdi horiek hiri barnean 

integratzeko, hain zuzen, komunikabideak eta hiriko ekipamenduak hobetzea, eta, era 

horretan, auzoa lurralde eta gizarte aldetik estuago lotzea udalerriko gainerako 

alderdiei. Hala, helburu honi dagozkion proiektuak jarduera hauetako bat edo batzuk 

biltzen dituzte: 

 

16. grafikoa: Lurralde-integrazioa, irisgarritasuna eta hiri-kohesioa hobetzea 
helburuari dagozkion proiektuen jarduera-kopurua eta -tipologia 
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Helburu honi dagozkion proiektuen xedea da biztanleek oro har, eta biztanleriaren 

talde berezi batzuek bereziki –enpresek, udal-antolakuntzak, emakumeek, gazteek…–, 

informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak gehiago erabiltzea eta 

teknologia berri horiek sustatzea; eta, horrenbestez, helburu horretarako behar 

bezala hornitutako guneak sortu nahi dituzte eta, orobat, teknologia horietan 

prestatzeko eta teknologia horien erabilpena sustatzeko planak egin nahi dituzte… 

Hala, helburu honi dagozkion proiektuak jarduera hauetakoren bat edo batzuk biltzen 

dituzte: 
 

17. grafikoa: Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartzea 
helburuari dagozkion proiektuen jarduera-kopurua eta -tipologia 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ingurumena eta narriatutako inguruneak birgaitzea:  

Helburu honi dagozkion proiektuen azken xedea da udalerrian hondatuta dauden 

inguruneak eta alderdiak birgaitzea, eta ingurumena aldetik hobetzea, eta, orobat, 

guneak ekipamenduz hornitzea biztanleek erabiltzeko, ekologia aldetik 

kontzientziatzea eta ingurumena zaintzea. Hala, helburu honi dagozkion proiektuak 

jarduera hauetakoren bat edo batzuk biltzen dituzte: 

18. grafikoa: Ingurumena eta narriatutako inguruneak birgaitzea helburuari 
dagozkion proiektuen jarduera-kopurua eta -tipologia 
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 Jarduera ekonomikoa sustatzea: enpresa berriak eta enplegua: 

Helburu honi dagozkion proiektuek jarduera ekonomikoa sustatzea eta enplegua 

sortzea dute xede, eta eremu hauek guztiak hartzen dituzte barne: ekintzaileei eta 

gizartean baztertuta gelditzeko arriskuan dauden edo baztertuta dauden taldeei 

laguntzeko prestakuntza, edo beste programa publiko batzuk antolatzea, edota guneak 

prestatzea, industriako jarduerak eta hirugarren sektoreko jarduerak kokatzeko eta 

garatzeko, industrialdeak, enpresen mintegiak, merkataritza-guneak eta bestelakoak 

eginez. Hala, helburu honi dagozkion proiektuak jarduera hauetakoren bat edo batzuk 

biltzen dituzte: 

 

19. grafikoa: Jarduera ekonomikoa sustatzea: enpresa berriak eta enplegua 
helburuari dagozkion proiektuen jarduera-kopurua eta –tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta udal-ondareari 

laguntzea: 

Aurreko multzoan gertatu bezala, helburu honi dagozkion proiektuen helburua jarduera 

ekonomikoa sustatzea da, baina ezberdintasun honekin: oro har, udalerrian dagoen 

jarduerari edo egon daitekeen jarduerari ematen dio laguntza, eta, hala, bada, 

enpresen lehiakortasuna eta garapena handitzeko proiektuak prestatzen dira. 

Zehazkiago, proiektu askoren xedea da turismoko jarduerak sustatzea, sektore hori 

garatzeko planen bidez, udal-ondareko eraikin bereziak zaharberrituz eta turismoa 

erakartzeko guneak sortuz. Hala, helburu honi dagozkion proiektuak jarduera 

hauetakoren bat edo batzuk biltzen dituzte: 
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20. grafikoa: Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta udal-
ondareari laguntzea helburuari dagozkion proiektuen jarduera-kopurua eta -

tipologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hirietako inguruneen irudia eta kalitatea hobetzea. Urbanizazio-obrak eta 

birgaitzeko proiektuak 

Helburu honi dagozkion jarduerak era askotakoak dira, baina guztiek nahi dute 

biztanleen bizi-kalitatea hobetu, hirien irudia eta ingurunea onduko duten hirigintzako 

lanen, birgaitzeko proiektuen eta hiriko azpiegituren zuzkiduren eta instalazioen bidez. 

Hala, bada, proiektuek honako jarduera hauek hartzen dituzte barne: urbanizazio-plan 

orokorrak eta azpiegiturak hobetzeko jarduera zehatzak –saneamendua, argiteria, 

gasa,…–, espazio publikoak birgaitzea (parkeak, plazak, lorategiak,…) biztanleek 

atsedenleku eta jolasgune gisa erabiltzeko, udalerriaren erdialdea edo alderdi bereziak 

–hirigune historikoak– oinezkoentzat jartzea eta bertan hirigintzako hobekuntzak 

egitea, hiriaren irudia hobetzea hiri barnean kokatutako erakin bereziak zaharberrituz, 

fatxadak berriztatzea, edukiontziak lurpean jartzea… Hala, helburu honi dagozkion 

proiektuak jarduera hauetakoren bat edo batzuk biltzen dituzte: 
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21. grafikoa: Hirietako inguruneen irudia eta kalitatea hobetzea helburuari dagozkion 
proiektuen jarduera-kopurua eta –tipologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udalerriak gizarteko, kulturako eta jolaserako ekipamenduz eta zerbitzuz 

hornitzea 

Azkenik, helburu honetako jardueren azken xedea da Izartu Programaren onura 

jasotzen duten herritarrei hirugarren sektoreko zerbitzuak eta ekipamenduak eskura 

jartzea; esate baterako, gizarteko eta kulturako zentroak, hirugarren adinekoentzako, 

emakumeentzako, gazteentzako eta gizartean baztertuta dauden taldeentzako tokiak, 

erabilerako anitzeko eraikinak edo merkataritzako eraikinak, atsedenlekuak eta 

jolastokiak…, gizarteko zerbitzu edo programa espezifikoak… Hala, helburu honi 

dagozkion proiektuak jarduera hauetakoren bat edo batzuk biltzen dituzte: 

 

 22. grafikoa: Udalerriak gizarteko, kulturako eta jolaserako ekipamenduz eta 
zerbitzuz hornitzea helburuari dagozkion proiektuen jarduera-kopurua eta –

tipologia 
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4.2. KOHESIOKO AURRERAPENA: INBERTSIOA ETA EGINDAKO 

JARDUERAK 

 

4.2.1. KOHESIOKO HELBURU OROKORRETAN EGINDAKO INBERTSIOA 

 

Atal honetan, kohesioko helburu orokor bakoitzean izan den aurrerapena aztertuko 

dugu, egindako inbertsioa eta burututako ekintzak edota proiektu bakoitzean egindako 

jarduera nagusiak aintzat hartuta. Egindako gastua parametro zehatza da helburuen 

garapena neurtzeko, Izartu programen urteko txostenetan nahitaez bete beharreko 

eskakizuna izan baita; aldiz, egindako jardueren aurrerapenak, burutzapenen adierazleen 

arabera neurtuta, ez du egoera hain zehatz islatzen, tokiko arduradun batzuek ez baitute 

alderdi hori bete edo ez baitituzte egindako jarduerak deskribatu gero azterketa egiteko 

aukera emango duten neurtzeko unitateei jarraiki. Alabaina, 2002. urtean egindako 

burutzapenen edo abian jarritako edota burututako jardueren balorazioak programaren 

ikuspegi ezberdina ematen digu edo EAEn gizarte eta ekonomia aldetik kohesio gehiago 

lortzeko egin den aurrerapenari buruzko ikuspegi deskriptiboagoa ematen digu behintzat. 

Hortaz, ildo horretan orain arte izan diren aurrerapen nagusiak azaltzeko ahalegina egin 

dugu. 

 

Lehenik, kohesioko helburu orokor bakoitzean orain arte egindako inbertsioari dagokionez, 

bidezkoa denez, helburu bakoitzeko inbertsioa bat dator helburu bakoitzak barne 

hartzen duen proiektu-kopuruarekin. Hala, bada, Hirietako inguruneen irudia eta kalitatea 
hobetzea helburu orokorra 129 proiektuk jasotzen dute, eta, horrenbestez, helburu horrek 

Hirialdeko Biziberritzeko Programa Integralaren guztizko inbertsioaren heren bat baino 

gehiago hartzen du. Inbertsioari dagokionez, bigarrenik, Lurralde-integrazioa, 
irisgarritasuna eta hiri-kohesioa hobetzea izeneko helburua dator, eta, bestalde, 

Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartzea eta Enpresaburuei, 
enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta udal-ondareari laguntzea helburuek gutizko 

inbertsioaren %2 eta %3 besterik ez dute hartzen, hurrenez hurren. 
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23. grafikoa: Programaren guztizko inbertsioaren banaketa kohesioko helburu 

orokorren arabera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aitzitik, proiektu bakoitzaren batez besteko inbertsioari dagokionez (636.994 €), 

inbertsio gehiago behar izan duten ekimenak Lurralde-integrazioa, irisgarritasuna eta hiri-
kohesioa hobetzea helburuari lotutakoak dira, proiektu bakoitzak 1.049.271,38 euroko 

inbertsioa baitu batez beste. Batez besteko inbertsioaren azpitik honako proiektu hauek 

daude: Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartzea, Jarduera 
ekonomikoa sustatzea: enpresa berriak eta enplegua eta Enpresaburuei, enpresa txikiei eta 
ertainei, turismoari eta udal-ondareari laguntzea helburuei lotutakoak dira, horietan 

proiektu bakoitzean batez besteko inbertsioa 270.000 eta 370.00 euro bitartekoa izan 

baita. 

 

2001. eta 2002. urteetan egindako inbertsioari dagokionez proiektu horietan izan den 

aurrerapena aztertuta, aurreratuago dauden helburu orokorrak honako hauek dira: 

Hirietako inguruneen irudia eta kalitatea hobetzea. Urbanizazio-obrak eta birgaitzeko 
proiektuak, Udalerriak gizarteko, kulturako eta jolaserako ekipamenduz eta zerbitzuz 
hornitzea eta Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta udal-ondareari 
laguntzea. 
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24. grafikoa: Kohesioko helburu orokorrak. 2001. eta 2002. urteetan egindako gastua 

guztizko inbertsioari dagokionez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurraldeei begira, eskualde edo udalerri guztiek ez dute proiektua aurkeztu helburu 

guztietan, eta, beraz, lurraldekako aurrerapen finantzarioa egitean, helburuetan jarduerak 

dituzten udalerriak baizik ez dira aintzat hartu. Ildo horretan, Lurralde-integrazioa, 
irisgarritasuna eta hiri-kohesioa hobetzea helburu orokorrean gehien aurreratu duten 

udalerriak honako hauek dira: Soraluze (%52), Mutriku (%46), Elgoibar (%41), Karrantza 

(%40), Mungia (%33), Leioa (%29), Arrigorriaga (%20) eta Erandio (%18).  
 

25. grafikoa: Eskualdeak. Lurraldea integratzea helburuan metatutako gastua. 
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Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartzea izeneko helburuan, herri 

hauetan baizik ez da aurrerapenik egin: Laudion (%15), Mendaron (%71), Soraluzen (%6) eta 

Barakaldoko Gurutzetan (%2). 

 

26. grafikoa: Eskualdeak. IKTB sartzea izeneko helburuan metatutako gastua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingurumena eta narriatutako inguruneak birgaitzea izeneko helburua, aurrerago doazen 

udalerriak: Ermua (%87), Bilbo Zaharra (%65), Zegama (%59), Irun (%57), Errenteria 

(%51), Lezo-Oiartzun (%11) eta Mutriku (%100).  

 

27 grafikoa: Eskualdeak. Ingurumena izeneko helburuan metatutako gastua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarduera ekonomikoa sustatzea: enpresa berriak eta enplegua izeneko helburuan, gehiago 

izan dira aurrerapen finantzarioa izan duten udalerriak: Mungia (%96), Bilbo Zaharra 

(%86), Irun (%68), Zegama (%63) Karrantza (%26), Gernika (%100), Lezo-Oiartzun (%20), 

Santurtzi (%18) eta Trapagaran (%26). 
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28. grafikoa: Eskualdeak. Jarduera ekonomikoa sustatzea izeneko helburuan 
metatutako gastua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta udal-ondareari laguntzea 

izeneko helburuan honako hauek daude aurre-aurrean: Amurrio (%74), Karrantza (%39), 

Zegama (%88), Ordizia (%62), Mutriku (%46) eta Mungia (%17).  

 
29. grafikoa: Eskualdeak. Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, eta turismoari 

laguntzea izeneko helburuan metatutako gastua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hirietako inguruneen irudia eta kalitatea hobetzea. Urbanizazio-obrak eta birgaitzeko 
proiektuak izeneko helburua ia eskualde guztiek jaso dute, Markina-Ondarroa izan ezik. 
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Zegama (%51), Bilbo Zaharra (%49), Urretxu (%45), Gueñes (%39), Tolosa (%37), 
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Balmaseda (%35), Errenteria (%33), Ordizia (%32), Pasaia (%24), Mungia (%21), 

Barakaldoko Gurutzeta (%20) eta Erandio (%20).  
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30. grafikoa: Eskualdeak. Hirietako inguruneen irudia eta kalitatea hobetzea izeneko 
helburuan metatutako gastua 
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Azkenik, Udalerriak gizarteko, kulturako eta jolaserako ekipamenduz eta zerbitzuz 
hornitzea izeneko helburuari dagokionez, honako hauek dira aurre-aurrean dauden 

udalerriak: Bilbo Zaharra %84), Irun (%77), Arrigorriaga (%75), Ermua (%61), Alonsotegi 

(%63), Basauri (%41), Berriz (%35), Legazpi (%29), Mutriku (%27), Leioa (%24), Santurtzi 

(%24) eta Zegama (%23). 

 

31. grafikoa: Eskualdeak. Udalerriak gizarteko, kulturako eta jolaserako ekipamenduz 
eta zerbitzuz hornitzea izeneko helburuan metatutako gastua. 
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4.2.2. KOHESIOKO HELBURU OROKORRETAN EGINDAKO JARDUERAK 

 

Lehenago aurreratu dugunez, taula honetan, helburu orokor bakoitzean egindako 

aurrerapenaren ikuspegi bat emango dugu, proiektuetan egindako jardueren arabera. 

Burutzapeneko adierazleetan daturik eman ez duten udalerriei dagokienez, udalerri 

horietan egindako gastua estrapolatu dugu, helburuaren aurrerapen orokorraren 

erreferentzia gisa.  

 

Hala, bada, udalerri guztien guztizko datuak hartuta, hasierako aurreikuspenei dagokienez 

jarduera gehien egin dituzten helburuak honako hauek dira: Hirietako inguruneen irudia eta 
kalitatea hobetzea. Urbanizazio-obrak eta birgaitzeko proiektuak (%61), Enpresaburuei, 
enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta udal-ondareari laguntzea (%58) eta, azkenik, 

Jarduera ekonomikoa sustatzea: enpresa berriak eta enplegua (%52). Ondorengo grafikoa 

ikusita eta metatutako gastua guztizko inbertsioarekin alderatuta, honako ondorioa atera 

dezakegu: helburu orokor bakoitzean egindako aurrerapena handiagoa da egindako 

burutzapenei dagokienez, metatutako gastuari dagokionez baino. Litekeena da horren 

arrazoia izatea tokiko arduradunek gehiago baloratu dutela orain arte egindako ahalegina. 

 

32. grafikoa: Kohesioko helburu orokorrak. Egindako burutzapenak aurreikusitako 

jarduera guztiei dagokienez. 
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Enkarterri. Egindako jardueren balorazioa egindako gastuaren gainetik aurreikusitako 

jarduerei dagokienez egin da. 

 

33. grafikoa: Eskualdeak. Egindako burutzapenak aurreikusitako jarduera guztiei 

dagokienez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohesioko helburu orokor bakoitzean egindako jardueretan sakonduz, eta egindako 

jarduerak deskribatu dituzten proiektuak soil-soilik kontuan hartuta, Izarturen honako 

programa hauek nabarmendu ditzakegu : 
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 Lurralde-integrazioa, irisgarritasuna eta hiri-kohesioaren hobekuntza 
Bide eta sarbide berriak sortzeko jardueren barruan, Leioak bidegintzako 3.500 m2 

atondu ditu Gaztelubideko biribilgunean, espaloiak eta lorategiak ere jarriz. 

Karrantzan, bestalde, herriko auzobideetan aurreikusitako 54 km-tik 13tan egin 

dira hobekuntzak. 
 

Auzo eta inguruko eremuetako berritze eta hobekuntzei dagokienez, Alonsotegik 

bere nekazaritzako inguruen 400 m2 leheneratu ditu; Arrigorriagak hirigintzako 

traba batzuk kendu ditu, argiztapen-sistema jarriz eta 250 ml-eko espaloiak gaituz. 

 

Auzo eta inguruko eremuetako hiri-ekipamenduen zuzkidurari dagokionez, Mungiako 

Izartu Programak aire zabaleko aparkalekuetarako espazioak egiteari buruzko 

proiektuaren %15a gauzatu du, 5.800 m² zolatu ditu eta 12 aparkaleku berri egin 

ditu minusbaliatuentzat. 

 

  Informazioaren eta komunikazioen teknologia berriak sartzea 
Xede honen barruan, teknologia horien ezarpena balioztatzeko, soilik azter 

ditzakegu ikasgela eta zentro informatikoei buruzkoak. Bada, Barakaldoko Izartu 

Programak herritarrei Internetera sartzeko bi zentro publiko eskaintzen die, 

aurreikusitako 7etatik. Mendarok, bestalde, informazioaren teknologiak udal-

zerbitzuetan sartzeko proiektua jarri du abian “Mendaro Interneten” planaren 

bidez. 

 

 Ingurumena eta narriatutako inguruneak birgaitzea 
Ingurune degradatuak leheneratzeko jarduerei dagokienez, Lezo eta Oiartzungo 

udalerriek batera duten Izartu Programak abandonatuta dagoen meatzaldea 

leheneratzeko proiektua aurkeztu du. Meatzaldeak 4.500 ml ditu eta horietatik 

dagoeneko 1.500 leheneratu dira, hots %33a. Bilbo Zaharrak ere aurrerapen handia 

egin du Mesedeetako kaia leheneratzean, 5.685 m²-tan espaloiak eta galtzada jarri 

baititu.  
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Ingurune naturalak leheneratzeari dagokionez, Alonsotegiko programak basabide 

zaharren 50.000 m2 mendi-ibilietarako bide bezala birgaitzea aurreikusi zuen; eta 

dagoeneko erdiak birgaitu dira. Mungia, ostera, Oka-Butroi ibaiaren 52.000 m2-ko 

azalera leheneratzen ibili da, eta 2002. urtean 4.000 m² inguru birgaitu ditu.  

 

 Jarduera ekonomikoa bultzatzea: enpresa berriak eta enplegua 
Orain arte deskribatutako proiektuen artean aurreratuenetakoa dela esan 

dezakegu. Horrela, Amurrion sustatzaile eta enpresentzako zerbitzu berria 

sortzeaz gain, 2002. urtean, enpresa-ideiei buruz aurreikusitako lehiaketa egin da. 

Karrantzan dagoeneko gaitu da enpresa-mintegi bat sortzeko 1.200 m2-ko azalera 

(aurreikusitako bera) eta lau enpresa-proiektu berri jarri dira abian espero ziren 

15etatik. 

 

Halaber, Karrantzan, Bilbo Zaharreko programarekin batera, emakumeak lan-

merkatuan integratzeko eta baztertuta dauden taldeak laneratzeko prestakuntza-

ikastaroak eman dira. Lehenengo kasu horretan, batez beste, urtean 40 ikasle izan 

dituzte, eta bigarren kasuan, 300 lagunek parte hartu dute laneratzeko 52 

lantegitan; beraz, esperotakoa nabarmen gainditu da. Era berean, Gernikan enplegu 

eta trebakuntzari buruzko bi ikastaro eman dira berreskuratutako IDIGA 

eraikinaren baliabideak aprobetxatuz. Amurrion eraikinak zaharberritzeari buruzko 

lantegi bat egin da eta Santurtzin igeltserotzari buruzko beste bat; azken honetan 

25 lagunek parte hartu dute. 

 

Azkenik, azpimarratzekoa da Zegaman 26.894 m2-ko azalera duten bi industri 

pabilioiak bukatuta daudela. 

 

 Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta udal-ondareari 
laguntzea 
Enpresen lehiakortasuna hobetzeari eta udalerriko jarduerei dagokienez, Amurrion, 

logistika eta garraioetako lau prestakuntza-modulu egin dira, programatutako 

zazpietatik. Karrantzan, enpresaburuei prestakuntza-ikastaroak eman zaizkie; 

batez beste, urtean 8 eskaera jaso dira, beraz, jarduketa honetarako aurreikusi 

diren emaitzen %32a bete da. 

Ordizian, 2001 eta 2002. urteen artean egin ziren 13 azoka bereziak ere 

azpimarratu behar dira. Bertan, 148 artzain baino gehiago izan ziren eta beste 
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produktu batzuetako 396 lagunek ere parte hartu zuten; emaitzek nabarmen 

betetzen dute espero zena. Karrantzan 30 m²-ko azalera gaitu da turismoaren 

informaziorako bulego bat sortzeko. 
 
Udal-ondarea birgaitu nahi dutenen artean Zegamakoak nabarmendu behar dira, 

Arakama Errotan eta Herriko Ostatuan; lehenengoa bukatuta dago eta bigarrena 

2003. urtean bukatuko da, nahiko aurreratuta dagoelako. Alonsotegiko programaren 

barruan, Santa Kiteria inguruan 1.000 m2 birgaitu dira (aurreikusitako 10.000 m2-

etatik). 
 

 Hirietako inguruneen irudia eta kalitatea hobetzea. Urbanizazio-obrak eta 
birgaitzeko proiektuak. 
Urbanizazio orokorreko obra bezala, Urretxun kale batzuen urbanizazioa hobetu 

da, hala nola: Jauregi kaleko galtzadaren 120 m2 birgaitu dira eta Karkaba kalea 

leheneratzeko 25 ml-eko bidea ireki da. Auzoen urbanizazioan hobekuntza 

nabarmenak egin dituen beste udalerri bat Bilboko Otxarkoaga da, espaloien 1.526 

m2 birgaitu eta argiteria publikoaren 1.129 m jarri baitira. 
 
Erabilera publikoa izango duten aisia, jolas eta aisialdirako espazioak sortu eta 

askatzeari dagokionez, Barakaldon herritarrek paseatu eta gozatzeko 3 km-ko 

ibilbideak birgaitu dira, gainera, sei lagun enplegatu dira udalerriko parke eta 

lorategiak zaintzeko. Bestalde, Berrizen, bi plaza egin dira eta horietatik 1.493 m2 

urbanizatu dira. 
 
Hiri-azpiegiturei dagokienez, Tolosan eman dira aurrerapen handienak. Kale eta 

plaza batzuetan (Nagusia kalea, Arostegieta kalea, Plaza Zaharra , Santa Maria 

plaza,...) sare berriak jarri dira, hala nola, saneamendu eta hornikuntzakoak (1.540 

ml.), telekomunikazioetakoak (2.007 ml.), elektrizitatekoak (3.433 ml.), gas eta 

argiteriakoak (1.451 ml.). Halaber, 3.818 m² birgaitu dira, 3.526 m2-ko espazioa 

askatu da oinezkoentzat eta zarama biltzeko zazpi edukiontzi lurperatu dira. 

Karrantzan, 2 km-ko ur- eta saneamendu-sarea egin da landa-nukleoetan, eta 

Mungian 66 argi jarri dira.  

Eraikin berezien birgaitzeari dagokionez, Loiun, Aspace zentroaren ordez (lurrera 

bota den eraikinak 1.000 m2 inguru zituen) auzokoen batzarretarako zentroa 

jartzeko egin diren lanak nabarmendu behar dira; gainera, 4.886 m²-ko 
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berdeguneak eta 550 m2-ko espaloiak egin dira. Urretxu horren beste adibide bat 

dugu, elizako hornikuntza-sareen 40 ml hobetu baititu. 

 

Hiriaren irudia hobetzeari dagokionez, Elgoibarren aparkalekuetako 750 m2 gaitu 

dira, Balmasedan Martin Mendia kalea zolatu da (galtzada eta espaloien 685 ml 

birgaitu dira) eta Mungian hiri-zeharbideak hobetu dira 300 m²-ko azalera hartuz. 

Bukatzeko, Erandioko hirigune historikoa oinezkoentzat jarri izana (galtzadaren 

4.515 ml birgaituta) eta Debako hirigune historikoa edertzeko proiektua 

azpimarratu behar dira; azken jarduera horretan, zortzi jardinera berri eta ehunka 

paperontzi jarri dira. 

 

 Udalerriak gizarteko, kulturako eta jolaserako ekipamenduz eta zerbitzuz 
hornitzea 
Zentro eta gune soziokultural nahiz jolaserakoei dagokienez, Irunen eraikin baten 

700 m2 birgaitu dira Burdinaren Euskal Museoa eraikitzeko eta 520 m2-ko 

Gaztetxoko bat bukatu da. Arrigorriagan, udalerriko Kultura Etxearen ia %75a 

eraiki da. Alonsotegin gazteentzako aterpetxe berria egin da, horretarako baso-

etxe zahar bateko 250 m2 birgaituz; Basaurin, 3.547 m2-ko azalera duen auzo-etxe 

berria bukatu da. Muskizko programaren barruan, zineak, tabernak, merkataritza 

zentroak eta abar dituen erabilera anitzeko eraikinari dagokionez, dagoeneko bota 

dituzte inguruko eraikinen 500 m2. 

 
Baztertzearen aurkako gizarte-zerbitzuak sortzeko egin diren jarduerak kontuan 
hartuta, Bilbo Zaharreko auzoan etorkin eta errefuxiatuei arreta emateko zerbitzu 
berria jarri da. Zerbitzu honek, batez beste, urtean 2.000 kontsultari eman 
diezaieke arreta. Inguru horretan, gainera, gizartean baztertuta egoteko arriskuan 
dauden ume eta familiei arreta emateko zerbitzua jarri da abian, eta orain arte 
205 laguni eman zaie arreta. 
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4.3. ORAIN ARTE LORTUTAKO EMAITZA ETA ERAGIN NAGUSIAK 

 

Azkenik, soilik gelditzen da deskribatzea lehen emaitza kuantitatibo nahiz 

kualitatiboak zein izan diren eta, Euskadiko gizarte-, lurralde eta ekonomiari buruzko 

egitura eta kohesio handiagoari dagokionez, 345 proiektuek zein eragin izan duten.  

 

Ondoren ematen diren datuak ez dira azterketa zorrotz batetik lortu (hori gerorako 

utziko baita), baizik eta udalek orain arte egindako ekintzetan izan dituzten ondorioak 

nabarmentzeko erabakitik; izan ere, ekintza gehienak ez dira 2005. urtera arte bukatuko. 

Ildo horretan, soilik %36ak, 123 proiektu, 2002an emaitzaren bat lortzea aurreikusi zuten; 

ehuneko hori, gainera, proiektuen %30ean gelditzen da aurreikusitako eragina kontuan 

hartuz gero. Dena den, eta aurreko atalean adierazi diren atzerapen edo 

desbideratzeetatik, 108 proiektuk Hirialdeak Biziberritzeko Programa Integral osorako 

aurreikusi diren emaitzetatik batzuk lortu dituzte. 

 

Aintzat hartu behar dugu, halaber, espero ziren ondorioak lortzean aurreratuenak 
kohesioko xede orokorrak izan direla Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, 
turismoari eta udal-ondareari laguntzea; eta Jarduera ekonomikoak bultzatzea: 
enpresa berriak eta enplegua. 
 

34. grafikoa: Kohesioko xede orokorrak. Aurreikusitako ondorio guztiak kontuan 

hartuta lortu diren emaitzak. 
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Bestalde, espero diren emaitzetan aurrerapen handienak lortu dituzten eskualdeak 

hauexek dira: Bilbo, Tolosa, Plentzia-Mungia, Durangaldea, Enkarterri eta Txoriherri. Argi 

ikus daiteke aurrerapen hori ondoko grafikoan. 

 

35. grafikoa: Eskualdeak. Aurreikusitako ondorio guztiak kontuan hartuta lortu diren 

emaitzak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohesioko xede orokor bakoitzean lortu diren lehen emaitzak eta eragina kontuan hartuz 

gero, hurrengo Izartu Programak nabarmen ditzakegu: 
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 Lurralde-integrazioa, irisgarritasuna eta hiri-kohesioa hobetzea. Emaitzak eta 

eragina: 

o Sarbide berriak eta komunikabideen hobekuntza: Soraluzen Erregatxerako 4.000 

m2-ko sarbide berria egin da bertako herritarrentzat, eta espazio publikoa hobetu 

egin da. Horrela, begi-inpaktua %30ean gutxitu eta udalerriko 4.300 

biztanlerentzat onuragarria izan da. Karrantzan bideetako kilometro batzuk hobetu 

dira, bada 1.123 biztanlerentzat onuragarria izateaz gain lurralde-integrazioko 

zenbait arazo ere konpondu dira. Mutrikun, komunikabideen hobekuntzei esker 

hirigunearekin konexio ona duten biztanleak gehitu egin dira %15ean. 

o Sarbide mekanikoak: Elgoibarren, Uransadi auzorako eskailera mekanikoak dituen 

sarbidea jarri da, onuragarria izanik 671 familiarentzat; auzoen artean ere lortura 

handiagoa dago. Auzora sartzeko ibilbidearen denbora ia %30ean gutxitu da. 

o Irisgarritasun-planak eta traba arkitektonikoak kentzea: Arrigorriagan 250 ml. 

azalera birgaitu dira eta 250 m2 espaloi eraiki dira, hirigintza-traba gehienak 

kenduz. Mungian Irisgarritasun-Plana onuragarria izan da 400 egoiliarrentzat, 

gainera Landetxo ingurunean eta Gamiz Bidean egin diren aire zabaleko aparkaleku 

berriei esker zirkulazioa %3an gutxitu da; ondorioz, 600 biztanleren bizi-kalitatea 

hobetu da. Halaber, Soraluzen, traba arkitektonikoak kentzean sarbideak egokitu 

eta hobetu egin dira, onuragarri izanik 3.617 egoiliarrentzat. 

o Industri espazioak berriz urbanizatzea eta narriatutako guneak leheneratzea:  

Debako Agirretxe Industrialdearen Barne-Erreformako Plan Bereziaren xedea 

auzoen arteko kohesioa areagotzea da, eta dagoeneko 4.000 biztanleren bizi-

kalitatea hobetu du. Begi-inpaktua ere gutxitu egin da %9an, fatxadak birgaitzean; 

bada, aurreikuspenak gainditu egin dira eta biztanleen %15aren ongizatea hobetu 

da. Halaber, hiri-altzairuen hondakinak kentzea (%60) onuragarria izan da 

biztanleen %10arentzat. 
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 Informazioaren eta komunikazioen teknologia berriak sartzea. Emaitzak eta 

eragina: 

o Informazioaren teknologiak udal-zerbitzuetan sartu eta abian jartzea: Mendaron, 

udalerriko etxebizitzen %100ean sar daiteke sarera banda zabalaren bidez, 950 

biztanleko erabiltzaileen kopurua osoa lortuz. Herritarren %30a udal-

administrazioak on-line dituen zerbitzuetakoren batera sartu da. IKTBen 

erabiltzaileak %30ean gehitu dira eta 5 lanpostu berri ere sortu dira. Elgoibarren, 

IKTBak udal-zerbitzuetan sartzeak administrazioa arintzea ekarri du; halaber, 

teknologia berri horiei esker herritarrengandik hurbilago dago eta udaleko sailen 

arteko komunikazioa handiagoa da. Enpresei dagokienez, banda zabaleko sistemak 

ezartzean, tresna berriak sar ditzakete kudeaketarako bitartekoetan 

(bideokonferentzia, komunikazioen arintasuna, transakzio seguruagoak, e-comerce 

abiaraztea,…) lehiarako gaitasuna hobe dezaten.  

o Herritarrak Informazioaren gizartera egokitzea: Barakaldoko Gurutzetan, 

dagoeneko jarri dira abian Internetera sartzeko zentro publiko berri bi 

(aurreikusitako zazpietatik). Gainera, herritarrek, oro har, IKTak hobetu ezagutu 

eta erabiltzen dituzte. 

 

 Ingurumena eta narriatutako inguruneak birgaitzea. Emaitzak eta eragina: 

o Ingurune naturalak leheneratzea: Mungian, Oka-Butroi ibaian egin den jarduera 

integralarekin 3.600 m2-ko ingurune naturala leheneratu da, aurreko begi-inpaktua 

%30ean gutxituz; beraz, onuragarria izan da 800 egoiliarrentzat. Ermun, 

ingurumenaren berreskuratzea espero zena baino hobeagoa izan da, berreskuratu 

beharreko 676 m2-ko azaleratik, azkenean, guztira 5.000 m2 berreskuratu baitira; 

izan ere, Cuchillería del Norte industria lekualdatu egin da, eta ortuak eta baseliza 

bat eskuratu dira toki-komunitateak ekipamendu bezala erabiltzeko birgaituz. 
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o Narriatutako inguruneak leheneratzea: Elgoibarren, degradatutako 394 m²-ko 

ingurunea leheneratu da eta, oro har, biztanleak oso pozik daude. Gauza bera 

gertatzen da Mutrikun, hemen, industriak degradatutako 4.500 m²-ko azalera 

leheneratu da eta 20.000 m²-ko azalera gaitu da komunitateak erabil dezan; 

horrezaz gain, hirigunean berdeguneak sortu dira. Deban, gai honi buruzko jarduera 

handia gauzatu da termiten eraginez espazio publiko batzuk oso degradatuta 

zeudelako. Hori kontuan hartuta, ukitutako egoiliarren ongizatea nahiko hobetu da. 

Bilbo Zaharreko Mesedeetako Kaia urbanizatu egin da, eta horri esker, 

hirigunearen %60a oinezkoentzat egiteaz gain bertatik igarotzen zen 360-630 

ibilgailuko zirkulazioa kendu da. 

 

 Jarduera ekonomikoa bultzatzea: enpresa berriak eta enplegua. Emaitzak eta 

eragina: 

o Baztertzeko arriskuan dauden taldeei zuzentzen diren prestakuntzarako, enplegua 

sustatzeko eta laneratzeko programak: Errenterian lantegi-eskola bat sortu da, eta 

bertan inguru horretako gazte langabetuei lana eta heziketa ematen zaie. Mungian, 

Behargintza sortzeko bideratu den jarduketari esker 6 lanpostu berri sortu dira. 

Amurrion, aurreikusitako lantegietako bat abiarazi da, 10 lagunentzako 

prestakuntza eta lana emanez. Basaurin, aukera berdintasuna sustatzeko 

asmoarekin, aurreikusitako hiru ikastaroetatik bakarra eman da eta bertan 10 

lagunek parte hartu dute. Karrantzako talde bereziak laneratzeko programetan, 

egun, enplegurako 3 lantegi daude; horiek, gaur arte, 8 lanpostu berri sortu dituzte. 

Trapagaranen, Emakumeen Atala eta Aukera Berdintasunerako Agenteak sortu 

direnez, 13 lanpostu berri sortu dira; gainera, programetako partaideek oso ondo 

hartu dituzte. Gernikak, Lan eta Trebakuntzari buruzko planaren barruan, bere 

aurreikuspenak nabarmen gainditu ditu eraikuntza eta eguzki-energia esparruko 

ikastaroekin. Lehenengoan %70eko laneratzea lortu da, eta bigarrenean %38koa; 

sektore horretan instalatzaileen enpresa bat ere sortu da eta, gainera, berriak 

eratzeko itxaropenak daude. Bilbo Zaharrean, baztertuta dauden taldeak 

gizarteratzeko prestakuntza-planaren barruan, 736 laguni eman zaie prestakuntza 

(Cáritas) eta beste 400ek Susterra programan parte hartu dute. Zegaman, 

Goierriko ehunaren industria berreskuratzeko jarduketari esker 19 laguni eman 

zaie prestakuntza eta lana; gainera, ziurrenik, sektore horretan enpresa berri bat 

sortuko da. 
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o Sustatzaileei laguntza ematea eta enpresa-ekimenak bultzatzea: Irunen, profil 

berriak prestatzeko jarduketarekin, azoka inguruan negozio berriak jartzeko 

aukerei buruzko informazio hobeagoa ematen da; halaber, auditorioarekin 

erlazionatutako prestakuntzaren 12 alor (16 laguni prestakuntza emanez) eta 11 

enpresa-ekimen antzeman dira. Azken hauen artean, dagoeneko, 7 proiekturi 

aholkuak eman zaizkie. Mutrikun, enpresa-ekimenetarako udalaren laguntzari 

buruzko proiektuak informazioa eskatu duten bederatzi laguni eman die arreta, eta 

hiru enpresa berri bultzatu dituzte; ondorioz, bost lanpostu berri sortu dira.   

o Industria-jarduerarako arloak garatzea: Zegaman bi industri pabilioi berri egin dira 

eta, horietan, dagoeneko badago inguruko enpresen eskaria.  

o Merkataritzako jarduerak sustatzea: Trapagaranen, merkataritza eta industriako 

sektorea bultzatzeko jarduerei esker 12 lanpostu berri sortu dira; era berean, 

aurreikusitako 74 lanpostuetatik 11 mantentzea lortu da eta hori onuragarria izan 

da 6 enpresarentzat. Bilbo Zaharrean merkataritzako lokal berriak birgaitu dira. 
  

 Enpresaburuei, enpresa txikiei eta ertainei, turismoari eta udal-ondareari 
laguntzea. Emaitzak eta eragina: 

o Jarduera ekonomikoaren lehiakortasuna hobetzea: Amurrion, logistika eta 

garraioan espezializatzeko prestakuntza-ikastaroak egin dira; horietan, tokiko 

enpresa txiki eta ertainetako 25 lagunek parte hartu dute. Irunen, enpresetan 

prestakuntzarako dauden beharrak antzemango dituen lehenengo etapa gauzatu da. 

Karrantzako enpresaburuen prestakuntzarako programak bi lanpostu sortu ditu. 

o Turismoa bultzatzea: Ordiziako programak erakusketetarako 3000 m2 prestatu 

ditu azoka bereziak bultzatzeko; orain arte 7 azoka egin dira bertan, 370 

salerosleren parte hartzearekin. Gainera, 59 komunikabide eraman dira aipatu 

gertakariak jakitera emateko. Karrantzako turismo-informazioko zerbitzuei esker 

udalerri hori berriz agertu zaigu turismo-sektorean; horrek eragina izan du udal-

ondarea hobetzean, turismorako gune interesgarriak izan daitezkeenen balioa 

azpimarratzeko proiektuak egin beharra ekarri baitu. Horrenbestez, 5.000 

kontsultari eman zaie arreta eta orain arte 15 talde etorri dira. Gainera, zuzeneko 

nahiz zeharkako lanen artean hiru lanpostu berri sortu dira. 
o Udal-ondarea birgaitzea: Zegamako Herriko Ostatua birgaitzeko jarduketaren 

ondorioz, aurreikusitakoetatik, bost lanpostu berri sortu dira obra amaitzen 

denerako. Herriko Ostatu jatetxe eta tabernak, egun, 50 bezero ditu egunean; 

udalerriko turismo-aukerak hobetuz doaz gainera, hori eta bukatuta edo bukatzear 

dauden bestelako jarduketei esker: errota eta basoen interpretazio zentroa. 
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 Hirietako inguruneen irudia eta kalitatea hobetzea. Urbanizazio-obrak eta 

birgaitzeko proiektuak. Emaitzak eta eragina: 

o Urbanizazio-obrak, oro har, eta hiri-azpiegituren zuzkidura: Urretxuko zenbait 

kaletan (Jauregi, Karkaba, ...) egin diren obrak, oinezkoentzat jartzean oinarritzen 

da, baita saneamendu, hornikuntza, elektrizitate-hornidura, argiztapen, espazio 

publikoaren askatze eta abarren azpiegituretan ere. Biztanleen %17arentzat izan 

dira onuragarriak, eta espazio publikoaren erabiltzaileak gehitu egin dira %25 eta 

%40 bitartean; horrela, ibilgailuen zirkulazioa %35 eta %50 artean kendu da eta 

herriaren irudia eta segurtasuna %100ean hobetu da. Berrizen, Olakueta eta 

Urtiaga plazetako urbanizazioarekin 2.413 m2-ko azalera duen espazio publikoa 

berreskuratu da, eta hornikuntza-sare berriak jarri dira bertan. Hori onuragarria 

izan da udalerriko biztanle guztientzat (4.259). Begi-inpaktua %100ean murriztu da 

eta oinezkoen mugimendua areagotu egin da kaleak eurentzat jarri eta barruko 

zirkulazioa kendu delako. Errotatxo auzoa urbanizatzeko obrak inguru horretako 

1.250 egoiliarrentzat izan dira onuragarriak. Industrialdeko irudia nabarmen 

hobetu da eta begi-inpaktua gutxitu egin da, izan ere, industrialdearen eta 

egoitzazko eremuaren arteko lotura-gunea egitea lortu da, aisialdirako 

berdeguneekin. Azpimarratzekoak dira, beste batzuen artean, Tolosako obrak 

Zarra eta Andre Maria plazetan eta Arostegieta kalean. 3.818 m²-ko espazio 

publikoak birgaitu dira eta ur- eta saneamendu-sare berriak jarri dira; ondorioz, 

espazio publikoa erabiltzen duen pertsona kopurua %100ean gehitu da. Bilboko 

Otxarkoagan egoiliarrentzako oinarrizko azpiegiturak jarri dira, hala nola, 

hornikuntza, saneamendu eta telefoniarako sareak; horiei guztiei esker, auzo 

marjinala izatearen irudia gainditu da eta auzokoek autoestimu gehiago hartu dute. 

Gueñesen, Elubarri auzoa urbanizatu egin da; hornikuntzarako azpiegiturak eta 

instalazioak hobetzeaz gain auzoan sarbide egokiak egin dira, ibilgailuen eta 

oinezkoen zirkulazioa bananduz. 

o Hiriaren irudia hobetzea, eraikin berezien, fatxaden, hirigune historikoen eta hiri-

ekipamenduetako zuzkiduren birgaitzea: Deban hirigune historikoa edertzeko 

programaren barruan fatxadak eta aparkalekuak birgaitu dira, edukiontziak 

lurperatu dira eta hiri-altzariak jarri dira; horrela, lehengo begi-inpaktua nabarmen 

kendu da, zuzenean biztanle egoiliarren %15aren eta, zeharka, udalerriko biztanle 

guztien ongizatea hobetuz. Elgoibarren, birgaitzeko zerbitzua jarri da abian. 

Zerbitzu horren bidez etxebizitzen jabeei informazioa eta aholkularitza tekniko 

nahiz ekonomikoa ematen zaie; jarduera hau abiarazi berria da, hala ere, 
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herritarrek ondo hartu dute. Uransadi auzoan estalkirik gabeko aparkalekuak 

egingo dira, 33 familiarentzat onuragarri izanik; aparkatzeko denbora ere %17an 

murriztuko da. Soraluze edertzeko programaren barruan diru-laguntzak daude 

fatxadak birgaitzeko, eta hiri-altzairuen hobekuntza ere sartzen da. Hortaz, 

espazio publikoa erabiltzen duen pertsona kopurua %6an gehitu da. Zegamako 

hiriguneari dagokionez egin diren hirigintzako hobekuntzak onuragarriak dira 

biztanleen %40arentzat, izan ere udalerrira sartzeko bideen egoera %90ean 

hobetu da eta begi-inpaktua %40an murriztu da. Aipatzekoak dira, halaber, honako 

udalerri hauek: Erandion, hirigunearen %78a jarri da oinezkoentzat eta ibilgailuen 

trafikoa kendu da bertatik; Balmasedan, Martin Mendia eta Dos cantones kaleen 

%85a zolatu da; Mungian ere hirigune historikoa birgaitzeko lanak hasi dira, lau 

plaza lotu baitituzte (hori onuragarria izan da 660 biztanlerentzat) eta 408 

ibilgailuren zirkulazioa kendu baitute. Urduñak bere hirigune historikoari ospe 

handiagoa eman dio eta, gainera, hiriak bizi zuen “gainbehera” egoera epe laburrera 

benetan aldatzeko aukera du. Kaleen urbanizazioari esker auzoak sarbide egokiak 

ditu, ibilgailuen eta oinezkoen zirkulazioa bananduz; azpiegitura-sare berriek, 

gainera, erabat berritzen dituzte auzoaren oinarrizko zerbitzuak. 
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o Herritarren aisialdi, aisia eta jolaserako guneak gaitzea: Bereziki nabarmendu 

behar da Loiun egin den obra, Aspace Elkarteak erabilitako pabilioien ordez 

herritzarrentzako batzarretarako udal-lokala jarriko baita; orduan, 5.000 lagunek 

atera ahal izango diote onura obra horri. Bada, horretarako, 4.300 m2-ko azalera 

askatu da eta berdeguneak 4.800 m2-tan gehitu dira. Berrizen 4.153 m²-ko gune 

libreak askatu dira herritarrentzat, inguru horretarako hirigintza-lotunea izan 

daitekeen tokian. Deban haurrentzako jolas-gune 2 gaitu dira, Bilboko Otxarkoagan 

4.430 m²-ko tokiak eta lorategiak egin dira eta Barakaldoko Gurutzetan 

aisialdirako 3 km-ko gunea birgaitu da.   

 

 Udalerriak gizarteko, kulturako eta jolaserako ekipamenduz eta zerbitzuz 
hornitzea. Emaitzak eta eragina: 

o Gizarte- eta kultur guneak sortzea: Amurrion, birgaitutako Refor eraikinean 

gizarte- eta kultur zerbitzu berriak jarri dira abian, bi laguni emanez lana. Berrizko 

kultur etxearen atontzetik udalerriko 4.300 biztanlek aterako dute onura, eta 

udal-zerbitzuetarako pabilioi berriari esker jende gehiagok erabiltzen ditu 

berdeguneak. Legazpin dagoeneko birgaitu da Burdinaren Museoa sortzeko 

eraikinetako bat, kontuan hartuz eraikuntza-fasean bertan 16 laguni eman zaiola 

lana. Leioan, balio anitzeko erakusketa-areto bat jarri da bisitarientzat; 

herritarrek oso ondo hartu dute ideia hori, horrela kultur espazio berria izango 

baitute. Ermuan bukatu dira Lobiano Jauregia Kultur Etxe bihurtzeko birgaitze-

lanak. Bermeon oraindik ez dira hasi Izartu Programaren barruan sartzen diren 

proiektuak, nolanahi ere, 300 lagun baino gehiago aritu izan dira Gizarte eta Kultur 

Zentroaren proiektua diseinatzen, egoiliar eta udal-sail guztien beharrizan eta 

nahietara egokituz. Basauriko udalerriak lokal bat erosi du, Kareaga auzoan Auzo-

Etxe bat egiteko; horretarako, 3 lanpostu sortzea aurreikusi da.   
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o Gizarte-zerbitzuak eta gizarte-bazterketaren aurkako zerbitzuak: Bilbo 

Zaharrean, etorkin eta errefuxiatuak gizarteratzeko programaren barruan, 924 

laguni eman zaie arreta; gainera, gizarte eta osasuneko 668 kontsulta hartu dira. 

Gizarte eta hezkuntzako esku-hartzeari buruzko proiektuan 33 familiak eta San 

Frantziskoko Haurren ikastetxeko 25 umek parte hartu dute. Santurtzin,  

Erabilera Anitzeko San Juan Zentroan, hirugarren adinarentzat eta 

emakumeentzat abian jarri diren proiektuen barruan jende askok parte hartu du; 

batez ere hirugarren adineko jendeak, kultur, aisia eta aisialdiko programetan: 

hezkuntza, kultur eta aisiarako abian jarri diren 3 zerbitzuetan 435 lagunek parte 

hartu dute, 149 gizarte-zerbitzuetan eta 23 laguntza-zerbitzuetan. Gainera, 

Erabilera Anitzeko Zentro berriak 17 laguni eman die lana. Legazpin dagoeneko 

sortu da Gaztetxoko bat herriko gazteentzat. 
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1. ERANSKINA  

IZARTU 

Programen finantza-taulak 

 

 



2003. URTEA 2004. URTEA 2005. URTEA

GUZTIRA 221.447.136 €          66% 150.253.028 €    348.597       545 €          33.077.277 €      13.667.005 €  41% 78.812.402 €            35.035.914 €            46% 22% 63.214.359 €      44.960.377 €       20.792.992 €         
ARABA 9.327.739 €               75% 6.995.805 €        29.447         317 €            1.189.996 €          64.848 €           5% 3.202.026 €                800.426 €                   25% 9% 2.623.617 €          2.536.654 €           900.595 €              

Kantauri Arabarra  9.327.739 €               75% 6.995.805 €        29.447         317 €            1.189.996 €          64.848 €           5% 3.202.026 €                800.426 €                   25% 9% 2.623.617 €          2.536.654 €           900.595 €              
AMURRIO 4.663.869 €               75% 3.497.903 €        9.753           478 €            208.084 €             64.848 €           31% 1.046.507 €                352.771 €                   34% 9% 1.287.159 €          1.804.126 €           461.230 €              
LLODIO 4.663.869 €               75% 3.497.902 €        19.694         237 €            981.912 €             -  €                - 2.155.519 €                447.655 €                   21% 10% 1.336.458 €          732.528 €              439.365 €              

GIPUZKOA 70.220.032 €             58% 43.820.392 €      109.400       642 €            8.971.005 €          5.556.153 €      62% 23.624.810 €              12.922.026 €              55% 26% 19.208.743 €        14.542.590 €         7.287.737 €           
Bidasoa Beherea  6.053.627 €               50% 3.026.814 €        4.257           1.422 €         1.178.809 €          667.451 €         57% 4.484.520 €                2.379.040 €                53% 50% 517.260 €             384.397 €              -  €                      
IRUN 6.053.627 €               50% 3.026.814 €        4.257           1.422 €         1.178.809 €          667.451 €         57% 4.484.520 €                2.379.040 €                53% 50% 517.260 €             384.397 €              -  €                      
Debabarrena  21.120.112 €             75% 15.907.697 €      29.413         721 €            2.872.952 €          2.274.425 €      79% 5.979.763 €                4.184.067 €                70% 30% 6.435.753 €          3.798.839 €           2.631.332 €           
DEBA 2.421.263 €               75% 1.815.947 €        5.127           472 €            159.268 €             158.620 €         100% 96.810 €                     142.610 €                   147% 11% 646.088 €             986.955 €              532.790 €              
EIBAR 3.496.962 €               75% 2.622.721 €        4.274           818 €            138.855 €             49.764 €           36% 367.241 €                   -  €                          0% 1% 801.349 €             1.202.024 €           1.076.583 €           
ELGOIBAR 3.411.395 €               75% 2.558.546 €        10.732         318 €            -  €                    -  €                - 1.202.024 €                1.051.290 €                87% 31% 1.041.754 €          1.167.616 €           -  €                      
MENDARO 2.598.156 €               75% 2.016.230 €        225              11.948 €       780.207 €             323.291 €         41% 1.098.796 €                343.263 €                   31% 24% 914.247 €             70.919 €                190.902 €              
MUTRIKU 3.587.230 €               75% 2.690.423 €        4.774           751 €            877.478 €             825.605 €         94% 939.345 €                   937.013 €                   100% 48% 1.583.839 €          119.146 €              119.295 €              
SORALUZE / PLACENCI 5.605.106 €               75% 4.203.830 €        4.281           1.309 €         917.144 €             917.144 €         100% 2.275.547 €                1.709.891 €                75% 46% 1.448.475 €          252.178 €              711.762 €              

Ekialdeko Ingurua 13.450.938 €             75% 10.088.204 €      28.617         470 €            945.993 €             228.882 €         24% 3.941.710 €                1.944.926 €                49% 16% 3.148.890 €          3.815.732 €           2.315.723 €           
ERRENTERIA 4.483.333 €               75% 3.362.499 €        20.194         222 €            318.536 €             228.882 €         72% 1.147.004 €                1.256.384 €                110% 33% 1.065.363 €          1.025.296 €           1.016.788 €           
LEZO OIARTZUN 4.035.752 €               75% 3.026.814 €        5.753           702 €            195.930 €             -  €                - 938.781 €                   276.230 €                   29% 6% 881.503 €             1.397.535 €           817.933 €              
PASAIA 4.931.854 €               75% 3.698.890 €        2.670           1.847 €         431.527 €             -  €                - 1.855.925 €                412.313 €                   22% 8% 1.202.024 €          1.392.902 €           481.002 €              

Donostia-San Sebastián 10.070.573 €             50% 5.035.287 €        17.476         576 €            805.646 €             26.035 €           3% 3.691.225 €                10.117 €                     0% 0% 3.636.123 €          2.717.190 €           -  €                      
DONOSTIA - ALTZA 4.689.728 €               50% 2.344.864 €        10.999         426 €            375.178 €             20.725 €           6% 1.477.599 €                10.117 €                     1% 0% 2.073.492 €          1.117.913 €           -  €                      
DONOSTIA - LOIOLA 5.380.845 €               50% 2.690.423 €        6.477           831 €            430.468 €             5.310 €             1% 2.213.627 €                -  €                          0% 0% 1.562.631 €          1.599.277 €           -  €                      
Goierri  15.623.493 €             50% 7.811.746 €        26.978         579 €            2.855.502 €          2.047.257 €      72% 4.225.945 €                3.267.050 €                77% 33% 4.313.726 €          3.228.140 €           1.808.426 €           
LEGAZPI 4.035.281 €               50% 2.017.641 €        9.278           435 €            322.823 €             322.823 €         100% 877.972 €                   1.133.247 €                129% 35% 1.382.635 €          733.235 €              718.617 €              
ORDIZIA 3.348.395 €               50% 1.674.198 €        9.222           363 €            580.980 €             537.906 €         93% 989.155 €                   689.970 €                   70% 37% 1.366.535 €          409.799 €              45.000 €                
URRETXU 2.018.346 €               50% 1.009.173 €        417              4.840 €         550.278 €             196.191 €         36% 917.393 €                   666.614 €                   73% 43% 622.863 €             281.898 €              -  €                      
ZEGAMA 3.007.067 €               50% 1.503.534 €        1.300           2.313 €         1.144.269 €          971.311 €         85% 1.118.105 €                777.220 €                   70% 57% 917.652 €             -  €                      -  €                      
ZUMARRAGA 3.214.403 €               50% 1.607.201 €        6.761           475 €            257.152 €             19.027 €           7% 323.319 €                   -  €                          0% 1% 24.040 €               1.803.208 €           1.044.809 €           
Tolosa  3.901.289 €               50% 1.950.645 €        2.659           1.467 €         312.103 €             312.103 €         100% 1.301.647 €                1.136.827 €                87% 37% 1.156.990 €          598.292 €              532.256 €              
TOLOSA 3.901.289 €               50% 1.950.645 €        2.659           1.467 €         312.103 €             312.103 €         100% 1.301.647 €                1.136.827 €                87% 37% 1.156.990 €          598.292 €              532.256 €              
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BIZKAIA 141.899.365 €           64% 99.436.831 €      209.750       677 €            22.916.277 €        8.046.005 €      35% 51.985.566 €              21.313.462 €              41% 20% 41.382.000 €        27.881.134 €         12.604.660 €         
Nerbioi Garaia 23.009.996 €             75% 17.257.498 €      25.738         894 €            5.671.810 €          1.036.419 €      18% 11.059.737 €              4.183.016 €                38% 22% 5.491.916 €          3.529.826 €           1.892.098 €           
ARRIGORRIAGA 6.298.104 €               75% 4.723.578 €        3.634           1.733 €         2.742.499 €          86.309 €           3% 4.094.493 €                1.518.993 €                37% 25% 926.218 €             866.116 €              324.968 €              
BASAURI 6.767.312 €               75% 5.075.485 €        16.510         410 €            1.251.105 €          438.739 €         35% 3.682.418 €                536.345 €                   15% 14% 1.879.865 €          315.531 €              450.759 €              
ETXEBARRI 2.528.463 €               75% 1.896.347 €        2.333           1.084 €         1.194.391 €          511.371 €         43% 2.017.092 €                2.017.092 €                100% 100% -  €                     -  €                      -  €                      
GALDAKAO 7.416.117 €               75% 5.562.087 €        3.261           2.274 €         483.815 €             -  €                - 1.265.734 €                110.586 €                   9% 0% 2.685.833 €          2.348.179 €           1.116.371 €           
Arratia-Nerbioi  5.380.845 €               50% 2.690.423 €        3.963           1.358 €         1.021.721 €          12.275 €           - 1.816.477 €                152.527 €                   8% 3% 2.069.164 €          1.482.929 €           -  €                      
URDUÑA-ORDUÑA 5.380.845 €               50% 2.690.423 €        3.963           1.358 €         1.021.721 €          12.275 €           - 1.816.477 €                152.527 €                   8% 3% 2.069.164 €          1.482.929 €           -  €                      
Bilbao 14.846.337 €             75% 11.134.753 €      26.955         551 €            3.721.759 €          3.159.303 €      85% 6.274.204 €                5.285.932 €                84% 57% 5.182.795 €          230.035 €              -  €                      
BILBO ZAHARRA 7.885.324 €               75% 5.913.993 €        13.849         569 €            1.628.743 €          1.217.353 €      75% 4.667.766 €                3.669.500 €                79% 62% 1.770.171 €          230.035 €              
BILBAO - OTXARKOAGA 6.961.013 €               75% 5.220.760 €        13.106         531 €            2.093.016 €          1.941.950 €      93% 1.606.438 €                1.616.432 €                101% 51% 3.412.624 €          -  €                      -  €                      
Durangaldea  10.733.482 €             50% 5.366.741 €        21.606         497 €            2.405.188 €          1.158.210 €      48% 3.471.191 €                3.071.628 €                88% 39% 3.608.380 €          1.751.931 €           743.770 €              
BERRIZ 3.214.403 €               50% 1.607.201 €        1.210           2.657 €         752.787 €             333.794 €         44% 1.149.190 €                1.362.994 €                119% 53% 722.897 €             1.008.522 €           -  €                      
ERMUA 4.304.676 €               50% 2.152.338 €        17.346         248 €            1.395.250 €          798.278 €         57% 1.591.156 €                1.557.217 €                98% 55% 1.915.241 €          -  €                      -  €                      
ZALDIBAR 3.214.403 €               50% 1.607.201 €        3.050           1.054 €         257.152 €             26.138 €           10% 730.844 €                   151.417 €                   21% 6% 970.242 €             743.409 €              743.770 €              
Enkarterri 12.674.352 €             75% 9.505.765 €        12.048         1.052 €         1.506.863 €          1.474.544 €      98% 3.754.696 €                2.958.269 €                79% 34% 3.344.341 €          2.831.166 €           1.269.605 €           
BALMASEDA 2.847.792 €               75% 2.135.844 €        7.226           394 €            140.384 €             108.065 €         77% 864.812 €                   864.812 €                   100% 34% 899.010 €             975.904 €              -  €                      
GORDEXOLA 1.793.531 €               75% 1.345.148 €        1.448           1.239 €         59.904 €               59.904 €           100% 179.353 €                   187.112 €                   104% 14% 714.901 €             706.651 €              132.721 €              
GUEÑES 2.293.462 €               75% 1.720.097 €        200              11.467 €       249.971 €             249.971 €         100% 1.513.783 €                639.308 €                   42% 39% 529.708 €             -  €                      -  €                      
KARRANTZA 5.739.568 €               75% 4.304.676 €        3.174           1.808 €         1.056.604 €          1.056.604 €      100% 1.196.748 €                1.267.036 €                106% 39% 1.200.722 €          1.148.611 €           1.136.884 €           
Gernika-Bermeo  5.559.972 €               75% 4.169.979 €        19.261         289 €            571.042 €             90.152 €           16% 2.527.728 €                126.146 €                   5% 4% 1.972.239 €          709.194 €              260.659 €              
BERMEO 2.959.112 €               75% 2.219.334 €        3.822           774 €            480.890 €             -  €                - 1.720.108 €                39.741 €                     2% 1% 1.239.004 €          -  €                      -  €                      
GERNIKA LUMO 2.600.859 €               75% 1.950.645 €        15.439         168 €            90.152 €               90.152 €           100% 807.620 €                   86.405 €                     11% 7% 733.235 €             709.194 €              260.659 €              
Eskuinaldea 4.438.668 €               50% 2.219.334 €        2.552           1.739 €         653.877 €             653.877 €         100% 296.872 €                   134.638 €                   45% 18% 1.803.036 €          837.776 €              847.107 €              
LEIOA 4.438.668 €               50% 2.219.334 €        2.552           1.739 €         653.877 €             653.877 €         100% 296.872 €                   134.638 €                   45% 18% 1.803.036 €          837.776 €              847.107 €              
Ezkerraldea 51.295.079 €             75% 38.471.309 €      62.697         818 €            5.226.969 €          185.037 €         4% 16.171.595 €              3.191.574 €                20% 6% 13.462.159 €        15.029.099 €         6.447.189 €           
ALONSOTEGI 6.097.821 €               75% 4.573.366 €        2.894           2.107 €         1.021.721 €          76.517 €           7% 1.937.300 €                468.137 €                   24% 9% 1.805.005 €          1.774.239 504.760 €              
BARAKALDO - GURUTZ 6.097.821 €               75% 4.573.366 €        15.000         407 €            96.162 €               -  €                - 1.327.159 €                88.058 €                     7% 1% 2.737.063 €          1.460.459 €           573.140 €              
BARAKALDO - LUTXANA 6.277.418 €               75% 4.708.063 €        4.883           1.286 €         1.514.547 €          -  €                - 2.402.743 €                114.144 €                   5% 2% 1.126.590 €          1.763.671 €           984.414 €              
MUSKIZ 1.703.854 €               75% 1.277.891 €        6.659           256 €            -  €                - 456.769 €                   127.557 €                   28% 7% 669.047 €             396.668 €              181.370 €              
ORTUELLA 4.663.869 €               75% 3.497.902 €        309              15.093 €       150.253 €             10.337 €           7% 1.292.188 €                128.799 €                   10% 3% 1.102.185 €          1.122.224 €           1.136.935 €           
PORTUGALETE - AZETA 3.676.558 €               75% 2.757.419 €        4.300           855 €            637.073 €             48.081 €           8% 1.791.016 €                397.119 €                   22% 10% 1.083.090 €          754.371 €              
PORTUGALETE - SAN R 5.559.972 €               75% 4.169.979 €        10.000         556 €            23.618 €               15.025 €           64% 1.400.853 €                -  €                          0% 0% 1.202.024 €          1.390.048 €           1.552.020 €           
SANTURTZI 6.366.746 €               75% 4.775.060 €        1.647           3.866 €         497.978 €             -  €                - 1.528.885 €                650.887 €                   43% 10% 1.212.836 €          3.625.025 €           -  €                      
SESTAO 6.187.149 €               75% 4.640.362 €        4.331           1.429 €         1.285.617 €          35.076 €           3% 2.460.030 €                446.340 €                   18% 8% 1.185.448 €          1.250.450 €           1.256.145 €           
TRAPAGA 4.663.869 €               75% 3.497.902 €        12.674         368 €            -  €                    -  €                - 1.574.652 €                770.534 €                   49% 17% 1.338.870 €          1.491.944 €           258.404 €              
Markina-Ondarroa  4.035.281 €               50% 2.017.641 €        10.247         394 €            322.823 €             25.431 €           8% 2.082.446 €                127.162 €                   6% 4% 1.927.404 €          -  €                      -  €                      
ONDARROA 4.035.281 €               50% 2.017.641 €        10.247         394 €            322.823 €             25.431 €           8% 2.082.446 €                127.162 €                   6% 4% 1.927.404 €          -  €                      -  €                      
Plentzia-Mungia  3.362.499 €               50% 1.681.250 €        12.807         263 €            691.164 €             201.271 €         29% 2.139.878 €                657.789 €                   31% 26% 1.021.350 €          -  €                      -  €                      
MUNGIA 3.362.499 €               50% 1.681.250 €        12.807         263 €            691.164 €             201.271 €         29% 2.139.878 €                657.789 €                   31% 26% 1.021.350 €          -  €                      -  €                      
Txoriherri 6.562.852 €               75% 4.922.139 €        11.876         553 €            1.123.062 €          49.487 €           4% 2.390.741 €                1.424.779 €                60% 22% 1.499.216 €          1.479.177 €           1.144.231 €           
ERANDIO 5.217.704 €               75% 3.913.278 €        9.876           528 €            897.833 €             49.487 €           6% 1.904.222 €                953.119 €                   50% 19% 1.105.962 €          1.085.924 €           1.072.110 €           
LOIU 1.345.148 €               75% 1.008.861 €        2.000           673 €            225.229 €             -  €                - 486.519 €                   471.661 €                   97% 35% 393.254 €             393.254 €              72.121 €                

GUZTIRA

2002KO 
PLANGINTZAREKIK

O %

2001 ETA 2002AN 
METATUTAKO 
GASTUAREN % 

INBERTSIO 
GUZTIAREKIKO

GAUZATZEA
2001EKO 

PLANGINTZAREKI
KO %

BIZTANLE. 
ONURADUNA

BIZTANLE 
BAKOITZEK

O 
INBERTSIOA PLANGINTZA 

UDALERRIA

INBERTSIOA 
GUZTIRA DIRU. %

DIRU-
LAGUNTZA

GASTUAREN PLANGINTZA ETA GAUZATZEA
2001. URTEA

PLANGINTZA 

GAUZATZEA

PLANGINTZA PLANGINTZA PLANGINTZA 

2002. URTEA

GUZTIRA


