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Lurralde Plangintza

Txosten honek Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Saileko Lurralde 
Plangintzako Sailburuordetzak 2019 ekitaldian osasunarekin lotutako alderdiei 
buruz burututako lanak biltzen ditu:

1. EAEKO LURRALDE ANTOLAMENDUAREN GIDALERROEN (LAG) 
IKUSKATZEA – HASIERAKO ONESPEN DOKUMENTUA PRESTATZE

LAGak Euskadiko Lurralde Estrategia definitzen duen araudia dira. LAGen 
bidez, euskal lurraldea kudeatzen duten argibide eta plan nagusiak markatzen 
dira, eta koherentzia ematen zaie lurraldeari buruz hartzen diren sektoreetako 
eta tokiko erabaki desberdinei. LAGak Eusko Jaurlaritzaren menpe daude, 
autonomia eskumenekoak direlako. Gaur egun indarrean daudenak 1997. 
urtean onartu ziren.

2015eko uztailaren 27an, Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen 1997an ontzat emandako 
Lurralde Antolamendukoaren Gidalerroak ikuskatzeko prozesu bati ekitea, 
premisa bati jarraiki: errebisio prozesu hori hasieratik amaierako onespenera 
arte parte hartzeari zabalik egoteari eta izapideetarako ezarritako denbora-
epeak betetzeko konpromisoarekin. Aipatu behar da dokumentuak zilegitasuna 
irabazi duela, parte-hartze prozesua garatzearekin batera; hortaz, eztabaidagai 
izan diren gaiak gero eta zehatzagoak izan dira. Osasunari dagokionez, gizarteak 
positiboki baloratu ditu bai gaia, bai eta hori dokumentuan sartzea ere. Horrez 
gain, dokumentua erakusgai jartzeko aukera suertatu den aurkezpenetan eta 
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hitzaldietan aurrerapauso garrantzitsutzat jo da, bai EAEn, bai eta estatu mailan 
zein nazioartean ere.

2016ko azaroan, EAEko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen Ikuskatzearen 
Aurrerapen dokumentua aurkeztu zen Euskal Hiri Kongresuan, eta 2017. urtean 
behin-behineko onespen dokumentua landu zen, 2018ko otsailean osatutakoa. 
Behin-behinean onetsi ondoren, erakusketa publikoko aldi bat zabaldu 
zen, dokumentu teknikoarena zein ingurumen azterketa estrategikoarena. 
Erantzunak eta dokumentuan aldaketak eragiten zituzten aldaketak aztertu 
eta prestatu ondoren, 2018ko azaroaren 21ean Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroak behin-behinean onartu ziren, eta, ondoren, barne-izapidetze aldi 
bat eta nahitaezko txostenak jasotzeko aldi bat egon ziren, uztailaren 30eko 
128/2019 Dekretuaren bidez behin betiko onartzeko. 

Horrela, 2019ko uztailetik indarrean dagoen Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroen dokumentua erreferentziazko esparru orokorra da lurralde eta 
hirigintza-plangintzako gainerako tresnak formulatzeko; nolanahi ere, horretara 
egokitu beharko dira lurraldean eragina duten planak, programak eta ekintzak, 
administrazio publikoek gara ditzaketenak. Dokumentu horretan, osasuna 
gehitzen da 10. kapituluko Zeharkako Gaiak izeneko atal propio gisa (10.4 
atala), bai eta LAGak aplikatzeko arauen 19. eta 32. artikuluetan ere. Sartze 
horrek gainerako dokumentua “berdintzen” du, eta ereduari sentsibilitatea 
ematen dio gai horretan, Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen babespean 
lurralde eta hirigintza-plangintzara eramanda

2. EHLAB BATZORDEA: EUSKAL HERRIKO LURRALDE ANTOLAMEN-
DUKO BATZORDEA

Euskal Herriko Lurralde Antolamendu Batzordea Euskal Herriko Administrazioaren 
kontsulta eta koordinazio erakunde gorena da, Lurralde, Kostalde eta Hirigintza 
Antolamenduko Saileko jarduera arloaren barruan.

Osasun sailburuordea eta ordezkari gisa Osasun Publikoaren eta Adikzioen 
Saileko Zuzendaria Batzorde horretako kide dira, eta haien zeregina da, 
besteak beste, EAEko hirigintza eta lurralde antolamenduari buruzko 
espedienteen berri ematea.
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Eusko Jaurlaritzako Lurralde Politikaren Aholkularitza Kontseilua 
Ingurumen eta Lurralde Politikako Sailari atxikitako parte-hartze organoa da, eta 
Eusko Jaurlaritzako lurralde politikaren premiazko koordinazioa eta Autonomia 
Erkidegoko lurraldeko antolamenduaren inplikazio soziala bermatzen ditu. Eusko 
Jaurlaritzako sail bakoitzeko ordezkari banak eta proposamen oinarrituak egin 
ditzaketen eta beren esperientziarekin Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldean 
erabilerak eta jarduerak antolatzen eta ezartzen lagun dezaketen sektore sozial, 
ekonomiko eta profesionalak, edo ingurumenean eragina duten sektoreak 
ordezkatzen ditzuten beste hainbeste kidek osatzen dute. 

Osasun Sailak Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko sailburuordea 
du ordezkari Batzorde horretan, eta, 2019an, Lurralde Antolamenduaren 
Gidalerroak onartzeko izapidea dela-eta bildu zen.

3. HIRI BIRSORKUNTZA 

Iazko txostenean aipatu zen bezala, 2017. urtean apirilaren 11ko 77/2017 
Dekretua ontzat eman ondoren, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza 
Saileko egitura organikoa eta funtzionala ezarri zuena, Hirigintza Birsorkuntza 
Zerbitzu berri bat sortu da. Lurralde antolamenduaren ikuspegitik, ikuspegi 
zabalagoa eman nahi zaio auzo ahulak birsortzeko jarduerari, bizitzeko 
eraikinetik haratago eginez, lurraldean esku hartzeko modu berri hori sustatuz 
eta zonalde desberdinen arteko lurralde oreka eta zonalde gutxietsietan bizi 
direnen bizi kalitatea aintzat hartuta. Eraikinaren esku-hartzearen eskala 
areara edo auzora zabalduz eta ikuspegia ikuspuntu eraikitzaile edo urbanistiko 
batetik ikuspuntu holistikoago eta multisektorial batera zabalduz, hainbat 
ekimen abiarazi ziren 2017an.

Horretarako, osoko hirigintza birsorkuntzaren barruan kontuan hartzeko oinarri 
garrantzitsuenetako bat Osasunari dagozkion baldintzatzaileak dira. Zaila da 
bereiztea zein jarduera dauden zuzenean Osasunarekin lotuta, uste baitugu 
Hiri Birsorkuntzatik ekindako proposamen eta jarduera gehienek, zeharka, 
pertsonen bizi-kalitateari eragiten dion ikuspegi holistikoa eduki behar dutela, 
eta horrenbestez, pertsona horiek osasunari eragiten diotela.
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Alde horretatik, gure ustez zuzenean edo zeharka osasunarekin zerikusia duten 
eta 2019an aurrera egin eta lortu diren zeregin hauek zehaztu ditugu:

EUSKAL HIRI AGENDA

Dokumentu hori zerbitzu berri honetan planteatzen diren ekimen guztien 
aterkia dela esan dezakegu, eta, aldi berean, nazioarteko eta nazioko gainerako 
agendekin modu globalean konektatzen du. 

2017. urtean, Euskal Hiri Agenda idazten hasi ziren: Bultzatu 2050. horretarako, 
Bultzatu 2025 bezalako aurretiko lanak eta nazioarteko eta Europako hirietako 
agendak hartu dira oinarri, bai eta Habitat III hitzaldiko Garapen Iraunkorreko 
Helburuak ere, 11. helburua azpimarratuz: “hiriak eta gizakien kokalekuak 
barneratzaileak, seguruak, erresilienteak eta iraunkorrak izatea lortzea” guri 
dagokigun gaia kontuan hartua, baina gainontzeko gaiak baztertu gabe. Horien 
artean, “Osasuna eta Ongizatea” izenburua duen 3. helburua dago. Lan hori bat 
dator Euskadi Basque Country 2030 agendaren ildoarekin eta garapenarekin.

2018an eta 2019an, hura idazteko eta Euskadiko Hiri Agendaren Aholkularitza 
Lantaldea eratzeko lanean jarraitu zen, beste administrazioen eta aditu batzuen 
parte-hartze zabalarekin (unibertsitateak eta ikerketa-zentroak, enpresak, 
klusterra eta gizarte-eragileak). Azkenik, 2019ko azaroaren 19an, Ingurumen, 
Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak onartu berri du Bultzatu_2050 
Euskadiko Hiri Agenda. Agenda hori 2019ko azaroaren 25ean eta 26an aurkeztu 
zen Donostiako Kursaalean, Euskal Hiria Kongresuaren esparruan.

Era berean, hasieratik txertatu da genero-ikuspegia dokumentu horretan, bai 
esparru teorikorako bai agendatik eratorritako ekintzetarako, hasieratik Madrilgo 
Arkitekturako Goi Eskola Teknikoko teknikarien aholkularitzarekin egindako lan 
espezifiko baten bidez. 

Aipatzekoa da Europako hiri-agendaren aldizkarian argitaratutako artikulu bat, 
Bultzatu 2050_Euskal Hiri Agenda aipatzen baitute hiri-politika integraletako 
jardunbide egokien adibide gisa; horrekin batera, berariaz aipatzen dute hiri-
habitataren pilotaje-taldea.
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ITI PLANA: EUSKADIKO LURRALDE INBERTSIO INTEGRATUAREN PLANA

2017an, “2017-2022 Euskadiko Lurralde Esku-hartze Integratuaren Plana” (PITI) 
formulatu zen, izaera integraleko esku-hartze mekanismo eta prozesuekin 
esperientzia pilotuak abian jartzen aurrera egiteko, hainbat tamainatako 
udalerritan kokatutako auzo eta eremu kalteberetan, hiru lurralde historikoetan.

Etxebizitza Sailak bultzatuta gauzatzen ari diren birsortze-proiektu 
esanguratsuenak (Sestao Berri, Koroatzea eta Txomin Enea) integratzeaz gain, 4 
auzo pilotu jarri dira abian, ikuspegi multisektoriala eman nahian: Txonta (Eibar), 
Otxarkoaga (Bilbo), Aramotz (Durango) eta Basaundi Bailara (Lasarte). 

AUZO PILOTUAK

2019an, hurbileko bulegoak prestatu dira, blokeen birgaitzea kudeatzeko leihatila 
bakar gisa, eta, era berean, bilerak antolatu dira etxebizitzen jabeekin, dagozkien 
blokeetan energia-eraginkortasuneko eta irisgarritasuneko obrei ekiteko aukera 
dagoela konbentzitzeko.

Normalean, obra horiek 2 urte behar dituztela kalkulatzen da; lehenengoa, jabeak 
konbentzitzeko, kontratatzeko, proiektua egiteko eta obrak kontratatzeko, eta, 
bigarrena, obra egiteko.

2017an, Txomin Enea (Donostia) eta Txonta (Eibar) auzoetan esku-hartzeak hasi 
ziren, eta 2018an eta 2019an beren bideari jarraitu diote.

Txomin Enea (Donostia-San Sebastián)

Esku-hartze honek 156 etxebizitzari eragiten dio eta Europako District 
Heating proiektuarekin lotuta dago. 2018an, bilerak egin ziren auzoko 
administrazioen artean, auzoan dauden etxebizitza-eraikin zaharrak 
birgaitzeko beharrezkoak diren obrak kontratatu eta gauzatzeko. Hori 
guztiak, dagozkion hiria berriz urbanizatzeko eta berritzeko dagozkion 
eragiketekin koordinatuta, bertako urak gainezka egiteko arriskuak 
saihesteko. 2019an obrei ekin zaie, eta une honetan jarduketa hori 
amaitzear dago. 17 atarietan inguratzailearekin amaitu da, soilik obrako 
erremateak eta aldamioren bat kentzea falta da. Auzo berriko Disctrict 
Hitting-era konektatuta daude dagoeneko, eta 2020. urtean igogailuen eta 
irisgarritasunaren inguruko lanak amaituko dituzte.
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Txonta (Eibar)

Esku-hartze honek 221 etxebizitzari eragin dio. 2018an Eibarreko 
Udalarekin batera lan egin da hurbiltasun bulego bat ezartzeko, bizilagunei 
zerbitzua eskaini ahal izateko, diru-laguntzei, kontratazioei eta birgaitze 
lanei buruzko aholkuak emateko. 2018ko irailean, auzoan bertan 
“Txonta Berritzen” hurbiltasuneko bulegoa ezartzea lortu zen; pertsona 
bat lanean ari zen lanean bertan, eta 2019an, obren aurreko lanak egin 
dira: 108 egoiliarrek kontsultak egin dituzte, banakako bilerak egin dira 
erkidegoetako presidente eta kudeatzaileekin, eta banakako bilerak egin 
dira jabeen erkidego batzuekin. 2019ko amaieran beste bi teknikari sartu 
ziren bulegoan, Debegesako langileak. Etxebizitza-blokeak birgaitzeko 
obrei dagokienez, proposatutako atarietatik 1ek eginda ditu obrak, 1 
obretan dago, 2k proiektua idatzita dute eta obrak kontratatzeke dituzte, 
11 proiektuak amaitzen ari dira eta 2k ez dute interesik, oraingoz.

2018an, beste hiru auzotan hasi ziren esku-hartzeak: Aramotz auzoan 
(Durango), Basaundi Bailara auzoan (Lasarte) eta Otxarkoaga auzoan (Bilbo). 

Aramotz (Durango)

Guztira 129 etxebizitza dira. 2019an, auzoko bulegorako lokal bat ezarri da 
birgaitu beharreko eraikinen etxabeetan. Auzoan bizi diren pertsonen Herria 
elkartearekin egindako hitzarmen baten bidez, eta hori egokitzeko egin 
beharreko lanak egin ondoren, laguntza ekonomikoa, teknikoa eta soziala 
emateaz eta biziberritze proiektu honetarako leihatila bakarra kudeatzeaz 
arduratuko diren langileei helarazi zaie. Aramotzen kasuan, zerbitzu hori 
Udalak kudeatuko du Durango Eraikitzen SAUren bidez, bertako langileen 
hedapenaren bidez. Oraingoz etxebizitzen monitorizazioa martxan jartzen 
ari dira, eta aldi berean, egoiliarrekin bilerak egin dituzte, proiektuen 
lizitazioa hasteko. 2019an, bilerak egin dira auzo komunitateekin, eta 
birgaitu nahi ziren 16 atarietatik guztiak atxikitzea lortu da.

Basaundi Bailara (Lasarte)

Eraikin talde honek 151 etxebizitza ditu. 2019an bizilagunen elkarteekin 
akordioak itxi dira auzoko bulegoa ezartzeko. Obrak lizitatu eta esleitu 
dira, eta bulegoko langileak hautatu dira. Aldi berean, bilerak egin dira 
bertako biztanleekin.
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Otxarkoaga (Bilbao)

Auzo honen tamaina dela eta, alegia, EAEko auzo konplexu eta 
ahulenetako bat, esku-hartzea faseka planteatu behar izan da, beraz, 
lehenengo esku-hartze honetan 240 etxebizitzatan lan egin da. 2019an, 
Otxar Open Gela hurbileko bulegorako lokala eraberritzeko lanak amaitu 
dira, eta bulegoan lan egingo duten teknikarientzako kontratua lizitatu da. 
Une honetan 3 teknikari ari dira lanean Orain Otxar hurbileko bulegoan. 
Etxebizitza-blokeak birgaitzeko obrei dagokienez, proposatutako 5 
blokeetatik batek proiektua du jada, eta obra lizitatzeko pleguak prestatu 
dira; beste bloke batek proiektuaren lizitazioa eta esleipena egin du; eta 
hirugarren bat proiektuarekin hastearen alde agertu da jada. 

Otxarkoagan egiten ari diren beste proiektuei dagokienez:

• Estalki aktiboa F merkataritza gunean: Proiektu honekin, gaur 
egun ia baztertuta dagoen eta erabiltzen ez den bitarteko gune bat 
duen eraikin bat berreskuratu nahi da. Auzoan jarduera berritzaileak 
erakartzeko polo berri bat sortu nahi da erabilera publikoko 
babestutako gune batekin. Horretarako, estalki fotovoltaiko aktiboa 
eraiki nahi da, multzo ia energiarik kontsumitzen ez duen gune 
bat bilakatzeko. 2019an azterlana eta proposamena egin ziren, 
eta 2019ko azaroaren 15ean obra, 2020ko udarako bukatzea 
aurreikusten dena. 

• Etxebizitza mota berrien azterketa: Udal Etxebizitzen elkartearen 
bizitoki parkeari etekin handiagoa ateratzeko eta hobeto erabiltzeko 
aukera aztertzeko, bertako higiezinen aktiboak nabarmenduz, 
gizartearen premia eta eskaera berrietara egokituta. Azterketa 
2018an hasi zen, eta 2019ko amaieran entregatu zen. Une honetan, 
Udaleko hirigintza arloarekin harremanetan jarrita, aukera horiek 
plan berezien bidez aplikatzea aztertzen ari dira.

• Otxar Urban Gela: erabiltzen ez zen eraikin bat da. Horretarako, 
eraikina berriz erabiltzea proposatu da, auzoan formakuntza eta 
laguntza jarduerak gauzatzeko eragile gisa. Horietako lehenengoa 
egoitza hartzea izango litzateke, hurbiltasun bulegoa, lokal teknikoa 
eta kudeaketa lokala gauzatzeko. Horrez gain, aipatutako bulegoari 
atxikitako langileek euren lana garatzeko beharrezko dituzten 
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bulegoak edo guneak ere behar izango dira. Jarduera horiek osatzeko, 
gela-laborategietarako gune bat gaitu liteke, Unibertsitateek, 
HAEEk, eta abarrek hiriak birsortzean, birgaitzean eta berritzean 
espezializatutako formakuntza programak garatu ditzaketen. 
Azkenik, ondorengo faseetan, mojen etxe zaharra erabiliko litzateke 
jarduera horiekin lotutako ikasleak eta/edo irakasleak hartzeko, edo 
Gazte Solidarioen programarako osagarrizko euskarri gisa. Obrak 
2018an hasi ziren, eta urte horretan bertan antolatu zen LHIEEko 
“Hiri-birgaitzearen eta berroneratzearen kudeaketa” izeneko 
lehen ikastaroa, aurrerago zehaztuko dena. 2019an, lehen fasean 
eraikina egokitzeko ezarri ziren lanak egin dira, hurbileko bulegoko, 
erakusketa-aretoko eta erabilera anitzeko aretoetako obrak barne, 
eta irailean, LHIEEko (IVAP) “Hiri-birgaitzearen eta berroneratzearen 
kudeaketa” izeneko bigarren ikastaroa egin da; iaz bezala, teknikariek 
parte hartu dute: 40 bat teknikarik.

H2020 HIROSS4ALL EUROPAKO PROIEKTUA. AUZO-BULEGOAK: TEKNIKARIEN 
FINANTZA-TRESNEN INGURUKO PRESTAKUNTZA ETA KUALIFIKAZIOA 

Auzo pilotuak berroneratzeko hurbileko bulegoen proiektua HIROSS4ALL: 
OPENGELA Europako proiektuaren bidez garatzen ari da. Autonomoa, 
autosufizientea eta independentea izan daitekeen hurbiltasuneko kudeaketa-
eredu bat garatzea du helburu proiektuak. 2018ko amaieran onartu zuen 
Europako Batzordeak, eta 2019ko maiatzaren 10ean hasi zen; 36 hilabeteko 
iraupena du eta 2022ko maiatzean amaituko da. 

Proiektu horrekin, bi bulego esperientzia pilotu gisa aurkeztu dira (Txonta 
Eibarren eta Otxarkoaga Bilbon). Proiektuari esleitutako aurrekontuarekin (1,8 
M€) bulego horretan lan egiteko langileak kontratatzeko eta auzoko bulegoen 
negozio eredua diseinatzeko, garatzeko eta ezartzeko eta Eusko Pace finantzazio 
tresna berritzailea ezartzeko eta aplikatzeko beharrezko diren baliabide 
ekonomikoak hornituko dira.

Alde horretatik, 2019an, Europako proiektuaren eta hurbileko bulegoaren 
diseinuaren lan entregagarri horiekin jarraitu da, bai eta finantza-tresna 
berritzailea diseinatu eta abian jartzearekin eta kalteberenentzako berme-funts 
bat diseinatzearekin ere, birsortzean inor atzean gera ez dadin. 
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EUSKADI ZTBP 2020KO “HIRIKO HABITAT” AUKERA HOBIAREN HELBURUEN 
ALDE EGITEN DUTEN PROIEKTU BERRITZAILEETARAKO LAGUNTZEN ILDO 
BERRIA, BAI+D+I PROGRAMA

Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza sailburuaren 2018ko uztailaren 
31ko Aginduaren bidez, laguntza-lerro horren lehen deialdia sortu da, hiriko 
habitatari lotutako enpresek eta profesionalek hiri-berroneratzearen arloko 
I+G+b proiektuak garatzeko lehiaketarako diru-laguntza. Deialdi horrek zerikusia 
du “Hiriko Habitata” Gidaritza Taldearen ekintza-ildo estrategiko berriekin. 
Talde hori Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren “Euskadi ZTBP 2020” 
espezializazio adimenduneko RIS3 estrategiei lotuta dago.

Hiru urtez behingo laguntza da, gehienez 625.000 eurokoa, hiru urtean 
banatuta. 2018ko lehen deialdian aurkeztutako 19 eskaeretatik, 9 hautatu ziren: 
4 Otxarkoaga auzo pilotuan daude, 1 Txonta auzo pilotuan eta gainerakoak 
EAEko hainbat eremutan, baina guztiak estrapolagarriak eta erreplikagarriak 
dira lurraldearen gainerako eremuetan. Gaiak anitzak eta sektore anitzekoak 
dira; beraz, osasunaren eta bizi-kalitatearen ikuspegitik ere nolabaiteko interesa 
dutela uste dugu. 2019ko abenduaren 5ean jaso zen Bigarren Entregagarria, 
finantzatutako lanen %50 justifikatuta, eta 2020aren amaierarako aurreikusten 
da azken entrega. 

BESTE IKERKETA-AZTERKETAK

2018an hainbat ikerketa-azterlan jarri ziren abian, eta 2019ko amaieran 
entregatu dira:

• Hiri birsorkuntza estrategia baten barruan sartutako jarduera plana 
Euskal Herri mailan: Euskadiko eraikinetan, epe luzerako esku hartzeko 
Estrategia bat osatzeko hurbiltasun metodologikoa. Energia Urritasunari 
eta Esku-hartze Aukerari buruzko azterketa abian jartzea. Kataluniako 
(Valleseko Arkitektura Eskola) eta Euskal Herriko unibertsitatearen 
(Donostiako Arkitektura Eskola) artean batera eta lankidetzan garatutako 
azterketa da. 2019an lana amaitu da, eta une honetan baliozkotze-
fasean dago. 
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• Auzo ahulen diagnostikoa izeneko 2011ko azterketa eguneratzea: 
(Lankidetza Kartografia eta Eustat artea). Adierazle berrien azterketa, 
horien artean MEDEA indizea, Osasun Sailak erabilitakoa. 2019an lana 
amaitu da, eta une honetan baliozkotze-fasean dago.

• Euskal errealitatearen zehaztasunetara egokitutako metodologia 
baten garapena, hiritarrek parte hartzeko eta tartean esku hartzeko, 
hiri birsorkuntzako osoko prozesuak sustatzeko eta garatzeko aukera 
ematen duena. Metodologia hori dagoeneko abian dauden proiektuei 
aplikatuko zaie. 2019an lana amaitu da, eta une honetan baliozkotze-
fasean dago.

ZTBP. 2020 EUSKADI ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA PLANA 
(ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZA EUSKAL KONTSEILUA) HIRI 
HABITAT ETA ERAIKUNTZA JASANGARRIA

EBeste kide batzuen artean, Osasun Saila ZTBPren “Hiriko habitata eta Eraikuntza 
Iraunkorra” gidaritza-taldeko kide da, eta aurrerantzean “Hiri Iraunkorrak” 
deituko zaio. 2019an, Hiriko Habitata-Bultzatu 2050 Agenda jardunaldia egin zen, 
urtarrilaren 23an, eta, aldi berean, hainbat bilera egin dira Eusko Jaurlaritzako 
Osasun Saileko kideekin eta Bilboko Udaleko osasun-arloko kideekin, auzo 
pilotuetan prozesu komunitarioak sustatzeari buruz. 

2019AN HIRIA BERRONERATZEKO EGINDAKO ESKU-HARTZEEK OSASUNEAN 
IZANDAKO ERAGINA

2019ko esku-hartzeek aurrera egin badute ere, osasunari, enpleguari, 
ekintzailetzari, jarduera ekonomikoari, mendekotasunari eta abarri dagokienez 
Eusko Jaurlaritzako sailekin eta udal-zerbitzuekin zeharka eta koordinatuta 
landuta, oraindik ezin dira kontrastatu PITIn aurreratu eta espero ziren inpaktuak

4. GEOEUSKADI. EUSKADIKO DATU ESPAZIALEN AZPIEGITURA

Sailburuordetza hau buru duen “Euskadiko Datu Espazialen Azpiegitura (DEA)” 
GeoEuskadi plataforman osasunarekin lotutako sailetako hainbat informazio 
integratzen eta mantentzen ari dira. Besteak beste, farmazien eta botikinen 
kokapena, kanpoko desfibriladore automatizatuak, hondartzei eta bainatzeko 
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guneei buruzko datuak, kontsumoko urei eta biztanleriaren osasunari buruzko 
informazioa (hilkortasun-atlasa). 

Eustatekin eta EJIErekin koordinatuta, atari mailako geolokalizazioko zeharkako 
zerbitzuak, biztanleria-entitateak edo udalerriak mantentzen ari dira, osasunarekin 
lotutako hainbat datu eta estatistika geoerreferentziatzea ahalbidetzeko. 


