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LAG-EN 1997KO LURRALDE-EREDUA OSATZEN DUTEN OINARRIAK:A Eskualde Hiri gisa

A.1. Hiru iraultzak 

Industria-aroa

Euskal industria eskulangintzako jarduerak 
ekoizpen-modu intentsiboago bihurtu zirenean 
sortu zen. 1880ko hamarkadan lehen labe 
garaiak jarri ziren abian Bilboko Itsasadarrean. 
Hura gertaera gogoangarria izan zen Euskadiko 
ekonomiaren elementu bereizgarri izango zen 
industria handiaren sorreran. Industria-garapen 
bizkorrak hiriak zabaltzeko eskariak areagotu 
zituen, azkar hazten ari zen biztanleria har 
zezaten. Hala, XIX. mende-amaieratik bizkor hazi 
zen Euskadiko biztanleria, eta dinamika hura XX. 
mendeko 50eko hamarkadatik aurrera areagotu 
zen, bereziki.

Euskadiko hiriek, beren eragin-eremuko landa-
inguruneko biztanleak ez ezik, gutxiago hazten 
ari ziren beste eskualde batzuetako biztanleak 
ere erakarri zituzten. EAEk izan zuen urbanizazio-
prozesu bizia, batez ere XX. mendearen bigarren 
erdian gauzatu zena, hiriburu handietan eta 
industria-zentroetan nabarmendu zen. Bizkaian 
Nerbioi ibaiaren Ezker Aldean pilatu zen industria 
handia eta eremu hartako udalerrien hazkunde 
ikusgarria bultzatu zuen, bai Euskal Autonomia 
Erkidegoz kanpoko inmigrazioagatik eta bai 
inguruneko lurraldeetan sortu zuen xurgapen-
efektuagatik. Horrela, gainera, Bizkaiko 

eskualde zabalen landa-izaera areagotu egin zen. 
Gasteizen ere antzeko prozesua gertatu zen, 
baina beranduago eta ez hain bizia. Gipuzkoako 
egitura askoz orekatuagoa zenez, kontzentrazio- 
eta xurgapen-prozesuak galarazi ziren eta modu 
homogeneoagoan hiritartutako eremua sortu zen.

Eredu haren mugapenak 70eko hamarkadako 
industria-krisiarekin jarri ziren agerian. 
Mundu osoan azaleratzen hasi zen ekonomia-
antolaketa berriak izandako aldaketen aurrean 
bideraezinak ziren industria handiak, eta haiek 
berregituratzeak eta desagertzeak geldialdi 
ekonomiko eta demografikoa eragin zuten.

Ekoizpenaren oinarriak gainbehera egitean, 
garapenaren urteetako ereduari lotutako 
beste arazo batzuk jarri ziren agerian. Hiri- eta 
industria-hazkundea ingurumena larriki narriatuz, 
kutsadura-arazo garrantzitsuekin eta paisaia 
eta baliabide naturalak suntsituz burutu zen. 
Eraikitako eremuetan bertan behera utzitako 
industrien hondakinez betetako eremu zabalak 
agertu ziren. Ia lurralde osoa eta, bereziki, 
biztanle-kopuru handienak zituzten eremuak, 
biziki narriatutako eta itxura negatiboko 
hiri-eremu gisa ikusten ziren. Hirien hazkunde-
prozesuen eta azpiegitura-urritasunaren arteko 
koherentziarik ezak gatazka funtzional larriak 
ekarri zituen, eta egoitza-eremuen portzentaje 
handi batek eraikuntza-dentsitate ikaragarriak 
zituen, maila baxuko hiri-kalitatearekin eta 

zuzkidura-gabezia esanguratsuekin.

Industria zen urbanizazioaren bultzatzaile nagusia 
eta, krisia iritsi zenean, atzerapen handiagoak 
eragin zituen gehien hazitako eremuetan.

Hiri Iraultza eta Euskal Hiria Eskualde Hiria 

Egoera horiek guztiak oztopo garrantzitsuak 
ziren zerbitzu aurreratuetan eta balio erantsi 
handiko jardueretan bermatutako oinarri 
ekonomiko berriaren sorrerarako. Hiri-berrikuntza 
lurraldearen ekonomia- eta ingurumen-
eraldaketarako gako gisa azaldu zen, batik bat 
Bilboko metropolian.

Bilboko Eremu Metropolitanoaren eraldaketak, 
eta baita beste euskal hiriburuenak ere, Hiri 
iraultzaren edo Lehen Eraldaketaren esparruan, 
elkarri lotutako lurralde-prozesu ezberdinak 
ekarri ditu. Alde batetik, berrikuntza-ekimen 
garrantzitsuak garatu dira metropoliko 
erdiguneetan, funtzio berri konplexuagoak bere 
gain hartzeko eta garapen-dinamika berriak 
bultzatzeko aukera eman diotenak. Bestalde, 
metropoli-eremuak hedatu egin dira, gune berriak 
hartuta eta lurralde-protagonismoa handituta.

Gaur egun, 2.133.684 biztanle bizi dira EAEko 
7.089 km2-ko azaleran, beraz, 300,1 bizt./km2-ko 
dentsitatea du. Europar Batasuneko dentsitate 
handieneko eskualde ez-metropolitanoa da. 
Udalplaneko datuen arabera, urbanizatutako 
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azalera 370,3 km2-koa zen 2009an (hiri-lurzoruko 
eta lurzoru urbanizagarriko espazio libreak sartu 
gabe). Datu hori aintzat hartuz gero, ateratzen 
zaigun emaitza 5.866 bizt./km2-koa da, eta 
horrek hiri-eremu nagusien dentsitatedun lurralde-
izaera ematen dio EAEri. EAEn azken hamarkadan 
gauzatu den lurralde-eraldaketaren daturik 
adierazgarriena dugu.

Ondo definitutako eta hierarkizatutako eta 
beren egitura ekonomikoetara oso lotutako hiri 
nagusien, industria-guneen eta landa-guneen 
inguruan antolatutako eremu batetik, zentroen 
mugak eta funtzioak zein jarduerak gero eta 
lurralde zabal eta anitzagoetan zehar zabalduta 
dituen eskualde-hirirantz eboluzionatu da.

Eskualde-hiria errealitate konplexu eta 
erlazionatu gisa agertzea azken hamarkadetan 
nazioarte-mailan ikusi den hiri-fenomeno 
garrantzitsuenetakoa izan da. Eskualde-hiriak 
erronka eta aukera berriak planteatzen ditu giza 
bizitzarako eta ekonomia-jarduerak, bizilekua, 
aisia, kultura, hezkuntza, azpiegiturak eta 
naturarekiko harremana garatzeko.

EAE gero eta modu zehatzagoan ageri da egiazko 
eskualde-hiri gisa nazioarteko testuinguruan. 
Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-eskala 
munduko beste eskualde-hiri batzuen antzekoa 
da. Funtzio eta ekonomia-gune globalak hartzen 
dituzten hainbat eskualde-hirik —esaterako, 
Anberes-Brusela, Frankfurt, Seattle edo 

Minneapolis-Saint Paul eskualde-hiriek— 
EAEren oso antzeko tamaina demografikoa eta 
geografikoa dute eta, hainbatetan, dentsitate 
txikiagoa, eredu hedatuagoak direlako eta, beraz, 
biztanleria- eta ekonomia-mailako bere masa 
kritikoa eraginkortasun txikiagoz baliatzeko gai 
dira.

Baliteke hiru izatea eskualde-hiri modernoaren 
ezaugarri bereizgarrienak, lurraldearen 
ikuspegitik:

•	 Hiri-hedapena eta lurraldea okupatzeko 
modu berriak: landa-guneak metropoliko 
dinamiketan sartzea, gune tradizionalen 
bilakaera, komunitate berrien sorrera, lehen 
hiri ingurukoak ziren eremuetan merkataritza- 
eta aisia-guneetara lotutako gune berriak 
agertzea, etab...

•	 Lehen urrun zeuden eremuak artikulatzen 
dituzten eta gora egiten ari diren 
mugikortasun-eskariak bideratzen dituzten 
garraio-sistema berriak (portu eta aireportuei 
lotutako konexio-elementu globalak, abiadura 
handiko trenak, logistikako plataforma berriak, 
metroa, tranbia eta aldiriko trenak erdiguneko 
eremuetan, gero eta intermodalitate eta 
sistema ezberdinen arteko konektibitate-maila 
handiagoak eta telekomunikazioen azpiegitura-
maila altuak).

•	 Goi-mailako zerbitzu- eta ekipamendu-
sistema gero eta konplexuagoa egotea. 
Ekonomia berrian, aparteko konplexutasun-
maila behar da globaltasunez jarduteko. 
Enpresek, globaltasunez jardun ahal izateko, 
zerbitzu-konplexu oso espezializatu baten 
laguntza behar dute (kapital intelektuala, 
kontsultoretza, aholkularitza juridikoa, 
marketinekoa, teknologia berriak, garraioa, 
finantza-zerbitzuak, etab.). Zerbitzu-konplexu 
hori tamaina jakin bateko hiri-nodoetan soilik 
koka daiteke, hau da, masa kritiko jakin bat 
duten hiri eta lurraldeetan bakarrik. Enpresei 
laguntzeko zerbitzu-konplexu espezializatua 
izatea gako-baldintza da, hiriek globalki 
diharduten enpresa lehiakor eta berritzaileak 
erakarri ahal izateko.

Euskal Hiria eskualde-hiriak gero eta 
nabarmenago azaltzen ditu ezaugarri horiek, 
hainbat adierazlek erakusten duten bezala. 
Hirugarren sektoreko ekonomia indartsu 
bat sortzeari eta aberastasuna nabarmen 
areagotzeari oso lurralde-fenomeno 
garrantzitsuak gehitu zaizkio, esaterako, 
eskualdeen arteko mugikortasunaren handitze 
ikusgarria eta, bereziki, maiztasun handiko ohiko 
bidaietan bereizgarriak diren garraio kolektiboko 
sistemak erabiltzen dituzten lekualdatzeen 
hazkundea. Azpiegitura handiak, goi-mailako 
zuzkidura eta funtzio berriak bereganatuz bere 
protagonismoa areagotzen ikusi dute euskal 
hiriburuek, eta bere eremu urbanizatua handitu 
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ahala, espazio metropolitanoen lurralde-
eremua zabaldu eta orain arte landatarrak ziren 
eremuetako egonlekuak hazten dira.

Dinamika horiek agerian uzten dituzte aukerak, 
eta baita eskualde-hiriaren konfigurazioak eta 
etapa berrian arreta berezia bereganatu behar 
duten elementu nagusiek dituzten arriskuak 
ere: urbanizazio lauso eta dentsitate txikikoaren 
arazoak, mugikortasun iraunkorreko sistema 
eraginkorrak eratzea, egoitza eta laneko eremuen 
kokalekuak bat ez etortzea, nekazaritza-eremuak 
eta eremu naturalak sistematikoki okupatzea, 
hiri-eskualdeko eremu ezberdinen identitaterik 
eza, gainbehera dauden jarduera- eta egoitza-
eremuak birziklatzea, ekonomia sortzailearen 
eremu berriak sustatzea, etab.

Ezagutzaren Gizarterantz 

Azken etapa horretako eraldatze- eta hazkunde-
prozesua ezinezkoa litzateke goi-mailako 
prestakuntza duen biztanleriarik eta erakunde-
egitura egokirik gabe.

Ekonomia modernoetan, informazioa, ezagutza 
eta berritzeko gaitasuna dira edozein garapen-
prozesuren menpeko oinarrizko osagaiak. 
Bere burua elikatzen duen dinamika bat da. 
Berrikuntzak eta ezagutzak informazio gehiago 
eta eraldatzeko ahalmen handiagoa sortzen 
dute, baita prozesu horri eusteko beharrezkoa 

den aberastasuna ere. Hala ere, Euskal Herriko 
esperientziak eta industrializazio zaharreko 
beste hainbat lurraldetakoak erakutsi duten 
bezala, amaierarik gabeko prozesua da hori: 
eskuratutako lorpenen maila edozein dela ere, 
ezinbestekoa da hurrengo garapen-etapari bide 
emango dioten ezagutza eta berrikuntza sortzen 
jarraitzea, horiek gabe, gainbehera egiteko eta 
lehiakortasuna galtzeko arriskua baitago. 

Azken hamarkadan, bide horretan pausu 
garrantzitsuak eman dira. Biztanleen 
hezkuntza-mailak gora egiten jarraitu du eta, 
egun, inoiz baino handiagoa da unibertsitate-
ikasketak dituzten pertsonen kopurua. 
Berritzeko ahaleginak eta gaitasunak, egitura 
ekonomikoaren eraldaketa nabarmenean eta 
I+Gko inbertsioen gero eta garrantzi handiagoan 
dute isla. Dena den, ez dira heldu oraindik 
herrialde garatuenen batez besteko mailetara. 
Hori izango da datozen urteetan ongizatea 
eta hazkunde ekonomikoa handitzeko erronka 
nagusietako bat.

EAEk abantaila lehiakorrak bideratuta dituen 
funtsezko sektoreen inguruan, ezinbestekoa da, 
ingurune global batean lidergoak finkatzeko, gure 
lurraldea kanpoko talentua erakartzeko gune 
bihurtzeko eta gure klase sortzaileetako kideak 
alde egitea galarazteko gai diren bikaintasun-
estrategiak garatzea. Horrek, unibertsitate 
eta ikerketa-zentro publiko eta pribatuetan 
inbertsioak egitea eta haiek hobetzea ez ezik, 

bizitzeko eremu eta modu erakargarri eta 
suspergarriak sortzea ere eskatzen du. 

Berrikuntza bultzatzera zuzendutako ekimenak 
Ezagutzaren Gizartearen aldeko apustu irmoa 
osatzen dute, lehiakortasunerako, ongizaterako 
eta iraunkortasunerako ezinbesteko baldintza den 
heinean.

Estrategia horrek, inbertsio ekonomiko arras 
garrantzitsuaren eta gizarte- eta erakunde-
pilaketa indartsu baten bitartez, Euskal 
Autonomia Erkidegoko esparru guztietan 
berrikuntza koordinatzea eta sustatzea du 
xede, izaera ekintzailea eta sortzailea sustatze 
aldera. Berrikuntza sustatuko duten eta kanpoan 
Euskadi berritzaile baten irudia hedatuko duten 
jarduerak garatzeko erabiliko den lankidetza-
sare baten plataforma sendoa da. Estrategia 
horren ikuspegia, Euskadi, berrikuntza-arloan, 
Europako erreferente bihurtzea da, helburutzat 
hartuz jarduera horietan aitzindari diren eremu 
europarrek dituzten mailak lortzea.

Gaur egun, Euskadiko ekonomian eta lurraldean 
egitura-aldaketa sakon baten beharra sumatzen 
da berriro ere. “Ezagutzaren ekonomiaren” 
erronkei erantzun behar diegu, izan ere, 
ezagutzaren ekonomian ingurumenarekiko 
sentsibilitatea, gure nortasuna sendotzea, 
etengabeko berrikuntza, prestakuntza eta talentu 
handiko langileak atxikitzea eta erakartzea 
funtsezko gakoak izango baitira garapen-etapa 

berri honetarako. Testuinguru berri honetan, gure 
lurraldeak gero eta garrantzi handiagoa hartzen 
du eta, berriz ere, aldaketa sakonak gertatuko 
dira bertan. 

Aurreko hamarkadetan bestekoa ez izan 
arren, azken urteotan maila demografikoa 
berreskuratu egin da nolabait. Etorkizunari begira 
errealitate demografiko berriak izango dira gure 
biztanleriaren berezitasun nagusiak, esaterako, 
bizi-itxaropena areagotzea eta aniztasun etniko 
eta kultural handiagoko inmigrazio berria. 
Ingurumen-arloan, eraldaketa postindustrialek 
lurraldearen ingurumen-balioak berreskuratzeko 
politika eta ekimenen inguruko kontzientziatzea 
eta garapena ekarri dute. Ezagutzaren 
gizartean, lurraldearen iraunkortasun orokorra 
garapenerako beharrezko baldintza da. Paisaiak 
eta naturguneak babestea eta hobetzea, energia 
berriztagarriak eta mugikortasun iraunkorra, 
eta hiri-garapenaren eta lurraldearen harrera-
gaitasunaren arteko bateragarritasuna, etapa 
berriko gakoak dira.

Gure ekonomia, epe laburrean, industria-jarduerari 
hertsiki lotutako ekoizpen-sistema batetik 
hirugarren sektorea funtsezkotzat duen ekonomia 
garatu baterantz eboluzionatzeko gai izan da. 
Azken hogei urteotan zerbitzu aurreratuen 
jarduera berriak sortu dira eta euskal industria 
lehiakorrago eta modernoago bihurtu da. Gerora 
begira, I+Gko ekimenak, nazioarteko sareak, 
berrikuntza eta sortzeko ahalmena izango dira 
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gure gizartearen lehiakortasunaren, enpleguaren 
eta ongizate ekonomikoaren oinarria.

Hirien esparruan, azken bi hamarkadetako 
eraldaketa handiak hiri-iraultza sakona ekarri du. 
Industria-aroan narriatutako eremuen eraberritze-
prozesuak, aldi honetako aldaketen ikur eta 
oinarri izan dira. Etorkizuneko habitatak honako 
ezaugarri hauek izango ditu: hiri konplexuago, 
erakargarriago eta anitzagoak, erabileren 
nahasketa, elkarreragin handiagoa eta iraultza 
digitalaren eta bizimodu berriaren ondoriozko 
aukera berriak. Etorkizunari begira, Sare moduan 
antolatutako Lurralde integratuagoa eta, 
erdigune eta hiri-eremu anitzagoak eta elkarrekin 
hobeto konektatutakoak dituena, gakoa izan 
daiteke oreka berri baterako eta gure lurraldeak 
eskaintzen dituen abagune eta aukera anitzen 
balioa nabarmentzeko.
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A.2. Eraldaketa-prozesuan dagoen 
lurraldea 

Lurraldearen bilakaera-prozesuetan hamarkada 
bat oso epealdi luzea ez izan arren, Bigarren 
Eraldaketak EAErako ekarri dituen aldaketa 
ikusgarriak agerian uzten dituzten datu 
adierazgarriak azaltzen hasi dira. Dokumentu 
honen estatistika-eranskinean (I. eranskina), 
zehatz-mehatz jasota daude lurraldearen 
eraldatze-prozesuaren adierazle nagusiak.

Aldaketarik esanguratsuena ekoizpen-egituran 
gauzatu da. Industrian oinarritutako ekonomiatik 
zerbitzuen gizartera iragan da, ekonomiarik 
garatuenen bilakaera-jarraibideen ildotik. 
Zentzu horretan, lehen sektoreko jardueren 
garrantzia txikiagotu egin da euskal ekonomian. 
Beherakada oso garrantzitsua izan da eta une 
honetan arrantza-, basogintza-, nekazaritza- eta 
abeltzaintza-sistema osoak EAEko BPGaren % 2 
baino ez du hartzen.

Hirugarren sektorerako bilakaera-joera askoz 
handiagoa izan da Bizkaian eta Gipuzkoan, hau 
da, iraganean industriak garrantzi handiena izan 
zuen lurraldeetan. Arabak, berriz, azken urteetan 
industriaren hazkundearen zatirik handiena 
bereganatu du, Gasteiz inguruan eta Arabako 
Lautadan A-1 errepidearen ardatzean zehar 
erabilgarri zituen lurzoru-erreserbei esker.

Izan ere, zerbitzu-sektorearen hazkundeak 
ez du berekin desindustrializatze-prozesu 
esanguratsurik ekarri, industria-ekoizpenaren 
balioak ez baitio hazteari utzi azken urte 
hauetan. Industria-egitura, ordea, eraldatu egin 
da, eta tamaina txikiagoko, ekoizpen-maila 
handiagoko eta gero eta teknologia-osagai 
handiagoko ekoizpen-unitatez osatutako 
ehuna sortu da. Eraikuntza izan da azken 
hamarkadan hazkunde erlatibo handiena izan 
duen sektorea, ekonomia dinamiko baten eta 
lurralde-aldaketa esanguratsuen testuinguruan. 
Zerbitzu-sektorearen gorakada gehien ekoizten 
duten, balio erantsi handiagoa sortzen duten 
eta egituraren eraldaketa handiagoa dakarten 
adarretan gauzatu da: finantza-zerbitzuetan, 
enpresentzako zerbitzuetan, merkataritza-
zentroetan, osasun-, aisia- eta kultura-arloko 
zerbitzu pertsonaletan eta turismo-jardueren 
sorkuntzan. Egituraren aldaketa horrek 
ekonomiaren ekoizpen orokorraren hazkundea 
eragin du eta hedatzen ari diren jardueren ordez 
beste jarduera helduago batzuk ezarri ditu.

Aldaketa horren emaitza ekonomiaren eta 
aberastasunaren hazkunde izugarria izan da, ziklo 
hedakor luze baten barruko oso aldeko egoera 
batean.  Industriaren krisialdiko ekonomiaren 
geldialdiaren aurrean, azken hamarkadan, 
hazkunde jarraituko prozesua gauzatu da, Europar 
Batasuneko batez besteko tasak baino altuagoak 
lortu dituena. Ondorioz, ikusgarria izan da 
ekoizpenaren balioaren areagotzea eta per capita 
errentaren hazkundea. Errenta hori, gaur egun, 

Europako eskualdeen batez besteko balioetatik 
gora dago.

Biztanleriari dagokionez, industriaren krisialdiko 
urteetan zehar ekonomia- eta gizarte-arloko 
hainbat faktore elkartu ziren eta biztanleria-
kopuruaren atzerakada arin bezain nabarmena 
eragin zuten. Duela gutxi, aitzitik, joeraren 
aldaketa antzematen hasi da, eta biztanle-
kopurua berriro handitzen hasi da, 80ko 
hamarkadaren hasierako gehienezko balioak 
lortzeraino ia. Bilakaera demografikoa, ordea, 
ez da homogeneoa izan lurralde osoan. Azken 
bosturtekoan gora egin du hiru Lurralde 
Historikoetako biztanle-kopuruak. Dena den, 
Araban biztanleria etengabe hazten joan den 
bitartean, Gipuzkoan ez dira oraindik 1985eko 
biztanleria-mailak berreskuratu, ezta Bizkaian 
1975ekoak ere.

Egonkortasunerako joera horrek egitura-
ezaugarri bereziak ditu eta horren arrazoi ia 
bakarra inmigrazio-fluxuen zeinu-aldaketa izan 
da. Biztanleak galtzetik, irabazi garbiak izatera 
iragan da, irabazi horiek oraindik txikiak izan 
badira ere. Hazkunde begetatiboa, alabaina, 
ez da biztanleriaren hazkundea ez ezik, ezta 
berritzea ere bermatzeko adinakoa. Horrek 
modu erabakigarrian eragiten dio biztanleriaren 
zahartzeari, eta azken urteetan 65 urtetik 
gorako biztanle-kopurua nabarmen areagotu den 
bitartean, azken hamarkadan erdira murriztu da 
biztanle gazteen portzentajea. Datozen urteetan 
gora egiteko joera izango duen eta zuzentzeko 

hainbat hamarkada beharko dituen arazo 
estrukturala da.

Metropoli-guneetan gertatutako eraldatze-
prozesuek, industria-gune handiek garrantzia 
galtzeak eta bizimodu berriei eta egunetik 
egunera handiagoa den mugikortasunari lotutako 
eskariek, bide eman diote urbanizazio-prozesuen 
zabalkundeari. Zabalkundeak eta hiri-aldiri berrien 
konplexutasuna areagotzeak, beren zuzeneko 
eraginetik kanpo eta landa-eremu tradizionaletan 
kokatutako eremu funtzionalak bere baitan 
hartuko dituzten eremu metropolitanoen muga 
tradizionalak gainditu dituzte. Azken 10 urte 
hauetan biztanle-kopurua funtsean aldatu ez 
bada ere, prozesu horrek azaltzen du zergatik 
handitu den ia % 20 urbanizatutako azalera. 
1995-2004 aldian eraikitako etxebizitzei buruzko 
datuek adierazten dute, guztira, 126.732 
etxebizitza berri amaitu direla. Etxebizitza-
parkearen hazkunde nabarmena adierazten du 
datu horrek, eta EAEn 2006an zeuden etxebizitza 
guztien %12 azken 10 urteetan eraiki direla. 
Eremu metropolitanoen inguruan kokatuta egotea 
eta euskal hirietako ohiko eraikuntza-dentsitatea 
baino txikiagoa izatea izan dira hazkunde berri 
horien ezaugarri nagusia.

Lurzoru Urbanizaezinean etxebizitzak eraikitzeko 
debekuak, nekazaritza-ustiapenei lotutakoak izan 
ezik, LAGen zehaztapen lotesle bakanetako bat 
sortu du. Prozesu horren inguruko aurreikuspenek 
murrizteko joera erakusten dute azken urteetan.
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2009ko Udalplanen datuen arabera, ekonomia-
jardueretarako sailkatutako lurzoruen azterketa 
batek adierazten du eremu metropolitanoen 
inguruan kokatuta daudela erabilera horren 
azalerarik handienak. Sailkapen hori jaso duen 
lurzoruaren % 25etik gora Bilboko Metropolian 
dago eta beste horrenbeste Araba Erdialdeko 
Eremu Funtzionalean. Donostiakoak, berriz, 
guztizkoaren % 10 hartzen du, gutxi gorabehera. 
Ekonomia-jardueretarako sailkatutako lurzoruak 
sailkatutako lurzoru guztiaren gainean hartzen 
duen portzentajea kontuan hartuta, euskal 
industriaren gune tradizionalei (Beasain, Eibar, 
Arrasate, Durango) dagozkie erabilera horren pisu 
erlatibo handieneko eremuak, bai eta Zarautz-
Azpetia eremuari eta Araba Erdialdeari ere.

Eraikitako eremuen hedapen-prozesua, beste 
lurralde batzuetan emandakoa baino askoz ere 
txikiagoa izanagatik ere, baliteke lurraldearen 
iraunkortasunerako daturik kaskarrena izatea, 
ingurumen-kalitatearen inguruan aurrerapen 
garrantzitsuak izan dituen aldian. Natura Gune 
Babestuei dagokienez, erabat aldatu da egoera: 
1994an lurraldearen % 5ean baino ez zegoen 
babes-irudiren bat. Gaur egun, ordea, lurraldearen 
% 22,7 dago babes-irudi baten edo bestearen 
baitan. Ibaietako uren hobekuntzan oraindik 
lortu beharreko helburuak garrantzitsuak diren 
arren, funtsezko aurrerapenak erdietsi dira arlo 
horretan, izan ere, isurketen % 85 araztu da eta 
kostaldeko uren kalitate-maila bikaina da.

Garapenaren alderdi kualitatiboei gero eta 
garrantzi handiagoa ematen dion garapen-eredua 
azaldu da. Ondo zaindutako ingurune naturala, 
hirigune erakargarriak, zerbitzu eta ekipamendu 
sofistikatuagoak, garraio- eta komunikazio-
sistema eraginkorrak, etab. herritarrek eta 
enpresek gero eta gehiago eskatzen dituzten 
elementuak dira. Ekonomia-jarduera berriak 
sortu eta erakartzeko eta lehendik daudenen 
lehiakortasunari eusteko faktore estrategikoak 
dira. Bizi-kalitatearen hobekuntza eta luzatze 
desiragarria, poztasun ekonomiko hutsa 
baino zerbait konplexuago bilakatu da eta 
garrantzi erabakigarria duten alderdi ukiezin 
eta kualitatiboak eransten ditu. Horiek dira, 
hain zuzen, gure lurraldean gauzatzen ari diren 
aldaketa-prozesuak kudeatzean arreta berezia 
jartzea merezi duten alderdiak.
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A.3. LAG eta etapa bateko lorpenak

LAG Gobernu Kontseiluak onetsi zituen behin 
betiko 1997. urtean (28/1997 Dekretua, otsai-
laren 11koa). LAGen lanketa EAEren oraintsuko 
historiaren aldi kritiko batean egin zen. Industria 
tradizionalean oinarritutako eredu ekonomikoaren 
amaiera antzematen zen une hartan. Krisi-egoera 
zen, izan ere, sistemak baliozkoa izateari utzi 
zion, baina haren ordezkoa izango zen sistema ez 
zen oraindik erabat sortu. Krisi horren zantzuak 
gainbehera demografikoa eta dinamismo ekono-
mikorik eza izan ziren, langabeziaren igoerarekin, 
enpresen itxierarekin eta inbertsioaren murrizke-
tarekin batera.

Testuinguru horretan, LAG lurralde-antolamendu 
eta -koordinaziorako berariazko helburuei 
erantzuna emateko tresna gisa aurkeztu ziren eta 
baita garapen-etapa berri bateranzko aldaketa-
prozesua bultzatzeko lurralde-egituraketa eta 
-ekimenak proposatzeko ere.

Helburu horiek honako puntu hauetan labur 
daitezke:

•	 Garapen europarraren buru diren eremuekin 
integrazio handiagoa lortzea eta penintsularen 
iparraldean kokaleku estrategiko bati lotutako 
garapen-aukerak aprobetxatzea.

•	 Euskal hiriburuak sustatzea, beren hiri-
profil desberdinak indartuz eta garapen- eta 
berrikuntza-prozesuen buru izateko beharrezko 

indargunearekin zentro anitzeko hiriburuen 
sistema egituratuz.

•	 Lurralde osoari hiri- eta zerbitzu-oinarri egokia 
eskaintzeko gaitasuna izango duten hiri ertai-
nen sarea sendotzea.

•	 Berrorekatze-prozesuak bultzatzea, gainezka 
egindako eremuetatik presio demografiko 
txikiagoko eremuetara.

•	 Natura babesteko sistemak eta ingurune 
fisikoa kontuan hartzeko irizpideak ezartzea 
hirigintzako eta sektoreko ekimenetan.

•	 Udalerriz gaindiko irizpideak izango dituzten 
azpiegiturak eta zuzkidurak definitzea, propo-
satutako lurralde-eremuaren egitura babestea 
xede izango dutenak.

•	 Sektoreko Planak egiteko lurralde-irizpideak 
ematea eta eskala ertaineko lurralde-planen 
ezaugarriak zehaztea.

•	 Etxebizitza-parkeen hazkunderako eta 
jarduera-lurzoruen garapenerako erreferentziak 
ematea, lurralde-ereduarekin koherentzian 
betiere.

•	 Esparru hondatuak edo gainbeheran daude-
nak, eta gune historikoak eta landa-eremuak 
bezalako eremu bereziak berritzeko eta dinami-
zatzeko prozesuak aktibatzea.

LAG agente aktiboa izan dira, zalantzarik gabe, 
aipaturiko hainbat eta hainbat aldaketa bideratu 
eta erraztu dituztenak eta industriaren etapatik 
eskualde-hiri postindustrialera igarotzeko aukera 
eman dutenak.

Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek, udal-
plangintzarako orientabideen bidez, baina, batez 
ere, LAGen zehaztapenak eta estrategia garatzen 
dituzten lurraldeko plangintza partzialaren eta se-
ktoreko plangintzaren bidez gauzatutako espazioa 
duen lurralde-eredua definitu zuten.

LPPen lanketa izan da LAGen garapen nagusia. 
Horietako zortziren behin-betiko onespenaren 
ostean, eta gainerako guztien dokumentuak 
garatu ondoren, udalerriz gaindiko plan-sistema 
genuen esku artean, lurraldean gidalerroen 
alde nagusiak xehatuta zehazten dituztenak, 
esaterako,ingurune fisikoaren babes-eremuak, 
bizitegi-garapenerako eta jarduera ekonomikota-
rako eremu handiak, azpiegitura- eta zuzkidura-
sistemak, hiri-berrikuntzako ekintzak, etab.  Kasu 
askotan, gainera, tresna horiek hainbat udal-
plangintzen eta hainbat Lurralde Plan Sektorialen 
proposamenak txertatzetik sortu dira.

LPP martxan jartzeak, parte-hartze prozesu zaba-
lak ekarri ditu eta dinamika berri bat bultzatu du. 
Dinamika berri horrek, era batean edo bestean, 
beren lurraldea tokian tokiko mugak gainditzen 
dituen eta askotan etorkizuneko erronka nagusiei 
aurre egiteko estrategia komunak eskatzen 
dituen zerbait konplexuagoa eta erlazionatua-
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goa dela pentsatzera eraman baititu udal eta 
instituzio erantzule guztiak. EAEko hiri- eta 
lurralde-plangintzaren esparru berrian, grabitate-
zentroa eskala ertainerantz lekualdatzen joan da, 
pixkanaka-pixkanaka, lurraldeko eremu funtziona-
len Lurralde Plan Partzialen bidez. 

LPPen aktibo nagusia, horiek lantzerakoan erabili 
den ikuspegiaren arabera, EAEko esparru oroko-
rrean, eremu funtzional bakoitzaren abantailak 
eta berezitasunak oinarri hartuta, lurraldearen 
benetako dinamizazioa lortzera zuzendutako 
tresna-izaera da. Horrela, lurralde-prozesuen gai-
nean nolabaiteko kontrol publikoa izateko aukera 
ematen duen eta aukeren eta ongizatearen galera 
orokor batean eragiten duten ekintzak eta joerak 
ekiditen dituen osagai erregulatzailea sartzen 
dute LPPek. Gainera, udal-ekimen eta -planen 
arteko koherentzia egokia lortzeko ezinbeste-
ko erreferentzia-esparrua dira, bai eta arloko 
politikak eremu funtzionalaren lurralde-estrategia 
orokorrera egokitzeko ere.

Halaber, LAGen Lurralde Eredua ezartzeko 
gako-tresnak izan diren LPS ugari garatu dira. 
Horietako sei jada behin-betiko onetsiak daude 
eta beste bost izapide-prozesuko fase diferentee-
tan aurkitzen dira. Lurralde Plan Sektorial horiek 
LAGen funtsezko garapenak dira, sektoreko 
ekintzei LAGen ereduarekin lurralde-erreferentzia 
koherentea ematen dietenak.

Horietako batzuk, hala nola Ibaien eta Erreken 
Ertzak Antolatzekoa edo Ekonomi Jardueretarako 

Lurzoru Publikoa eta Merkataritza Ekipamenduak 
sortzekoa, erabakigarriak izan dira azken urtee-
tan lurraldearen eremu askotan izandako garape-
nean, lurraldean duten eragin garrantzitsuagatik 
eta LPS baino lehenago onartuak izateagatik.

Azpiegituren gaian antzeko zerbait gertatzen 
da. EAEko Trenbide berriaren LPP eta errepideen 
LPPak onartu izanak, LAGetan proposatutakoa 
jaso eta modu xehatuan zabaltzea esan nahi du, 
programazio-elementuak eta, neurri handi batean, 
horien garapena bermatzen duten finantza-kon-
promisoak erantsiz.

Gako-proiektu batzuk behin betikoz amaitu ez 
badira ere, esaterako, abiadura handiko trenaren 
euskal “Y”a, arlo horretan egin diren aurrerape-
nak oso garrantzitsuak izan dira: eremu funtzio-
naletako hiri nagusiak eta artikulazio-ardatzak 
hobetzea, azpiegitura logistikoen garapena, 
aldiriko tren, metro eta tranbia sistemak hedat-
zea, Bilboko portua eta aireportua hedatzea eta 
handitzea, etab.

LPP eta LPS dira LAGei zuzenean estuago lotuta 
dauden elementuak eta lurraldeari begira garran-
tzia gehien dutenak, baina ez dira gidalerroek 
markatutako ildoan lurralde-eraldaketan eragin 
duten bakarrak.

Horrela, ingurune fisikoaren arloan, ia oso-osorik 
garatu da Natura Gune Babestuen sistema, gaur 
egun eremu eta kategoria ugari (Parke Natura-
lak, BGLak, Biotopo Babestuak, Natura Interes 

Bereziko Guneak) jasotzen dituena. Gainera, na-
turaren eta ingurumenaren babesaren esparruan 
arautegi zabala garatu da, bai eta askotariko 
ekintzak ere, esaterako, espezie basatiak berres-
kuratzeko planak, baso-programak, ingurumen-
kudeaketako programak, etab.

Halaber, azpiegituren beste alor batzuetan antola-
mendu eta garapenerako elementu berriak daude: 
gas-sarea, telekomunikazio-sarea, hondakinen 
bilketa eta kudeaketarako sistemak, linea elek-
trikoen antolamendua, etab. hedatzea.




