Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

3 FASEA.

Antolamendu-Planak, Sektorialak eta lurraldekoak
aztertzea, bai eta administrazioek egindako
txostenak ere, etorkizuneko plan orokorrean
izango duten eragina zehazteko

LABURPENA

SLP

0/
SARRERA.

Mungiako HAPO berria egiteko prozesuaren Lehen Fase hau “Aurrerapena eta hasierako
dokumentu estrategikoa” Planaren lehenengo dokumentu arautuaren aurreko fasea da. Fase
honetan bildu behar dira Plana osatzeko ondorengo faseetan, hau dela bestea dela, kontuan
hartu beharko diren aurreko loturen eta baldintzatzaileen multzo osoa.
Hala ere, adierazi behar da fase honekin ez dela amaitutzat eman behar hirigintzainformazioaren prozesua, horrek Planari etengabeko tresna osagarri gisa lagunduko baitio. Beraz,
diagnostikoa ez dago erabat amaituta, eta egite-prozesuan dago oraindik, gutxienez, HAPOren
hasierako onespena eman arte.
Fase hau egiten eta aurkezten den bitartean, zabalik jarraituko du parte-hartzeko aldiak,
dokumentu honek aberasten lagunduko duena; beraz, herritarrei ere ezagutarazi behar zaie hau,
haien iritziekin eta gogoetekin alderatzeko.
Webgunean azaltzen den dokumentu hau informazio-fasean egin diren lanen laburpena
da. Horien eduki osoa “Aurrerapena” izeneko dokumentuaren “Informazio memorian” jasoko
da.
Edukia bi atal handitan egituratzen da:
1.

LOTURA ETA BALDINTZATZAILE GEOGRAFIKOEN, SOZIOEKONOMIKOEN ETA INDARREAN
DAGOEN LURRALDE ETA SEKTORE PLANGINTZAREN LABURPENA.

2.

UDAL PLAN ESTRATEGIKOEN LABURPENA, HAPO idazteko prozesuan kontuan hartu
beharrekoa.
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1/

LOTURA ETA BALDINTZATZAILE GEOGRAFIKOEN,
SOZIOEKONOMIKOEN ETA LURRALDE ETA SEKTORE
PLANGINTZAREN LABURPENA.
1.1. LURRALDEAREN PATROI NATURALEI DAGOKIENEZ
INTERES GEOLOGIKOKO LEKUAK
Geologia Interesdun Lekuen Inbentarioa (GIL) Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun
eta Ingurumen Sailaren EAEko Geodibertsitatearen Estrategia prestatzeko oinarritzat hartzen
da. Inbentario horren arabera, Mungiako udalerrian ez da interes geologikoko tokirik aipatzen;
hala ere, Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren (TEEDM)
Interes Geologikoko Lekuen Espainiako Inbentarioan nolabaiteko interesa duten elementu
batzuk agertzen dira, Larrauriko bainuetxeko iturburu termala, supraurgoniarraren azaleratzea
septarioekin eta Meñakabarrenako Andra Mariko antzinako zeramika harrobia.

Interes geologikoko elementuak Mungian. (Iturria: geuk egina, GeoEuskadi 2021 informazioan oinarritua)
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RIESGOS DE INUNDABILIDAD FLUVIAL
Existen riesgos asociados a la inundabilidad de la totalidad de la red hídrica del municipio de
Mungia, con periodos de retorno de avenidas a 10, 100 y 500 años en base a análisis de
sucesos
históricos, dando
lugarARRISKUAK
a probabilidades alta (periodo de retorno de 10 años, T10),
IBAI-UHOLDEAK
IZATEKO
medias (periodo de retorno de 100 años, T100) y baja (periodo de retorno de 500 años,
T500).Gertaera historikoen analisian oinarrituta, badira Mungiako sare hidriko osoaren uholdearriskuari lotutako arriskuak, 10, 100 eta 500 urteko errepikatze-aldiak dituztenak; horrela,
probabilitate
(10del
urteko
errepikatze-aldia,
ertainekoak
(100 urteko
errepikatzeLa Evaluaciónhandikoak
Preliminar
Riesgo
de InundaciónT10),
(EPRI)
de la Cuenca
Hidrográfica
del
aldia,
T100) Oriental
eta baxuak
(500 urteko
errepikatze-aldia,
T500) sortuz.
Cantábrico
delimita
2 Áreas
de Riesgo Potencial
Significativo de Inundación (ARPSI)
en el muniĐŝƉŝŽĚĞDƵŶŐŝĂ͗
Kantauri Ekialdeko Uholde Arriskuaren Atariko Ebaluazioak (UAAE) Uholde-arrisku Handiko
Eremu
bi mugatzen ditu Mungiako udalerrian:
ARPSI: (UAHE)
ES017-BIZ-BUT-02
ES017-BIZ-BUT-02
ARPSI:UAHE:
ES018-BIZ-BUT-02
UAHE: ES018-BIZ-BUT-02

El riesgo está relacionado con la morfología de la extensa red de drenaje y la disposición
Horrek dakarren arriskua lotuta dago drainatze-sare zabalaren morfologiarekin eta inguruko
cercana y radial de las cuencas de drenaje en las laderas del entorno. El problema se agrava por
hegaletan drainatze-harroak gertu eta adarkatuta egotearekin. Arazoa larriagotu egiten da
la intensa hiri
ocupación
urbano-industrial
de la vega
el estrangulamiento
en algunos
puntos
del
ibarraren
eta industria
okupazio handiagatik
etay ibilguaren
zenbait puntutan
gertatzen
diren
cauce
y
sus
llanuras
de
inundación.
La
red
de
drenaje
superficial
del
ámbito
de
estudio
estuguneengatik eta haien uholde-lautadengatik. Aztergai dugun eremuaren azaleko drainatzeconfigura
dos cuencas
la costera
río Estepona
y la ibaiarena,
del río Butron,
que
sareak
bi arro
bereiztendiferenciadas:
ditu: Estepona
ibaiaren del
kostaldea
eta Butroe
Plentziako
desemboca
por
la
ría
de
Plentzia.
Ninguna
de
ellas
se
incluye
íntegramente
en
el
área
funcional.
itsasadarretik itsasoratzen dena. Horietako bat ere ez da osorik sartzen eremu funtzionalean.

Uholde-arriskua
100100
eta 500
urteko
eta hiru iragarpenen
laburpena. (Iturria:
geuk
egina,
Predicción de aurreikuspena
inundabilidad 10,
a 10,
y 500
añoserrepikatze-alditan,
de retorno y resumen
de las 3 predicciones.
(Fuente:
Elaboración
GeoEuskadi,
propia con 2021
datosdatuekin)
de GeoEuskadi, 2021)
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BATASUNAREN (KOMUNITATEAREN) INTERESKO HABITATAK (BIH)
Mungiako udalerrian Batasunaren intereseko zortzi habitat aipatzen dira, eta horietatik
bat lehentasunezkotzat jotzen da kontserbazioari dagokionez: 91E0 habitata. Haltzadiak eta
lizardiak.

1. irudia. Batasunaren intereseko habitatak. (Iturria: Geuk egina, GeoEuskadi eta TEEDM, 2021 datuekin)
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FAUNA
Galtzeko arrisku larrian dagoen kategorian bisoi europarra (Mustela lutreola) katalogatzen
da. Mehatxupean egotearen arrazoi nagusiak bi dira: batetik, espezie exotiko inbaditzaile bat
sartu da (bisoi amerikarra) eta, bestetik, kalitate oneko ibaiertzak dituzten eta uraren kalitate
egokia duten ibai-ibilguak desagertu egin dira. Espezie horiek kalitate handieneko osagaien
artean daude, eta ongi kontserbatutako inguruneen ezaugarri dira.
Butroeko ibai-ibilguak eta haren ibaiadarrek eremu zabal bat osatzen dute, non Bisoi
Europarraren (Mustela lutreola) Kudeaketa Plana aplikatzekoa den, Bizkaiko Lurralde
Historikorako ekainaren 19an 118/2006 Foru Dekretuaren bidez onartua izan dena. Kudeaketa
Planaren aplikazio-eremuaren barruan, Butroe ibaia interes bereziko eremu gisa katalogatzen
da ugaztun hori kontserbatzeko. Mungiako udalerria ez dago beste inolako kontserbazio edo
leheneratze planen eraginpean, ezta linea elektrikoen babes-eremuen inbentarioen edo
konektibitate planen azpian ere.
PAISAIA
Bi elementu nabarmen:
Jata-Sollubeko mendigunea oso unitate garrantzitsua da, lurraldearen ikuspegi askoren
paisaia bisuala izateaz gain, barne-ezaugarri homogeneoak ere badituena; esate baterako,
erliebe leuneko izaera menditsua du, baina gailurretan argi eta garbi definituta dago, eta basookupazioan fisionomia berdeko landaketa-masa zabalak daude (pinuak eta eukaliptoak), ertz
zuzeneko paisaiak zein paisaia nahastu eta soilak ere eskainiz; horiekin batera ditugu antenak
eta tontorren izaera naturala desegiten duten eraikinak, eurek dakarren ibilgailuen joanetorriak eragindako higadura ahaztu barik. II. sektorearen barruan dago sartuta eta honako
azpiunitateetan ditu: gailurrak eta goialdeak, Ipar isurialdeko malda eta sakanak, Hego isurialdeko
malda eta sakanak, eta Ipar Mendebaldeko kostaldeko sakanak.
Mungiako harana edo Butroeko ibai-sistema deitzen den unitateak osatzen du udalerriko
beste paisaia-unitate handia. Butroe ibaiaren ibai-dinamikak modelatutako erliebe leunak eta
nekazaritzako landazabal tradizionalak sortzen duen paisaia erakargarria da unitate honen
ezaugarri nagusia. Ibilguaren eta haren ibaiadarren trazadura trinkoa, meandro itxiko itxurakoa,
hura inguratzen duen muinotik bakarrik ikus daiteke, eta tokian bertan, landa-bideen eta tokiko
errepideen sare labirintikoaren ibilbidetik. Paisaiak zera eskaintzen digu: panoramika partzial
ezberdinak, zubi ugari, erriberako zuhaiztiak eta sakonera alubial lauan sakabanatutako ibareremuak.
ZAINDUTAKO ESPAZIOAK
Interes komunitarioko habitatez gain, eta bereziki, lehentasunezkoez gain, Euskal
Autonomia Erkidegorako interesekoak diren naturguneak ditu udalerriak. Naturgune
garrantzitsuen katalogo irekiaren barruan, sei gune dira nabarmen:
•

Sollube-Garbolako amildegiek Infernu, Eizaga eta Azegako erreken goiko zatiak dituzte
barne, guztiak ere Estepona ibaiaren arrokoak izanik. Enklabe horien interesa ubide
umbrofiloek osatzen duten habitat berezian datza, mineralizazio baxuko urez osatua, non
flora errelito paleotropikalen espezie ugari eta anfibio endemiko iberikoaren espezie bat
(Igel iberiarra) aurki daitezkeen.

•

Espezie mehatxatuentzako interes bereziko eremuak Butroe eta Estepona ibaien ibaisareari dagozkio, erreka guztiak sartzen dira bisoi europarraren banaketa-eremuan.
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•

Butroe ibaiko hezeguneak, Butroe ibaiaren haraneko natura eta paisaia balio handieneko
uholde-larreak biltzen dira bertan.

•

Berriagako urtegia

•

Laukariz urtegia (Oleta)

•

Egotaldeko urmaela

Euskal Autonomia Erkidegoko eta Natura 2000 sarean dauden Kontserbazio Zona
Bereziei buruzko informazio publikoa eskuragarri dago. Bertan honako informazioa agertzen
da: udalerriko Hegaztientzako Babes Bereziko Eremuak, Kontserbazioko Zona Bereziak eta
Erkidegorako garrantzitsuak diran lekuak. Mungiako udalerrian ez da gune horietako bat ere
aurkitu.


Naturgune
babestuak.
(Iturria: Geuk
egina GeoEuskadi
etapropia
Eustat, con
2021datos
datuekin)
Espacios
naturales
protegidos.
(Fuente:
Elaboración
de GeoEuskadi y Eustat, 2021)

1.2. BALDINTZA SOZIOEKONOMIKOAK
DEMOGRAFIA
Mungiak 17.665 biztanlerekin itxi zuen 2020. urtea, aurreko urtean baino pixka bat gutxiago,
baina gainerako urteetan baino biztanle gehiago, eta horrek esan nahi du udalerria hazkunde
demografiko iraunkorreko prozesuan bizi dela. Hazkunde hori biztanle berriak erakarri izanaren
ondorio da batez ere; izan ere, migrazio saldoak positiboak badira ere, hazkunde naturala oso
txikia izan da.
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Joera hori lurralde-dinamika zabalago baten ondorio da, Mungia-Plentzia eskualdean eta
azpieskualdean errepikatzen baita. Biztanleria eskualdeko udalerrietatik erakartzen da bereziki.
Horrela, probintzia osoan biztanleria murrizten doan bitartean, aurreikuspenen arabera,
Mungiak modu finkoan lan egiteko adinean dagoen biztanleriaren hartzaile izaten jarraituko
du. Bizitzeko eta lan egiteko espazio erakargarria da, eta etorkizuneko biztanleriaren proiekzio
guztiak positiboak izatea eragiten du horrek.
Prozesu horren ondorioz, biztanleria-piramide erregresibo bat sortu da, zahartze-prozesu
progresibo bati erantzuten diona, probintzia ingurunean gertatzen dena baino moderatuagoa hala
ere. Izan ere, konparazioetan sartuta, Mungian ez dago zahartze arazorik (%16,95), gainzahartze
arazorik (%7,61), ezta mendekotasun arazorik ere (%63). Era berean, sexuen arteko desorekak
ere ez dira ohikoak, eta ez dira inoiz %3ra heltzen. Udalerri barruko desorekak agertu badira ere
–zahartze-tasan apur bat altuagoa udalerriko zenbait zonalde sakabanatuetan–, kontuan hartu
behar da hori ohikoa dela era honetako giza-kokaguneetan.
Etxekoen unitateen batez besteko tamaina 2,6 pertsonakoa da, eta gehienak semealabak dituzten edo seme-alabarik ez duten bikoteak dira (%42). Ingurune osoan bezala, pertsona
bakarreko eta guraso bakarreko etxekoen unitateen kopuruak gora egin du pixkanaka.
JARDUERA EKONOMIKOAK
Eustaten datuen arabera, Industriaren Balio Erantsi Gordinaren ehunekoa %38,8 da,
zerbitzuena %55,2, eraikuntzarena %3,9 eta lehen sektorearena (nekazaritza eta abeltzaintza)
%0,4. Ehuneko horiek 2005. urtea funtsezko urtea duen prozesu baten emaitzak dira, urte
horretan areagotu egin baitzen industria-sektorearen beherakada-prozesua eta zerbitzuen
sektorearen hazkundea; 2010etik aurrera pairatuz sektore horien ordezkapenak.
Desindustrializazio prozesu hori ez da Mungiaren kasuan bakarrik nabarmena izan, lurralde
osoan bizi izan den errealitatea da. Uzkurdura horrek ez du ekarri Mungian eta haren inguruan
nagusitasun ekonomikoa galtzea.
Udal-ezaugarri gisa nabarmendu beharrekoa da bere sektoreen garrantziaren banaketa,
zehazki, lehen sektorearen garrantzi minimoa, %0,4koa baino ez. Eskualdean, berriz, sektore
horrek %1,1ko garrantzia du, probintzian %0,8koa eta Euskadi osoan %0,9koa.
Enplegua lortzeari dagokionez, Mungiak %8,9ko langabezia-tasa du eta, beraz, buru den
eskualde osoaren enplegu maila bera, Euskadi osoak baino hobea. Berezitasun gisa, sexuen
arteko aldea handiagoa da langabeziari dagokionez (%7,3 gizonen artean eta %10,6 emakumeen
artean). Bereziki aktiboa den udalerria dugu Mungia.
Errentak aztertuz gero, errealitate positiboa ikusten da. Eustaten azken datuen arabera
(2018), kontsumo-unitate bakoitzeko batez besteko errentak 24.188 eurokoak dira udalerri
horretan, Plentzia-Mungia eskualdeko multzoaren oso antzekoa izanik, probintziako batez
bestekoa baino ia 4.000 euro handiagoa eta Euskadi osoko batez bestekoa baino 2.700 euro
handiagoa. Batez besteko errenta pertsonala berriz 19.547 eurotan ezarri zen, hortik 19.547
euroko errenta erabilgarria kontsideratuz, hori ere Bizkaiko probintziaren (17.337 euro) eta
Euskadi osoaren (17.860 euro) gainetik. Gainerako azterketa-eremuei dagokienez, jardueren
errenten ehunekoa eta kapital higiezinetik eratorritakoak nabarmentzen dira. Gizonen eta
emakumeen arteko aldeari dagokionez, egiaztatu da errenta mota guztietan, jatorriaren arabera,
konstante bat gertatzen dela: gizonek emakumeek baino eskuragarriago dituzte errentak.
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ETXEBIZITZA
Biztanleria-proiekzio guztiek erakusten dute hazkunde positiboa.
2030
2,6 Perts/etxe
2,4 Perts/etxe

1,4
2941
1131
1225

Biztanle
Etxebizitza berri
Etxebizitza berri

0,55
1106
425
461

Biztanle
Etxebizitza berri
Etxebizitza berri

0,2
395
152
164

Biztanle
Etxebizitza berri
Etxebizitza berri

Proiekzio horretatik eta bete gabeko egungo eskaritik LPPko eta LAGetako kalkuluetatik
oso hurbil dauden kalkuluak ateratzen dira. 10 urteko epean (2030erako) aztertutako datu
guztietatik ondorioztatzen da zuzeneko zenbatespena bat datorrela udalaz gaindiko antolamendudokumentuekin (LPP eta LAG): (1,4ko hazkundea urteko), 1225 etxebizitzaren eskaria (2,4
pertsona etxe bakoitzeko) edo 1131 etxebizitza (2,6 pertsona etxe bakoitzeko), horri asebete
gabeko egungo eskariari gehituta.
Bitanle berrien eskaria: 1.225 (edo 1.131) + gaur egun bete gabe dagoen eskaria: 367
(edo 338) = 1.592 (edo 1.469)
Datu horiek LPParen (1.209) eta LAGen (1.398) emaitza erabakigarrien antzekoak dira 8
urtetan, kalkulatu ditugun 10 urtekoen aldean.
Parkearen hazkunde-beharra kalkulatzeko proiekzio honek abiapuntuko bizitegierrealitate eraikiarekin du zerikusia. Eustaten kuantifikazioa hartu dugu abiapuntutzat: 2020an
guztira 7.830 etxebizitza izan dira; horietatik 6.587 lehen etxebizitzatzat kontsideratu dira,
eta 1.239 beste mota batekoak (bigarren mailakoak edo hutsak). Hori guztizkoaren %84,17
eta %15,83 da. Lehenengoak, biztanleria osoarekin lotuak, batez besteko 2,7 biztanle hartzen
dituzte. Egokitasunari dagokionez, iturri berberek adierazten dute batez besteko antzinatasuna
36,9 urtekoa dela eta 106,4 metro karratuko batez besteko azalera dutela. Era berean, %82,6k
berokuntza-sistema dute, eta %55ek igogailua, 50 urteko antzinatasuna gainditzen dutenak
%23 dira. Mungiako erosotasun-indizea (%74,70) probintziaren eta autonomia-erkidegoarena
baino altuagoa da, etxebizitza irisgarrien kopuruaren proportzioa baxua bada ere (%55koa
(2011ko erroldako datuen arabera); eta nahiz eta etxebizitza hutsen kuantifikazio zehatza lortzea
zaila den, %13 ingurukoa da guztizkoarekin konparatuz, probintzian (%10,5) eta Euskadin
(%11,4) dagoen baino tasa altuagoa.
Etxebizitza Etxebideren bitartez (etxebizitza publikoa) eskuratzea erabakitzen dutenak
oso gutxi dira, bai Mungian, bai inguruan. Erostea lehenesten da, nahiz eta alokairu-eskaerak
gora egin duen. Ohiko etxebizitzaren batez besteko prezioa 192.600 eta 214.000 euro bitartekoa
da. Beraz, pertsona bakoitzak urtean batez beste 16.115 euroko errenta duenez, bere dirusarreren %30 erabiliko beharko luke ohiko etxebizitza erosteko, bakarrik egonda edo ardurapean
adingabeak izanik. Datu horrek adierazten du etxebizitza egoki bat eskuratzeko ezintasunaren
arriskua bereziki femeninoa dela; izan ere, zahartzaroko bakardadea, guraso bakarreko familiak
(gehienak ama eta seme-alabak) eta errenta txikienak (batez beste) emakumeek pairatzen
dituzten gehienbat. Azterketa udalerri barruko berezitasunei aplikatuz gero, errenta eskasenak
dituzten errolda-sailek (batez beste 13.000 euroko errentadunak) euren diru-sarreren %44,4
inguru erabili beharko lukete etxebizitza ordaintzeko, guraso bakarreko eta pertsona bakarreko
etxekoen unitateetan.

Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

9

1.3. LURRALDE ANTOLAMENDUAREN 2019KO ZUZENTARAUAK
2019ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroek (LAG) 1997ko Gidalerroen berrikustea
dakarte.
LAGek hiru funtzio dituzte: udalerrien politika sektorialetarako edo hirigintza jarduerarako
erreferentzia esparru bat eraikitzea, lurralde oreka bermatzeko jardueren lurraldean finkatzeko
prozesuak bideratzea eta hauek arautuko dituzten irizpide eta arauen multzoa formulatzea eta
Estatuarekin edo beste autonomia erkidego batzuekin batera jardutea eskatzen duten lurralde
ekintzak aurreikustea.
Lurralde-eredua erronka berrietara egokitzeko erabili behar diren printzipio gidariak
dira honen oinarria, azken batean, horiexek izango dira berrikusitako lurralde ereduaren balio
erantsia nabarmentzen dutenak, 1997ko LAGen lurralde ereduaren aldean.
Antolamenduko eta espazioaren erabilerarako Gidalerroen Arauen artikuluek Mungiako
HAPOan izango duten eraginkortasun loteslea (zuzenekoa edo zeharkakoa) honakoa izango
da:
Artikulua
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Zuzeneko eraginkortasun loteslea
1, 2, 3, 4a (3 eta 4) eta 4b atalak
2, 3, 4, 5 eta 7 atalak

3, 4, 5 eta 6 atalak
1, 3, 4 eta 5 atalak
2 atala
1, 2, 3 eta 4 atalak
1 eta 2 atalak
2 atala
1, 2, 3 eta 8 atalak
2 eta 4 atalak
4 atala
Artikulu osoa
Artikulu osoa

3. artikulua -

Ingurune fisikoaren antolamenduaren arloko gidalerroak.

a)

HAPOk 2019ko LAGetako lurzoru urbanizaezinaren antolamendu kategoriak eta
gainjarritako baldintzatzaileak erabili behar ditu, baita horietako bakoitzerako
proposatutako erabilerak ere, 2019ko LAGetan jasotako ingurune fisikoaren
antolamendu matrizearen arabera.

b)

Ingurune fisikoko erabileren erregulazioa ere kontuan hartu behar da, honako
hauetan oinarrituta: Nekazaritza eta Basozaintzako LPS, Ibaiak eta Errekak
Antolatzeko LPS eta Hezeguneen LPS.

4. artikulua 1.

Ekosistemaren azpiegitura berdearen eta zerbitzuen arloko gidalerroak.

Azpiegitura berdea ezartzea honako elementuez osatuta:
a)
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Zeharkako eraginkortasun loteslea
4a (1 eta 2) atalak
1 eta 6 atalak
Artikulu osoa
Artikulu osoa
1, 2 eta 7 atalak
2 atala
Artikulu osoa
1 eta 3 atalak
Artikulu osoa
5, 6 eta 7 atalak
3 atala
1, 3, 4 eta 5 atalak
4, 5, 6 eta 7 atalak
1, 3, 5, 6 eta 7 atalak
1, 2, 3, 5 eta 6 atalak

Ingurumen-balioengatik babestutako espazioak.
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2.

3.

b)

Dokumentu honetan aipatzen den korridore ekologikoen sarea.

d)

Lurrazaleko urak babesteko ibilguak eta horien eremuak, RAMSAR hezeguneak
eta Hezeguneen Lurraldearen Arloko Planean inbentariatutako ur-masa
guztiak.

e)

Funtzio askotarako beste espazio batzuk.

Eremu Funtzionalarekin eta EAEko azpiegiturarekin lotutako tokiko azpiegitura
berdea kontutan izatea, tokiko azpiegitura berdearen zatitzat hartuta sistema
orokor gisa kalifikatutako espazioak, eta, aukeran, tokiko sistemak, espazio libreak
eta berdeguneak, hurrengo printzipioak aplikatuz:
a)

Berdeguneen espazio ezberdinen jarraitasuna.

b)

Balio ekologikoa zaintzea eta ekosistema zerbitzuak indartzea, bizi kalitatea
hobetuz eta natura pertsonengana hurbildu dezaketen elementu ekologikoez
hornituz. Klima aldaketari bereziki erreparatuz, eraikitako hiriko espazio
libreen iragazkortasuna sustatuko da.

Eremu babestu bakoitza bere ingurumen-balioen, korridore ekologikoen eta bere
lurraldean eragina duten funtzio anitzeko beste espazio batzuen arabera mugatzea,
erregulazio egokia ezarriz.

5. artikulua -

Eremu funtzionalen arloko gidalerroak.

Mungia, Mungialdeko Eremu Funtzionalean sartzen da. Aurreko LAGetakoaren berbera.
6. artikulua -

Lurralde-eskalako hiri sistemaren arloko gidalerroak.

Mungialdeko Eremu Funtzionalaren burutzat hartzen da Mungia. Eta Deriorekin batera,
Eraldaketa ardatz bat osatzen du: Mungia-Derioko eraldaketa ardatza.
7. artikulua -

Kapitalen nukleo anitzeko sistemaren arloko gidalerroak.

Probintziako hiriburuei buruzko aipamena da, funtsean.
8. artikulua -

Eremu Funtzionaletako buruen eta azpiburuen sareari dagozkion
gidalerroak.

Mungiarentzat, Eremu Funtzionalaren buru gisa, honako hau proposatzen da:
a)

Ekipamenduen hornidura bideratzea eurok Eremu Funtzional osoan duten zeregina
indartzera, biztanleria hiriburuetara lekualdatzea saihestuz eta hiriburuetarako
irisgarritasuna hobetuz.

b)

Hiria garatzeko eta berritzeko prozesuen prozesuak bideratzea espazio libreen eta
beste zuzkidura batzuen arloan dauden defiziten arazoa konponduz.

c)

Gaur egungo errepide ardatz berriak martxan jartzearen ondorioz erabilera
eskasagoa duten lehengo errepideak hiri-bide bihur daitezen bultzatzea.
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d)

Hiri-ehunak dentsifikatzeari lehentasuna ematea, baita bertan behera utzitako
edo gutxiegi erabilitako industria eremua indarberritzeari ere, lurzoru berrien
kolonizazioaren alternatiba gisa.

9. artikulua -

Eraldaketa-ardatzen arloko gidalerroak.

LAGak Antolatzeko Memorian adierazitakoaren Lurralde Plan Partzialerako gidalerroak
dira, eta gure kasuan honako hau dakarte:
•

Finkatutako espazioak indartzea, hazkundea ahalbidetuz eta dagoen hiri-bilbea
berrantolatuz, honako irizpide hauen arabera: erabilera-aniztasuna, hiri-espazioaren
kalitatea eta garraio kolektiboaren nagusitasuna; hazkunde berriak jada okupatuta
dauden espazioetara bideratzea, berroneratzeko, berritzeko eta dentsifikatzeko
eragiketen bidez.

•

Nortasun-ezaugarriak indartzeko eta hiriguneen hiri-irudia hobetzeko programak
garatzea.

•

Gune tradizionaletan zentralitate-eremu berriak garatzea, eremu nagusien gaineko
presioa murrizteko eta biztanle guztiei bizitegi-eskaintzarako, enplegurako,
kulturarako, ekipamenduetarako, aisialdirako eta kirolerako aukera gehiago
emateko.

•

Derio-Mungia errepidea “ekobulebar” bihurtzea, haren inguruan hazkunde nagusiak
antolatzeko eta Mungia Txorierrirekin lotuko duen Eraldaketa Ardatza sortzeko.

•

Ekobulebar horretan garraio kolektiboarentzat ardatz egituratzaile bat garatzea,
etorkizunean aldiriko trenbide-zerbitzuak barne hartu ahal izango dituena.
Mungiako garraio kolektiboko sistemaren sarrera izango litzateke eremu funtzional
osorako. Horrenbestez, garraioa aldatzeko aukera emango luke, baita zentralizatzeko
ere. Estrategia hori epe luzeagora Mungia-Sopela ardatzean garatu ahal izango
litzateke.

10. artikulua - Hiriaren leheneratzeko gidalerroak.
Hirigintza-plangintzak garatu beharreko zehaztapenak dira, hala nola:
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a)

Lehentasuna ematea hiria leheneratzeari, espazio urbanizatuak dentsifikatzeari
eta espazio zaharkituak, degradatuak edo gutxiegi erabiliak birziklatzeari; batetik,
dagoen etxebizitza-eskaria asetzeko, baita jarduera ekonomikoen eta zuzkiduren
eskaria asetzeko ere, eta bestetik, gaur egun dauden desorekak konpontzeko.

b)

Gizarte kohesioa, garapen ekonomikoa eta enplegua sustatzea eta hezkuntzarako
eta prestakuntzarako neurriak sustatzea. Era berean, etxebizitzen eta, oro har,
eraikin guztien eta hiri-ingurunearen kalitate-baldintzak hobetzea bultzatu
beharko du, birgaitzearen, bizigarritasunaren, irisgarritasunaren, ingurumenjasangarritasunaren eta energia-eraginkortasunaren bidez.

c)

Eraikuntza-dentsitate handiegiaren ondorioz itota dauden edo beharrezko
zuzkidurarik ez duten eremuetan espazio libre berriak sortzea ahalbidetuko duten
birgaitze prosezuak bultzatzea.
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d)

Erabilera iragankorrak sustatzea hiri-ingurunea leheneratzeko estrategia gisa,
trantsizioan dauden espazioen berrerabilpen eta erabilera kolektiboan arreta jarriz,
herritarren eta administrazioaren arteko lankidetza ereduen bidez.

e)

Bideen berrantolaketan garraio publikorako bideei lehentasuna ematea; bereziki,
ibilgailu elektrikoen bidezko garraioa eta salgaien banaketa garbia ahalbidetuz,
ibilgailuak elektrikoki kargatzeko azpiegituretarako eta aparkalekuak eta bizikletak
alokatzeko postuak instalatzeko espazioak erreserbatuz.

f)

Finkatutako hiria iragazkortzeko jarduerak sustatzea, etxadiko patioetan eta
bideetan berdeguneak sortuz.

g)

Hiri ingurunearen ingurumen kalitateari dagokion inpaktu negatiboak murriztea:
kutsadura atmosferikoa, akustikoa, uren kutsadura eta lurzoruarena.

h)

Energia kontsumoa murriztuko duten kintza espezifikoak ezartzea, baita energia
iturri eta energia sistema ez kutsatzaileen eraginkortasuna eta erabilera sustatzea
ere.

i)

Hirigintza arloko plangintzan irizpide bioklimatikoak sartzeko aukera kontuan
hartzea, hau da, plangintza horretan erabilera eta eraikuntza erregimena arautzea,
energia berriztagarrien ezarpena eta garapena errazteko eta hiri-hondakinen
kudeaketa hobetzeko.

j)

Hiri azpiegitura berdea sustatzea naturan oinarritutako irtenbideak erabiliz, hiri
eremuko prozesu naturalak hobetuz, drainatzea eta uren kalitatea hobetuz, hiri
uholdeak arinduz eta airearen kalitatea eta isolamendu akustikoa hobetuz. Ildo
horretatik jarraituz, azpiegituren ingurunean zuhaitz zuzkidurak handitzea ere
proposatzen da, isolamendu akustikoa hobetzeko, klima-erosotasuna doitzeko
faktore ere izanik.

k)

Lurzoru kutsatuen kudeaketa eta lurzoruaren kalitatearen hobekuntza integratzea
lurralde eta hirigintza plangintzaren aurreko faseetan, plangintza hiriaren
berroneratzea bultzatzeko oinarrizko faktoretzat hartuta.

l)

Hiria berroneratzeko eragiketetan ICT (Telekomunikazioen Azpiegitura Komuna)
motako jarraibideak garatzea auzo eta udalerri mailan, honako elementuak
hobetuta: kaleak, bideak, edateko uraren sareak, saneamendua, gaueko argiztapena,
semaforo-sarea, trenbidea, tranbia, metroa, garraio publikoa, hiri adimendunaren
proiektuak, etab.

11. artikulua - Hiri-hazkundearen perimetroari buruzko gidalerroak.
Hirigintza plangintzarako gidalerroak dira, helburu hauekin:
a)

Lehendik dagoen hiri-bilbean hiri hazkundea eta hirigintza ekimen berriak bideratzea,
hura osatuz, lurzoruaren erabileran intentsitate txikia duten eremuak dentsifikatuz
eta hutsik dauden edo erabilera berriak har ditzaketen espazioak berrituz.

b)

Garraio sistemetarako sarbideen inguruan kokatutako dentsifikazio, berrikuntza
edo hazkunde jarduerak lehenestea, metro eta aldirietako geltokietatik eta
hiriarteko tranbietatik oinez iristeko moduko eremuak eskari handiko zuzkidurak
eta ekipamenduak kokatzeko lehentasunezko eremuak dira eta.
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c)

Etxebizitzetarako edo jarduera ekonomikoetarako hiri dinamiken ondorioz
zaharkituta geratu diren lurzoru urbanizagarriak balio estrategiko handiko
nekazaritzako eta abeltzaintzako lurzoru urbanizaezin gisa kalifikatzeko aukera
berrikustea.

12. artikulua - Jarduera ekonomikoetarako lurzoruari eta merkataritza ekipamenduei
buruzko gidalerroak.
Industria eremu tradizionalei dagokienez, berritzeko, birgaitzeko, eraberritzeko eta balioa
emateko estrategiak sustatzea proposatzen da, jarraibide hauen arabera:
a)

Lurzoru berriak okupatu beharrean, jarduera ekonomikoetarako gutxiegi erabili
diren lurzoruen aprobetxamendua lehenestea:
1)

Jarduera ekonomikoetarako gutxiegi erabilitako lurzorua kontuan hartzea
landa-lurralde berrien kolonizazioa murrizteko.

2)

Administrazio eta zerga tresnak diseinatzea, industria jabeen eta udalen
arteko lankidetzarako tradizioz industrialak izan diren lurzoruen urbanizazioa
mantentzeko eta kontserbatzeko.

b)

Hiriaren erabilera-segmentazioa saihestea eta bizitegi-erabilerarekin bateragarriak
diren jarduera ekonomikoak pixkanaka kanpoko poligonoetara kanporatzea.

d)

Jarduera ekonomikoetarako lurzoruak sustatzea hainbat solairutako eraikinak egin
ahal izateko, betiere inguruneak dituen natura, ingurumen, topografia eta paisaia
balio eta ezaugarriekin eta garatu beharreko jardueren izaerarekin bat etorriz.

Jarduera ekonomikoetarako lurzoru berriei lotutako beste elementu batzuei dagokienez,
honako jarraibide hauei erreparatu:
a)

Lurraldearen bikaintasunaren hainbat osagai batzen dituzten leku berezietan
kokatzea.

b)

Inguruko hiri-paisaian eta paisaia naturalean integratzen ahalegintzea, balioa
handituz eta hura hobetzen lagunduz.

c)

Konektibitate handia izatea garraio kolektiboaren bidez, hirigune nagusiekin eta
kanpo konexio azpiegiturekin lotura azkar eta eraginkortasuna lortuz.

d)

Mugikortasun iraunkorreko sistemak txertatzea eta azpiegitura digital egokia izatea,
ingurumen bikaintasunera bideratutako diseinua izatea eta espazio publikoen
kalitatean eragina izatea.

Merkataritza-ekipamenduei dagokienez kontutan hartu beharreko jarraibideak:
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a)

Hiri merkataritzari lehentasuna ematea, aldirietako merkataritzaren aurrean.

b)

Merkataritza ekipamendu handien gehieneko azalera mugatzea.
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13. artikulua – Bizileku kuantifikazioari buruzko gidalerroak.
Bizileku kuantifikazio maximorako prozedura ezartzen da. Honen aplikaziotik ondorioztatzen
da:
2020-2028 aldirako bizileku beharra Mungian
•

Lehen etxebizitzak.
-

•

Biztanleriaren aldaketaren ondorioz (A1): 		
Familien tamainaren aldaketaren ondorioz (A2):

869 etxebizitza.
403 etxebizitza.

Bigarren etxebizitzak.
-

Lehen etxebizitzen kopuruaren aldaketaren ondorioz (B1): 59 etxebizitza.
Etxebizitza hutsak.
Hutsik dauden etxebizitzen kopuruaren aldaketaren ondorioz (C1): 67
etxebizitza.

BIZILEKU BEHARRA GUZTIRA:					

1.398 ETXEBIZITZA.

GEHIENEZKO BIZILEKU EDUKIERA:
-

Biztanleriaren araberako harrotze faktorea: 		
Harrotutako bizileku beharra: 1.398 x 2,40 = 		
Etxebizitza hutsen berreskurapenagatiko murrizketa:

---------------------									

2,40
3.355 etxebizitza.
-154 viviendas.
3.201 ETXEBIZITZA.

Muga gehigarriak:
-

Beti aurreikus daitekeen gutxieneko edukiera. Lehendik dauden etxebizitzen %10.
Gehieneko bizileku edukiera onargarria: 7.681aren %50 (2016) = 3.840 etxebizitza.

14. artikulua - Plangintzen bateragarritasunari buruzko gidalerroak.
Lurralde plan partzialari esleitzen zaion erantzukizuna da, eta gure kasuan honako hau
ezartzen du:
•

Izaera orokorreko bateragarritasuna, Mungiako Ingurune Fisikoaren Kategorizazioa
eta honi Gainjarritako Baldintzatzaileak inguruko udalerrietakoekin bat etor daitezen
eta euroi dagozkien araudiak ere koherentzia izan dezaten.

•

Bateragarritasun espezifikoa estruktura antolamendua oro har koordinatzeko
beharra antzematen den eremu mugakideetan. Mungiaren kasuan, Plangintzen
Bateragarritasun Espezifikoko Eremu gisa honako hauek hartzen dira: MungiaGatika Atxuri-Billela Jarduera Ekonomikoen arloan eta Mungia-Meñaka Larrauri
2/Emerando landa gunean.

•

Azpiegituren trazadura bateragarria. Funtsean, BI-631 Mungia-Bermeo
errepidearen trazadura berria eta BI-2101 Larrauri Bakio errepidearekin duen
lotura, baita proposatutako Mugikortasun Alternatiboko Sare nagusia ere.
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15. artikulua - Uraren arloko gidalerroak.
Hirigintza plangintzak honako hauek bete behar ditu:
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a)

Ur-masen eta eremu babestuen ingurumen helburuak lortzeko ibaiertzaren eta
ibilguaren baldintzak babestea, eta ibai-eremuen, estuarioen eta hezeguneen
dinamika eta morfologia lehengoratzearen sustapena ematea hiria leheneratzeko
eta berritzeko eragiketetan.

b)

Egiturazko neurriak arriskuaren mende dauden hiri-eremu finkatuetan eta
egiturazkoak ez diren neurriak konbinatzean oinarritutako politikak hartzea, uholdearriskua duten eremuetan lurzoruaren erabilerak arautuz eta mugatuz, bi premisa
kontuan hartuta: gertaeraren arriskugarritasuna edo uholde-arriskua eta jardun
nahi den lurzoruaren oinarrizko baldintza, landakoa edo urbanizatua izanik.

c)

Hirigintza aurreikuspenetan ur eskaerak behar bezala asetzeko behar beste
baliabide egotea eta, aldi berean, harguneetako emari ekologikoen erregimenekin
bateragarria izatea. Baita saneamendu- eta arazketa-azpiegitura nahikoa eta egokia
aurreikustea ere, lotutako ur-masaren ingurumen-helburuak betetzeko.

d)

Plangintza orokorrean ibai-, erreka-, laku-, aintzira- eta urtegi-ertzetako lurzoru
urbanizaezinak sartzea Lur Gaineko Urak Babesteko Lurzoru Urbanizaezinaren
kategoriaren barruan, euroi buruzko gidalerroetan ezarritako irizpideak aplikatuz.

e)

Landa-ertzetan urpean gera daitezkeen eremuetan hirigintza garapen berrien
eraikuntza saihestea eta, hori ezinezkoa balitz, 100 urteko errepikatze-aldiko uraldia
mugatzen duen lerroa errespetatzea.

f)

Hiri-lurzoruen ertzetako ibaia hiri-paisaiaren konfigurazioan eta natura ingurunea
hirien barruan txertatzean garrantzi handiena duen elementutzat hartzea, eta
ibaiaren tamainaren araberako eraikuntza atzerapen gune eskuzabalak sortzea.

g)

Kontuan hartzea lurzoru urbanizagarriko eremuetako ertzetan ur-ibilguarekin
mugakide den lurzoru librearen eskuragarritasun handiagoak espazio antolamendu
zabalagoa ahalbidetzen duela eta, beraz, eraikuntzaren eta urbanizazioaren
atzerapenak planteatu behar direla, berdeguneak sartuz eta erriberako landaredia
babestuz.

h)

Hiria leheneratzeko eta birmoldatzeko eragiketetan, gaur egun estaldura eta
bideratze gogorrak dituzten ibaietako espazioak berreskuratzea.

i)

Uholdeak saihesteko arazo hidraulikoei ematen zaien urtenbidea eta interes
kulturaleko zubi edo elementuen kontserbazioa bateragarri egitea hirigintza
plangintza.

j)

Kilometro karratu bat baino gehiagoko ibaiadarra duten ur-ibilguak aldatzeko
debekua errespetatzea.

k)

Etxadi patioen, plazen eta espaloien iragazkortasuna sustatzea dagoen hiriaren
dreinatze ahalmena hobetzeko.
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16. artikulua - Energiaren arloko gidalerroak.
Hirigintza plangintzako proposamenek honako hau lortzen saiatu behar dute:
a)

Eraikinek, auzoek eta hiriek autosufizientzia energetiko sistemarik onenak izatea.

b)

Lehendik dauden eraikinen eta espazio urbanizatuen energia-eraginkortasuna
hobetzea.

c)

Eraikin eta espazio publikoen plangintza-, proiektu- eta gauzatze-faseetan
irizpide bioklimatikoak erabiltzea, bereziki orientazioari, diseinuari eta materialei
dagokienez, baita energia kontsumoa minimizatuko duten sistema pasibo eta
aktiboen erabilerari dagokionez ere.

d)

Eraikin eta espazio publikoetan landaredia erabiltzea bai isolamendu elementu gisa,
bai klima erosotasuna erregulatzeko faktore gisa, urteko urtaro ezberdinetan.

e)

Energetikoki eraginkorrak diren argiteria publikoko gailuak erabiltzea.

f)

Hiriak eraberritzeko eta birgaitzeko eremuetan eta garapen berriko eremuetan,
era zentralizatu batean sortutako eta hiriko beroketa- sareen bidez eraikinetara
bideratutako energia termikoa ezartzea, energia iturri berriztagarrien bidez.

g)

Eraikinen eta instalazioen auto-hornidura energetikoa bultzatzea, eguzki
aprobetxamenduko sistemen, aprobetxamendu eolikoaren, biomasaren eta
abarren bidez, iturri berriztagarrietatik energia lortzeko irtenbideak lehenetsiz.
Era berean, lurzoru urbanizaezinean kokatutako eraikin isolatuetan energiaren
autokontsumorako sistemen erabilera erraztea.

17. artikulua - Ekonomia zirkularraren arloko gidalerroak: hondakinen kudeaketa.
Eraikuntzako eta urbanizazioko udal ordenantzen bidez material iraunkor eta birziklagarrien
erabilera sustatu beharra ezartzen da, baita jatorri biologikoko materialena ere, azken
hauen diseinuan, ekoizpenean eta ondorengo birziklatze prosezuan, ingurunean sortutako
inpaktuak minimizatzen direla bermatuz.
18. artikulua - Ekonomia zirkularraren arloko gidalerroak: lurzorua baliabide gisa.
Beharrezkotzat jo da:
a)

Lurralde eta hiri planifikazio eredu jasangarriagoak sustatzea, hiri espazioak
eta lehendik dauden azpiegiturak berritzeko, birziklatzeko, berreskuratzeko eta
berrerabiltzeko jarduketak lehenetsiko dituztenak, esaterako: zigilatutako zabortegi
zaharrak, ingurumen azpiegitura edo ekipamendu gisa kalifikatu beharko direnak.

b)

Lurzoruaren erabilerak planifikatzea «lurzoruaren kalitatea» faktorea kontuan
hartuta, gizakien osasunerako eta ekosistemen funtzionamendurako arrisku
onartezinen prebentzioa ziurtatzeko, kutsatzaileak beste ingurumen konpartimentu
batzuetara barreiatzea saihesteko eta baliabideen erabilera optimizatzeko.

c)

Kutsagarriak izan daitezkeen jarduerak izan dituzten lurzoruen ikerketak sustatzea,
jakin ahal izateko zelako saneamendu-beharrak dituzten, lurzoru horien egoerak
gizakien osasunean edo ekosistemetan eragin kaltegarririk izan ez dezan. Lurzoru
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horietan garapen urbanistikoko beste edozein jarduera ezarri aurretik egin beharko
lirateke ikerketa horiek.
d)

Kutsatutako lurzoruen ikerketak eta berreskurapenak hiria berroneratzeko
prozesuetan sartzea.

19. artikulua - Zeharkako gaiei eta hiri ereduari buruzko gidalerroak.
Lurraldean eragina duten zeharkako gaiak kontuan hartu beharraz ari da: irisgarritasun
unibertsala, genero ikuspegia, klima aldaketa, osasuna, euskara eta lurraldeen arteko
harremana. Horrela, zeharkako gai horiek kontuan hartuta eta hiri eredu trinko baten
sustapena beharrezkoa izanik, erabileren nahasketari dagokionez konplexua eta sozialki
kohesionatua izango da.

1.4. MUNGIALDEKO ESKUALDE EGITURAREN LURRALDE PLAN PARTZIALA
1997ko Lurralde Antolamenduaren Gidalerroen indarrean zegoela eman zitzaion behin
betiko onarpena, martxoaren 22ko 52/2016 Dekretuaren bidez, gaur egun daukagun Mungiako
Eremu Funtzionaleko Lurralde Plan Partzialari. Honek esan nahi du Lurralde Plan Partzial
horretako zehaztapen batzuk Lurraldearen Antolamendurako 2019ko Gidalerroek gainditu edo
zehaztu dituztela.
Hori Antolamendu Kategoriekin eta Gainjarritako Baldintzatzaileekin gertatzen da,
adibidez.
LPParen Lurralde Ereduan, Mungiako udalerria ekipamenduen arloko eskualde buru
gisa finkatu da, eragin eremua Eremu Funtzional osora hedatuz. Horretarako, honako hau
proposatu zen Mungian:
•

Haur eta lehen hezkuntzatik gorako ikastetxe publikoen sarea indartzea, dauden
instalazioak berrerabiliz eta errentagarri bihurtuz.

•

Osasun Zentro berria eta gaur egun Gizarte-zerbitzuen Mankomunitatea erabiltzen dituen
instalazioak indartzea.

•

Garun-paralisia edo desgaitasun funtzionala duten pertsonentzako eguneko zentro bat
egitea; kiroldegia handitzea.

•

Igerilekuak estaltzea.

•

Zentro ludiko-kultural bat egitea.

Proposamen horietako batzuk dagoeneko gauzatu dira, garuneko paralisia edo desgaitasun
funtzionala duten pertsonentzako eguneko zentroa adibidez.
Bizileku eta jarduera ekonomikoen finkapen sistemari dagokionez, LPPan garrantzitsuak
dira “Okupazioaren Muga Esparruak” deiturikoak. Etorkizuneko hirigintza plangintza
ahalbidetzea eta horri eustea da horien eginkizuna, perimetroaren barruan eta datozen 16
urteetan LPPak aurreikusitako erabileren ezarpena onartu ahal izateko. Horietatik kanpo,
hirigintza garapenak debekatzen dira, salbuespenezko kasuetan izan ezik, non jarduketa zehatzmehatz justifikatu beharko litzatekeen interes publiko eta sozialari dagokionez. Baztertze irizpide
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batzuk ere ezartzen dira, hau da, okupatu ezin diren lurzoruak definitzen dituzten irizpideak eta,
beraz, kokalekuen proposamen berrietan baztertu behar direnak. Hauek dira irizpideak:
•

%15etik gorako (edo muga horretatik hurbileko) maldak dituzten lurzoruak, batez besteko
malda txikiagoko eremu handiagoetan kokaturiko azalera txikiko azalerak izan ezean.

•

Ibaien eta Erreken Ertzak Antolatzeko LAPen mugatutako 10, 100 eta 500 urteko
errepikatze-aldietan uholde arriskua duten lurzoruak.

•

LPPak definitutako Babes Eremu Berezi eta/edo Lehentasunezkoetako batean sartutako
lurzoruak.

•

Baso autoktonoek edo lehentasunezko komunitatearen intereseko habitatek okupatutako
lurzoruak.

Bizitegi lurzorua antolatzeko ereduari dagokionez (LPP) esku hartzeko estrategia bikoitza
proposatzen da udalerri guztietako bizitegi kokalekuetarako, finkatze-eredu koherente eta
funtzionala lortuz eta lurzoruaren kontsumoa optimizatuz:
•

•

Bizitegi-ondare eraikia optimizatzea, batez ere honako jardun-ildo hauetan oinarrituta:
-

Hutsik dauden etxebizitzetan eta alokairuko etxebizitzetan esku hartzeko
mekanismoak antolatzea.

-

Etxebizitzak birgaitzea, eta lehendik dauden eraikuntzak
hobetzea.

-

Tipologiak aldatzea eta egungo eskaerekin bat datozen moduluetarako egokitzea.

kontserbatzea eta

Plangintzaren arabera hutsik dauden lurzoruen erabilera-gaitasuna optimizatzea.
Lehentasuna ematen zaio udal-plangintzak jada mugatuta dituen lurzoru hutsak
erabiltzeari, eta haien parametroak aldatzearen alde egiten da, baldin eta erabileraintentsitate txikiegia badute lege-betekizunekin alderatuta.

LPPak udalerri bakoitzerako bizitegi-kuantifikazioa lortzeko kalkulu metodo bat ere
ezartzen du (8 eta 16 urtetarako). Hala ere, kuantifikazio hori 2019ko LAGek berriro ezarritako
kalkulu metodoaren bidez gainditua izan da, lehenagotik aztertua izan dena.
Adierazi beharrekoa da, proposatutako etxebizitzetatik, Mungiak nahitaez derrigorrez
aplikatu behar duela Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legea
garatzeko premiazko neurriei buruzko 105/2008 Dekretuaren babespeko etxebizitzen
estandarra. Era berean, Mungian, hektareako 30 etxebizitza baino gehiagoko dentsitatearekin
planteatzen den okupazioaren muga-eremuetan bizitegi eraikigarritasunaren %10 erreserbatu
beharko da jarduera ekonomikoak kokatzeko, hala nola: etxebizitzarekin bateragarriak diren
industria erabilerak; hirugarren sektoreko erabilerak, merkataritzarako eta bulegoetarakoak
esaterako; eta zuzkidura zerbitzu pribatuak, hezkuntzakoak, sanitarioak, sozialak, kirolekoak,
kulturalak eta antzekoak.
Jarduera Ekonomikoetarako lurzoru-ereduak ezartzen dituen helburuak, laburbilduz,
honakoak dira: batetik, eremuko enpresa-sarea dibertsifikatzea; gaur egun enpresa-sare
horrek industria jardueraren adarrean gehiegizko espezializazioa dauka, bereziki elektrizitatean,
galdaragintzan, forjaketan, galdaketan eta metal arotzerian. Eta bestetik, Eremuaren egitura
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ekonomikoa tertziarizatzea. Aurreikuspen ekonomiko berrien aurrean hirugarren sektorearen
egungo pisua ez da nahikoa. Kasu honetan ere esku hartzeko estrategia bikoitza proposatzen da:
•

Dagoen industria ondarea optimizatzea, batez ere jarduera ekonomikoen esparruen
birsorketan oinarrituz lurzoru berrien kontsumoa murrizteko helburuarekin. Zehazki,
Mungian bi kokaleku ez aktiboen berroneratzea proposatzen da: Serrerías Industriales
SA eta Suministros y Fundiciones SA, biak Trobikan.

•

Plangintzaren hutsik dagoen gaitasuna optimizatzea. LPPak ezartzen du udal plangintzak,
gutxienez 2/2006 Legeak ezarritako gutxieneko okupazioa aplikatu ondoren, kontuan
hartu behar duela oraindik ere hutsik dauden lurzoruetan izango lukeen azalera handitzea,
erabakitako eraikigarritasunaren arabera.

Bizitegi lurzoruen kasuan bezala, LPPak ere kalkulu metodo bat ezartzen du, LPP honetan
aurreikusitako etorkizuneko lurralde eredurako kuantifikazio egokia lortzea helburu duena,
udalerri bakoitzerako ekonomia jardueretako lurzoruaren beharrezko azalera lortzeko (8 eta 16
urteetarako).
Jarduera ekonomikorako lurzoru beharrak kuantifikatzen dira 16 urterako, okupatutako
lurzoruaren urteko 1,66 ha-ko hazkunde ratioa aplikatuz, 1990 eta 2002 urteen artean
okupatutako azalera erreferentziatzat hartuta. Urteko lurzoru kontsumo hori, etorkizunera
begira proiektatutako joeratzat hartzen dena, LPParen eredu markoan jarduera ekonomikoko
27 ha lurzoru berri dakartzan premien kuantifikazioaren oinarria da Eremu Funtzonal osorako,
ia guztiak Mungian bilduz (22 ha). Gainerakoa, 5 ha, Gatikako udalerriari esleitzen zaio. LPPak
8 urterako Jarduera Ekonomikoen eredua ematen du, hau da, 16 urterako kuantifikatutako
beharren erdia: 13,5 ha Eremu Funtzional osorako, Mungiarako 11 ha izanik.
Jarduera ekonomikoetarako lurzoruarentzat ere “harrotze-koefizienteak” ezartzen dira 16
eta 8 urte arteko epemugetarako.
16 urteko denbora-garapenerako, udalerri bakoitzaren eskaintzaren gehieneko muga 16
urterako ereduaren kuantifikazioa 2 koefizienteaz biderkatuz lortzen da. Horrek esan nahi du
Mungiaren kasuan gehieneko muga hori 44 ha-koa izango litzatekeela. Bestalde, eskaintzaren
gutxieneko muga 16 urterako ereduaren kuantifikazioa 1,25 koefizienteaz biderkatuz lortzen da,
hau da, Mungian 27,50 ha. Datu horiei Jarduera Ekonomikoetarako benetan hutsik dauden
lurzoruen azalera kenduko balitzaie (“Udalplan” azterlanaren arabera 2012an hutsik zeuden %
60 hartzen dira kontuan: 31,67 Ha):
•
•

16 urtetarako gehienezko muga: 12,33 ha.
16 urtetarako gutxienezko muga: 00,00 ha.

8 urteko denbora-garapenerako, udalerri bakoitzaren eskaintzaren gehieneko muga
8 urterako ereduaren kuantifikazioa 3 koefizienteaz biderkatuz lortzen da. Horrek esan nahi
du Mungiaren kasuan gehieneko muga hori 33 Ha izango litzatekeela. Bestalde, eskaintzaren
gutxieneko muga 8 urterako ereduaren kuantifikazioa 1,5 koefizienteaz biderkatuz lortzen da.
Hau da, Mungian 16,50 Ha. Datu horiei jarduera ekonomikoetarako benetan hutsik dauden
lurzoruen azalera kenduko balitzaie (“Udalplan” azterlanaren arabera 2012an hutsik zeuden %
60 hartzen dira kontuan: 31,67 Ha):
•
•
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Azkenik, Lurralde Planak Bilbao-Mungia korridoretik mendebaldera 40 ha-ko Jarduera
Ekonomikoen Erreserba Estrategikoa deritzona proposatzen duela adierazi behar da. Hala
ere, okupazioaren muga eremuak garatzea lehentasunezkotzat jotzen denez, ez da Erreserba
Estrategiko honen garapena gaituko Planaren indarraldian okupazioaren muga eremuetan
ezarritako eskaintza osoaren zatirik handiena finkatu arte, edo lurzoru azalera handia eskatzen
duen interes publikoko jarduera bat ezartzeko aukera estrategikoko egoera baten aurrean.
Landa-guneei dagokienez, LPPak Larrauri-1 kokalekua bakarrik onartzen du halakotzat.
Atela eta Atekene, Ipintxe eta Markaida-1 nukleoetarako, 6-25 baserri biltzen dituzten arren
(baldintza hori bete egiten dute), ez dute landa gunearen izaera ematen dien espazio aglutinatzaile
nabarmenik, eta eremu horiek landa-gunetzat hartuko diren ala ez ebazteko udal plangintzara
jotzeko esaten du LPPak. Aukera hori ezinezkoa izan da Bizkaiko Foru Aldundiaren landa-guneen
inbentarioa onartuta dagoelako.
25 eraikin edo gehiago izatearen ondorioz Arau Subsidiarioek proposatzen zituzten
Belako-Llona, Atxuri, Billela, Elgezabal, Emerando, Iturribaltzaga, Laukariz eta Markaida 2ko
landa-guneetarako, berriz, LPPak ezartzen du landa-gune kalifikazio pean ezin dituztela eraikin
berriak garatu. Zabalondoko herrigunerako, 6 baserri baino gutxiago izanik, xedatzen da ezin
diola eutsi landa-gunearen kalifikazioari eta, beraz, udal plangintzak deskalifikatu egin behar
duela. Larrauri-2 guneari dagokionez, udal plangintzak berriz mugatzeko agintzen du plangintzan
aurreikusitako eraikuntza aukerekin bizitegi erabilerako 25 eraikinak gainditu barik. Landa
guneetarako antolamendu irizpide batzuk ezartzen dira, plangintza orokorraren bidez edo
Plan Berezi baten bidez gauzatu behar direnak, LPParen araudiaren eranskin batean jasotako
informazioa emanez.
LPPak hiri inguruneko izaera duten aisialdirako eremu natural batzuk proposatzen ditu,
Mungiako Torrebillela eta Urigen-Zuhaiztiko parkeak horien barne hartuz. Halaber, eskualde
izaerako aisialdi eremuak ere bai, gure kasuan Butroe ibaian, aldi berean, paisaia ibilbide gisa
proposatuz. Eremu horiek baliabide turistikotzat hartzen dira era berean.
Kultura ondareari dagokionez, LPPak honako helburu zehatz hauek proposatzen ditu:
•
•
•

Katalogatutako elementuak babestea eta kontserbatzea.
Katalogatu gabeko elementuen interesa behar bezala baloratzea.
Eskualdeko ondarea osatzen duten elementuak sarean konektatzen laguntzea.

LPPak 7/1990 Legeak babestutako kultura ondasunak jasotzen ditu, Euskal Autonomia
Erkidegoko kultura ondarea osatuz eta halakotzat hartu beharrez udal plangintzetan.
Mungiaren kasuan, honako hauek dira:
a)

Monumentu edo monumentu-multzo kategoriako kultura ondasunak.
•
•
•
•

b)

Landetxo goikoa baserria.
Zumetzagako San Miguel baseliza.
Alde zaharra.
Berreaga multzoa.

Ustezko Arkeologi eremu izendatutako Arkeologi Eremuak.
•
•
•
•

Zumetzagako San Miguel baseliza.
Lopena baserria.
Santiago eliza.
Santa Maria eliza.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atxuriko S. Martín tenplu eta nekropolia.
Birlekoetxebarri baserria. (Billelaetxebarri)
Trobika baserria.
Olatxuko errota-burdinola.
Janena baserria.
Olaldeko burdinola.
Elortza baserria.
Billelako San Andrés baseliza.
Santa Marina eta San Ignazio baseliza.
Mantzorrizko burdinola.
Ugarte baserria.
Iturriaga baserria.
Masustegi baserria.
Txaranda errota.
Axpeko errota.
Zumetzagako tumulua.
Trobikaolako burdinola (errota gaur egun).
Trobikaerrota.
Santa María Magdalena baseliza.

Aurrekoez gain, udal plangintza orokorrak Euskal Autonomia Erkidegoko Monumentu
edo Monumentu Multzo izendatzeko proposatutako ondasunak ere bere katalogoetan sartzea
ezartzen du, Antolamendu Arauen XIII. eranskinaren barnean. Guztira 24 ondasun higiezin dira.
Era berean, Eusko Jaurlaritzaren Kultura Ondarearen Zentroko kultura intereseko
elementuen katalogoak babesteko proposamenen bat duten elementu guztiak udal
katalogoetan sartzea gomendatzen da, katalogo orokorretan jasota ez dauden eta beste babes
araubide espezifiko batzuk dituzten beste elementu interesgarri batzuk barne hartzeari kalterik
egin gabe. LPPak, orientazio gisa, antolamendu arauen XIV. eranskinean jasotzen ditu udal
mailan jaso eta babesteko proposatzen diren katalogatu gabeko tokiko intereseko elementuak,
Mungiaren kasuan zerrenda zabala izanik.
Paisaiari dagokion LPParen helburu zehatzen artean “Mungia-Butroe ibarreko berezko
paisaiari eutsiko zaiola bermatzea” dago. Arlo honetan paisaian duten eraginagatik aipatzen
diren elementu korapilatsuenak, eta hobekuntza-jarduketaren bat proposatzen zaienak, honako
hauek dira:
•

Landagunetako bizilekuaren garapen handia. Hori dela eta, lurzoru urbanizaezinean
eraikin berriak sortzea kontrolatu egin behar dela adierazten du eta nekazaritzako eta
abeltzaintzako jarduera tradizionalari eustea proposatzen du.

•

Bide azpiegiturak eta azpiegitura energetikoak. Zehazki, Gatikako estazio elektrikoa,
eremua norabide guztietan zeharkatzen duten hamar aire-linea elektriko handiren iritsiera
biltzen duena.

LPPak proposatutako lurralde ereduak mugikortasunaren arloko hainbat ekintza biltzen
ditu Eremu Funtzionala behar bezala egituratzeko, beti ere lurralde eredu hori definitzen duten
irizpideen arabera. Eredu hori honako atal hauen arabera egituratzen da:
•

Bide-sarearen arloan, Mungiari eragiten dioten proposamenak hauek dira:
-
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ordeztuko lukeena Mungia eta Bermeo arteko zatian.
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-

Mungia-Bermeo errepide berria BI-2101 Larrauri-Bakio errepidearekiko lotunea.
Belakoko industrialdearen inguruan poligono hori maila funtzionalean
berroneratuko lukeen eta ekialdeko muturrean lotura egokia ahalbidetuko lukeen
zerbitzu bidea, BI-2121 errepidean.

•

Garraio publikoari dagokionez, LPParen proposamenik bereziena da Eremu Funtzionala,
Mungiatik Txorierriko haranera, trenbidez lotzeko aurreikuspena. Trenbideko komunikazio
modu horren (metroa, tranbia edo trena) esku hartze moduaren definizio zehatza geroago
balioztatuko da, beharrezkoa den biztanleria atalase-mailaren, beharrezko maiztasunen,
beharrezko inbertsioaren eta, azken batean, proposamenaren iraunkortasunaren
arabera. Bestalde, garraio kolektiboari buruzko jarduketa nagusien helburua Mungiako
herrigunera minibus motako ibilgailuen bidez iristeko aukera areagotzea da eremu
horretako gainerako udalerrietatik, Mungia baita beste lurralde eremu batzuekin lotzeko
zentro intermodala, baita jarduera ekonomikoko edo zuzkidurako lurzoruekin lotzeko
zentroa ere.

•

LPPak Mugikortasun Motorizatu Gabeko Sare nagusi bat ere ezartzen du. Mungiari
eragiten dioten trazadurak hauek dira:
-

Mungia-Billela-Jatabe-Igartua-Butroe (plataforma partekatzen duen errei
propioarekin edo dagoen errepidearekiko paralelo samar).
Mungia-Gatika-Laukiz (plataforma partekatzen duen errei propioarekin edo dagoen
errepidearekiko paraleloan nabarmen).
Mungia-Atelia-Belako-Fruiz-Arrieta (plataforma partekatzen duen errei propioarekin
edo dagoen errepidearekiko paralelo samar).
Era berean, honako hauek proposatzen dira: hiriarteko lehentasunezko bideetan lau
jarduketa mota egitea, eta hiri lurzoruetan jarduketak egitea, −bidegorriak ezartzea
edo motordun trafikorako debekatutako tarteak egotea ahalbidetzen duten neurriak
dituzten kaleak baliatuta−, edo 30eko zonaldeak ezartzea.

Zerbitzuen oinarrizko azpiegiturei dagokienez, proposamen nagusia Mungiako udalerrian
Butroe ibaia bideratzeko proiektua gauzatzeari buruzkoa da. Gaur egun, proiektu horren ordez
“Mungiako udal mugartean Butroe ibaiko uholdeen aurka babesteko proiektua” jarri da (honen
idazketa duela gutxi esleitu da).
Udal plangintzak bateragarri egiteko proposamenak guztiz bat datoz 2019ko LAGetan
proposatu direnekin.

1.5. NEKAZARITZA ETA BASOGINTZAREN LURRALDEAREN PLAN SEKTORIALA
Irailaren 16ko 177/2014 Dekretuaren bidez onartu zen behin betiko, eta honako helburu
nagusi hauek ditu: lurra eta, oro har, nekazaritza sektorea eta haren bitartekoak defendatzea eta
babestea, egungo landa egoera zehaztea eta plangintza landa-irizpideen arabera planteatuko
duen lurralde antolamendua bultzatzea. Sektorialki, LAPk nekazaritza eta basogintza erabileren
lurzoru urbanizaezina arautzen du, haren antolamendu eremuak EAE osoa hartuz eta aurretik
zeuden hiri eremuak alde batera utzita. Halakotzat hartzen dira udal plangintza orokorrak hiri
lurzoru, lurzoru urbanizagarri edo urbanizatzeko gai gisa sailkatuta dituen (behin betiko onarpena
jasotzen duten egunean) eremuak.
Mungian, Lurzoru Urbanizaezinean, honako kategoria hauek daude nagusiki:
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•

Nekazaritza eta abeltzaintzarako lurra eta landazabala:
-

-

•

Balio estrategiko handia. Gaitasun agrologiko handiena duten lurzoruak eta
modernitate, errentagarritasun edo iraunkortasunagatik sektorearentzat
estrategikotzat jotzen diren nekazaritza ustiapenerako lurrak biltzen ditu, haiek
mantentzea eta babestea lehentasunezkotzat joten da beste erabilera batzuen
aurrean.
Trantsizioko landa paisaia. Aurreko azpikategorian baino ekoizpen ahalmen
txikiagoa duten landatutako eremuak (malda handiagokoak) edo landazabaleko
eremuak biltzen ditu. Eremu horiek belardiz eta mosaiko erako baso unada txikiz
estalita daude. Balio estrategiko handiko nekazaritza eta abeltzaintza-eremuekin
edo baso eremu zabalekin kontaktu hurbilean daude eta, oro har, bi noranzko
horietako baterantz jotzen dute.

Baso eta larre menditarrak: Baso - Mendi mehatza. Zuhaitzik gabeko edo zuhaitz bakan
edo degradatuak dituzten eremuak dira.

LPS horretan, EAEko “Akuiferoek kutsadurarekiko duten kalteberatasun mapa”n
inbentariatuta dauden 131 lursail identifikatu dira Mungian. Zona horiek antolatzeko irizpidea
lurzorua kutsa dezaketen jarduerak ez lokalizatzera bideratu behar da, eta eremu horietan
beharrezkoak diren nekazaritza eta basogintzako jarduerak zorrotz zaintzera. Ezinbesteko
arrazoiak direla eta, jarduera horiek eremu horien barruan kokatu behar badira, lurpeko
uretarako kaltegabetasun bermea eskatuko da. Eremu horietan, abenduaren 22ko 390/98
Dekretuan onartutako Nekazaritzako Jardunbide Egokien Kodea aplikatzea gomendatzen da.

1.6. IBAI ETA ERREKEN ERTZAK ANTOLATZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA
(ISURIALDE KANTAURIARRA) ETA KANTAURI EKIALDEKO DEMARKAZIO
HIDROGRAFIKOAREN ESPAINIAKO ZATIAREN UHOLDE ARRISKUAK
KUDEATZEKO PLANA 2015-2021.
Plan hau Eusko Jaurlaritzaren Kontseiluaren abenduaren 22ko 415/1998 Dekretuaren
bidez behin betiko onartu zen, eta 1997ko LAGen 8. kapituluan horri buruz egindako
zehaztapenak garatzeko idatzi zen. Azaroaren 19ko 449/2013 Dekretuaren bidez, Lurraldearen
Plan Sektorialaren modifikazio bat onartu zen, besteak beste, Lurraldearen Plana Sektorialaren
dokumentuan uholde arriskuaren mailaren arabera lurzorua erabiltzeko irizpide berriak eta
azterlan berrien ondoren egindako uholde arriskuaren mapa berriak sartzeko.
Mungia osoa Butroe ibaiaren arroaren barruan dago kokatuta. LAP honen funtsezko
proposamenetako bat ur ibilgu guztiak arazo homogeneoko tarteen arabera banatzea eta hiru
osagairen azterketan oinarrituta zonakatzea da: Ingurumena, Hidraulika eta Hirigintza. Osagai
bakoitzaren eta ezarritako izapidetze eta zonakatzeen arabera aplikatzen da araudia.
•

Ingurumen osagaiari dagokionez, Mungian ondo kontserbatutako landaredia duten ertz
zati txiki batzuk baino ez dira aipatzen, eta ertz batzuen leheneratzea eskatzen du.

•

Osagai hidraulikoari dagokionez, Mungian Butroe ibaiaren udalerrirako ekialdeko
sarreran, II. mailakoa da (50 eta 100 km2 arteko arro efluentea); mendebaldetik irteten
denean berriz III. mailakoa da (100 eta 200 km2 arteko arro efluentea).

•

Azkenik, hirigintza osagaiaren arabera, Butroe ibaiaren ertzek Mungiatik igarotzean,
honako hauek dituzte: Eremu Garatuetako Ertzak, hirigintza garapen berriak izan
ditzaketen eremuetako ertzak, landa eremuko ertzak eta leheneratzeko beharra duten
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ertzak, era aktiboan birsortzea gomendatzen diren erribera degradatuak eta ibaiertzeko
landarediak kontserbazio egoera ona duten gune urriak.
Eremu Garatuetako Ertzetan, ibaia kontuan hartzea da irizpide orokorra, hiri paisaiaren
konfigurazioan garrantzi handiena duen elementutzat eta natura ingurunea hirien barruan
integratzeko bide pribilegiatutzat ulertuz. Mungiaren kasuan, garapen berrietarako
eraikuntzaren gutxieneko atzerapenak koadro hau beteko du.
UBIDE-TARTEEN
KATEGORIAK
VI
V
IV
III
II
I
0

ADAR-ARROAREN
AZALERA
Km

600
400
200
100
50
10
1

<A
<A
<A
<A
<A
<A
<A

<
<
<
<
<
<

2

ERAIKUNTZAREN
GUTXIENEKO
ERRETIROA
metroak

2

600 Km
2
400 Km
2
200 Km
2
100 Km
2
50 Km
2
10 Km

URBANIZAZIOAREN
GUTXIENEKO
ERRETIROA
metroak

35
30
26
20
16
12
12

25
20
16
10
8
4
4

Hirigintzako Garapen Berriak izateko potentziala duten Eremuetako Ertzen kasuan,
eraikuntzaren atzerapenetarako, ibaiertzeko landaredia babesten laguntzeko eta, hala
badagokio, uholdeen aurrean babesteko beharrezkoak diren bideratze obren bideragarritasuna
bermatzeko araudi bat planteatzen da. Eraikuntzarako eta urbanizaziorako gutxieneko tarteak
zorrotzagoak dira garatutako eremuen ertzetan baino, 26-30 eta 11(16)-15(20) metrotan ezarriz,
III. eta IV. mailako ibilgu zatietarako hurrenez hurren. Ibilgu publikoaren muga lerroaren eta
urbanizazioaren gutxieneko atzerapen lerroaren arteko lurzoru azalerak espazio libreen tokiko
sistema izaera izan dezake eta espazio libreen lagapenetarako estandarren ondorioetarako
zenbatu ahal izango da, Lurzoruaren Legearen Plangintzako Arautegiaren Eranskinean (L2/2006
espazio libreen zuzkidura publikoen sistema) definituta geratzen den moduan.
Hirigintza osagaiaren arabera Landa Eremuko Ertz modura sailkatutako eremuetan
ibilgu publikoaren mugalerroarekiko 50 metroko gutxieneko atzerapena errespetatu behar
izango da nahitaez, ibaiadar arroa 100 km2-tik gorakoa duten ibai tarteak direlako (III. eta
IV. mailak). Osagarri gisa, ibilguen alde banatan 100 metroko zabalera duen banda batean,
lurzoru urbanizaezinaren berezko eraikuntzak, jarduerak eta lurzoru erabilerak baino ez dira
baimenduko. Gainera, ez da trazaduraren zuzenketa artifizialik egingo, agintaritza hidrauliko
eskudunak uholdeak prebenitzeko edo obra publikoak eraikitzeko beharrezkotzat jotzen
dituen esku hartzeetan izan ezik. Ibaiertz horiek hirigintzako garapen berrietarako potentziala
duten ertz modura hartuko dira hiri lurzoru edo lurzoru urbanizagarri gisa birsailkatzen denean,
hirigintza garapenari ekiteko.
Planaren aldaketa baten bidez, uholdeen aurkako babesari eta uholde arriskuaren
mailaren araberako lurzoruaren erabilerari buruzko irizpide berriak sartu ziren indarrean
dagoen legedi berriaren arabera adieraziz (Urtarrilaren 11ko 9/2008 Errege Dekretua, Jabari
Publiko Hidraulikoaren Araudia aldatzen duena eta uztailaren 9ko 903/2010 Errege Dekretua,
uholde arriskuak ebaluatu eta kudeatzen duena), eta Demarkazio Hidrografikoaren Plan
Hidrografikoaren eta Kantauri Ekialdeko Espainia Zatiko Demarkazio Hidrografikoaren PLan
Hidrografikoaren arau garapenarekin bat etorriz, gutxi lehenago onartuak. Planaren eduki guztiak
Europar Batasunaren 2000/60/EE Uraren Esparru Zuzentarauaren eta Eusko Legebiltzarraren
ekainaren 23ko 1/2006 Uren Legearen xedapenekin homologatzen dira.
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Mungia arinki kaltetuta agertzen da, bere landa-eremuan oso garrantzitsua ez den
ES017-BIZ-BUT-02. GATIKA Uholde-Arrisku Handiko Eremuagatik, oro har, uholde emariak
ubidearen edukiera gainditzearekin lotuta dagoena. Gainera, zubi motako egiturek eta BI-634
errepideko lubetaren ondorioz lautadako fluxuaren buxadurak uholde-laminaren gaingoratzea
eragiten dute. Baina, batez ere, hiri nukleo nagusian ES017-BIZ-BUT-03 MUNGIA Uholde-arrisku
Handiko Eremuak (UAHE) eragiten dio, uholde arrisku handi eta larrikotzat kontsideratua.
UAHE horren Uholde Arriskua Kudeatzeko Planean garatutako identifikazioa honako hau

da:

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL - ARPSI DE MUNGIA
CÓGIGO: ES17-BIZ-BUT-03

DENOMINACIÓN: MUNGIA
UBICACIÓN

Demarcación
U.H.
Cursos
fluviales:
T.H.

Pto.

Cantábrico Oriental

Butroe
Oleta
Trobika
---------

Pto.

Cauce

Butroe
Butroe, Oleta, Trobika
Bizkaia

Municipios:

Mungia

Núcleos
urbanos:

Mungia

Cauce

1
2
3
-----

4
--

ÁMBITO
INICIO

FIN

Butroe

Longitud

TOPOGRAFIA Y BATIMETRIA

X

Y

512468
511723
512662
---------

4799449
4800259
4800537
---------

X

Y

512539
4801157
----4,0 km

DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES

Modelo Digital del Terreno de 2008 (tecnología LIDAR, resolución de pixel 1 m con precisión en cota de
15 cm) con levantamiento batimétrico específico para lecho y márgenes de 2012. Nuevos taquimétricos y
alzados de obstáculos al flujo.
HIDROLOGIA
Caudales obtenidos en el marco del estudio “Caudales Extremos de Avenida en la CAPV” (2012)
UD (m3/s)

CAUCE
BUTROE
BUTROE
OLETA
TROBIKA

PK inicial
24+844
22+934
0+413
0+510

PK final
22+934
21+599
0+000
0+000

MCO
107
118
13
9

Q10
180
197
22
14

Q100
311
334
39
25

Q500
436
460
55
37

HIDRÁULICA
Simulación en régimen estacionario, lento y 1 dimensión mediante software HEC-RAS. Rugosidad del
cauce estimada según formulación de Cowan y de llanuras de inundación en función del uso de suelo. Se
han incorporado al cálculo 15 puentes y 2 azudes.
RESUMEN DE RIESGOS
Nº de habitantes que pueden verse
249 hab/año
afectados dentro de la zona inundable
Daños económicos medios esperables en
845.227 €/año
zona inundable
T10
BI-3715
Vías de comunicación
T100
BI-3715, BI-3102, BI-634, BI-3103, BI-2120
afectadas
T500

Riesgos ambientales dentro de la zona
inundable
Interferencias con Registro de Zonas
Protegidas del Plan Hidrológico

BI-3715, BI-3102, BI-634, BI-3103, BI-2120, Enlace BI -631
EDAR

ETAP

CAU

PEASE

RN2000

PPAMT

Empresas Riesgo Químico
ZAB

ZSE

ZPE fluvial

ZH
ZPE otras

Garbigune de Mungia

Otros Elementos

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Grupo 1
Con carácter general la causa del desbordamiento está
relacionada con secciones de cauce que ven superadas su
capacidad para los caudales de avenida, tanto de forma
natural como debido a ocupaciones antrópicas que merman
Causas de la inundación
la capacidad de desagüe de la llanura de inundación.
Existen además sobreelevaciones de la lámina de
inundación causadas por la existencia de estructuras tipo
puente.
Objetivo de defensa
T100
Prioridad

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL - ARPSI DE MUNGIA
MECANISMOS DE INUNDACIÓN

MAPA DE SITUACIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA
Los primeros desbordamientos se producen en ámbito rural por periodos de retorno inferiores a 10 años de periodo de
retorno (Puntos en naranja en el Mapa de situación).
En el núcleo urbano se producen desbordamientos a partir de 25 años de periodo de retorno, aguas arriba del puente de la
estación en la c/ Lauaxeta Olerkari (Punto A).
La llanura de inundación es ocupada de forma generalizada, para el río Butroe y sus afluentes Oleta y Trobika, para un
periodo de retorno de 50 años. Aguas arriba del paso de la BI-631 la llanura existente hasta el comienzo del núcleo urbano es
ocupada para T=10 años. Las inundaciones dan lugar a calados superiores al metro en parte del núcleo urbano, con
velocidades en todo caso, inferiores al metro por segundo.
Las principales obstrucciones en el ARPSI están en el puente de la estación, y el estrechamiento de la sección de flujo aguas
arriba de este por la urbanización anexa al río (Punto A). En esta zona existe un plan de actuación recogido en el
“PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL RÍO BUTRÓN EN EL ENTORNO DE LA POBLACIÓN DE MUNGIA” estando ejecutada
parte de la fase 1 de dicho proyecto, aguas arriba del puente de la c/Usandizaga Eresguille, que da acceso a la nueva
urbanización aguas arriba del núcleo urbano.
La estación de aforo asociada al ARPSI es Mungia (C057), situada aguas abajo.
PRIMEROS DESBORDAMIENTOS
Pto.1: Río Butroe (MI) parcelas agrícolas, praderas y la vía Goikoetxe, aguas arriba del puente de dicha vía,
único acceso a la zona comprendida entre el cauce y el nuevo encauzamiento a modo de corta.
Pto.2: Río Butroe (MD) Praderas y caminos aguas abajo del campo de Rugbi
Pto.3: Río Butroe s (MD) Parcelas agrícolas y caminos en la zona del puente peatonal Txutxubis
T < 10 años

Pto.4: Río Butroe (MI) Parcelas de uso agrario situad as entre en núcleo urbano y el terraplén de la BI-631
Pto.5: Río Butroe (MI) Parcelas de uso agrario aguas abajo d el paso bajo la carretera BI-631
Pto.6: Río Butroe (MI) parcelas agrícolas frente a la EDAR de Mungia
Pto.7: Río Olaeta (MD) praderas frente a la c/Atxurizubi
Pto.8: Río Trobika (MI) parcelas agrícolas aguas arriba del puente de la GI-2133.
PUNTOS DE INTERÉS Y PRINCIPALES OBSTRUCCIONES

Punto A: río
Butroe,
puente de
la estación
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Obstrucción A: Se producen dos
saltos de cota consecutivos de 1,73 y
1,01 m para T=100 años. La primera
debida al puente aguas abajo y la
segunda
causada
por
el
estrechamiento de la sección por los
edificios sobre el cauce. Al eliminar
el
puente
se
consigue
una
disminución de cota de 1,48 m,
persistiendo
la
sobreelevación
debida a la constricción del flujo por
ocupación de la sección.

Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA PARTE ESPAÑOLA DE LA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO ORIENTAL
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL - ARPSI DE MUNGIA
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES





















ESPACIOS Y ESPECIES PROTEGIDOS
Los tramos del río Butroe y del arroyo Oleta que se inscriben dentro del ARPSI forman parte del Área de Interés Especial
definida para el visón europeo (Mustela lutreola) por el Plan de Gestión de esta especie en el Territorio Histórico de
Bizkaia1.
El ARPSI coincide con el Área de captación de las Zonas sensibles al aporte de nutrientes ESCA637 Estuario Butroe del
Registro de Zonas Protegidas (RZP).
Dos zonas incluidas en el PTS de Zonas Húmedas, Zonas Húmedas del Río Butroe (codificación B10B2_04, B10B2_05)
OTROS VALORES AMBIENTALES RELEVANTES
El río Butroe mantiene una banda relativamente continua de bosque ripario en este tramo; sus afluentes Oleta y Trobika,
en cambio, apenas mantienen una vegetación de ribera en el tramo fluvial que se inscribe en el ARPSI. Según la
información cartográfica disponible, ambas márgenes del río Butroe se encuentran bordeados por una formación de
aliseda cantábrica, que pueda caracterizarse como el hábitat de interés comunitario prioritario Bosques aluviales de
Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Cod. EU. 91E0*), recogido en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE, de Hábitats. El
ARPSI es coincidente también con el hábitat de interés comunitario Prados pobres de siega de baja altitu Cod. EU. 6510)
Algunos tramos del río Butroe se clasifican por el PTS de Ríos como Zonas de Vegetación Bien Conservada (ZVBC).
El ARPSI es coincidente con varias zonas categorizadas de Alto Valor Estratégico por el PTS Agroforestal.
3 estaciones hidrometeorológicas, 1 en el Oleta código CAB-028, de calidad de las aguas, y 2 en el Butroe, CAB-027 de
calidad de las aguas y SVM-034, meteorológica.
PATRIMONIO CULTURAL
Patrimonio Arqueológico:
UTM X

UTM Y

DENOMINACIÓN

PROTECCIÓN

512265

4800029

Ferrería Olalde

Zona de Presunción Arqueológica

RIESGOS AMBIENTALES
Suelos potencialmente contaminados: El área definida como ARPSI alberga en su perímetro, total o parcialmente, 18
parcelas incluidas en el “Inventario de emplazamientos que soportan o han soportado actividades potencialmente
contaminantes del suelo”, elaborado por IHOBE. Se trata de las parcelas con los códigos: 48069-00104, 48069-00030,
48069-00033, 48069-00034, 48069-00035, 48069-00036, 48069-00037, 48069-00038, 48069-00086, 48069-00087, 4806900088, 48069-00093, 48069-00169, 48069-00170, 48069-00171, 48069-00174, 48069-00176 y 48069-00177.
PRINCIPALES CONDICIONANTES AMBIENTALES PARA LOS PLANES DE GEST IÓN
Deberá considerarse la figura de protección legal que afecta a este ARPSI, como es el “Área de Interés Especial”
definida para el visón europeo (Mustela lutreola). Las actuaciones que se propongan en este ARPSI deberán atender, en
todos los casos, a lo dispuesto en el Plan de Gestión de la citada especie amenazada en el TH de Bizkaia.
Las actuaciones que proponga el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación deberán ajustarse a lo dispuesto en la
Normativa del Plan Hidrológico de la Demarcación Cantábrico Oriental, en relación con el Registro de Zonas Protegidas
(Artículo 8 del Anejo 1 de la Normativa2).
El diseño de las actuaciones previstas en esta ARPSI, muy especialmente para las actuaciones de carácter estructural,
deberá ajustarse al criterio general de evitar o minimizar la afección a las masas de aliseda que conserva el río Butroe
en el tramo comprendido en el ARPSI, al tratarse de un hábitat cuya conservación es de interés prioritario a nivel
europeo.
Las actuaciones deberán considerar la existencia de emplazamientos con suelo potencialmente contaminado. En caso de
que se propongan actuaciones sobre estas zonas, se deberá estar a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 25 de junio, en
cuanto al procedimiento de obtención la Declaración de calidad del suelo de dichas parcelas.
En lo que a patrimonio cultural se refiere, habrá que tener en cuenta la Ley 6/2019, de 9 de mayo, de Patrimonio
Cultural Vasco.
En los suelos categorizados de Alto Valor Estratégico se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el Documento B. Normas
de ordenación del PTS Agroforestal, aprobado definitivamente en 2014.

I taldeko UAHEren kasurako, babes-neurri estrukturalak aztertu dira Uholde Arriskuak
Kudeatzeko Planaren barruan. Horretarako, irizpide orokor gisa eta honako helburu hauekin:
alde batetik, konponbideak ekosisteman duen inpaktu globala murriztea, eta, bestetik, ikuspegi
ekonomikotik eraginkorrenak diren neurriak hartzea, behin babesaren itzulera aldia ezarrita,
apurka-apurka jarduerak txertatuz joan dira, hain oldarkorrak ez direnetatik (oztopoak kentzea
eta ertzeko babesak) ingurumen inpaktu eta kostu ekonomiko handiena dakartenetara (ahalmen
hidraulikoa handitzea). Ahal den neurrian, ingurumenaren aldetik bateragarriak diren
diseinuetara jotzen da eta modu selektiboan jarduten da espazioan, eskatutako babes maila
hori ahalik eta esku hartze txikienarekin lortuko dela bermatzeko.
1
Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del visón europeo, Mustela lutreola (Linnaeus, 1761), en el THB, como especie
en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas.
2 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental,
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y
Ebro.

Mungiako UAHErako honako proposamen hau egin da:
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

ARPSI de MUNGIA (ES017-BIZ-BUT-03)
Trama urbana

,QYHUVLyQ0¼

x Acondicionamiento del cauce (sección y
perfil) en el entorno del paso de la BI631.
x Sustitución del paso de la estación,
demolición de dos edificaciones y
ampliación del encauzamiento actual.
x Ejecución de un muro en la margen
izquierda en el entorno de dicho paso.
x Pequeños muros o motas para la
protección de diversas edificaciones
existentes en la margen derecha.
x Muro perimetral para la protección de la
EDAR.
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•

Grupo I. Se incluyen los humedales afectados por la declaración como Espacios
Naturales Protegidos en el momento de la aprobación del PTS.

•

Grupo II. Se incluyen tanto los humedales protegidos por planeamiento especial
urbanístico como aquellas que son ordenadas pormenorizadamente por el propio PTS.

•

1.7. HEZEGUNEEN ANTOLAMENDURAKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA

Grupo III: Correspondiente al resto de las zonas húmedas, incluso artificiales, que
resultan
inventariados.
LPSk hiru
multzotan sailkatzen ditu hezeguneak:

LPS onartzen
unean Naturagune
En Mungia• se I. taldea:
identifican
cuatrodenzonas
húmedas, Babestu
dos demodura
ellaskontsideratutako
artificiales, Todas
izendapenak
eragindako
hezeguneak
sartzen
dira.
correspondientes al Grupo III.:
•

II. taldea: hirigintzako plangintza bereziak babestutako hezeguneak eta LPSk berak
Nombre.
Valoración
zehatz-mehatz antolatutakoak
sartzen dira.

•

III. taldea: gainerako hezeguneak, baita artifizialak ere, inbentarioan sartuta
daudenak.
Embalse de Laukariz (Oleta)
Media

Código
EB20

ecológica

EB30 Mungian lau hezegune identifikatu
Embalsedira,
dehorietako
Berriagabi artifizialak dira. Guztiak III. taldekoak:
Media
B3B5
Kodea

EB20
B10B2
EB30
B3B5
B10B2

Laguna de Egotalde
Izena
Laukarizko urtegia (Oleta)
Zonas
húmedas asociadas al río
Berreagako
urtegia
Egotaldeko urmaela
Butroe ibaiari lotutako hezeguneak

Butrón

Balorazio ekologikoa Media
Ertaina
Media
Ertaina
Ertaina
Ertaina

1.8. JARDUERA
EKONOMIKOETARAKO
ETA
MERKATARITZA
EKIPAMENDUETARAKO LURZORUA SORTZEKO LURRALDE PLAN SEKTORIALA.



Mungia 10 eta 25 hektarea bitarteko jarduera ekonomikoetarako lurzoruaren eraketa
publikoa sortzeko lehentasunezko interesa duen udatzat hartzen dugu. Nolanahi ere,
beharrezkoa da aipatzea LAPen Arlo Funtzional bakoitzean aurreikusi beharreko jarduera
ekonomikoetarako lurzoruaren eskaintza osoaren dimentsionamendu globalaren erregulazioa
baino ez dela ezartzen. Hala ere, dimentsionamendu jarraibide horiek Eremu Funtzionaleko
udalerrien plangintza orokor guztietara modu bereizian eramateak, Lurralde Plan Partzialaren
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zeregina izan behar du eta, subsidiarioki, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Antolamendurako
Batzordearena, lurralde-eremu osoan 16 urterako aurreikusitako espazio erreserben bolumena,
denboran eta espazioan haztatuta, xedatuz.
Merkataritza ekipamenduei dagokienez, B kategoriako eskualde zentralitateko
udalerritzat hartzen da Mungia. Eremu Funtzionaleko gainerako udalerriak C kategorian
sailkatzen dira. B kategoriak eskualde zentraltasuna esan nahi du, eta, horretarako, honako
azalera dimentsio hauek ezartzen dira establezimenduentzat:
•
•

Plataforma zabaldegiaren gehieneko azalera garbia: 40.000 m2
Eraikinaren gehieneko sabai azalera: 13.000 m2

1.9. EAE-KO TRENBIDE SAREAREN LURRALDE PLAN SEKTORIALA.
Trenbide Sarearen Lurraldearen Arloko Planaren xedea osatzen duten jarduketek, lurraldea
egituratzen eta antolatzen duen elementu bati buruzkoak direnez, lurralde izaera nabarmena eta
udalerriaz gaindiko irismena dute ezaugarri. Administrazioei dagokienez, eta zehazki udalerriei
dagokienez, zehaztapen horiek lotzen dituzte euren hirigintza-ekintzak gauzatzean, eta bereziki:
a)

Plangintza orokorreko tresnetan lurzoruak zonakatzean eta kalifikatzean.

b)

Garapena antolatzeko tresnak eta urbanizazio-proiektuak egitean edo onartzean.

c)

Hirigintza egikaritzeko tresnak formulatzean edo onartzean, baita lankidetzako hirigintza
erakundeen eraketa onartzean eta haien funtzionamendua babestean ere.

d)

Lurzoruen erabilera eta eraikuntza arauak eta ordenantzak egitean, horien hirigintza
sailkapena edozein dela ere; eta, zehazki, lerrokadurak eta atzeraemanguneak bezalako
parametroak ezartzean.

e)

Hirigintzako kontrol eta diziplina ekintzetan.
Mungiaren kasuan, LPSetik ez da trazadurarik proiektatzen.

Hala ere, Eremu Funtzionaleko LPPan Txorierriko haranarekiko trenbide lotura posiblea
aurreikusten da. Trenbideko komunikazio modu horren (metroa, tranbia edo trena) esku-hartze
moduaren definizio zehatza geroago baloratuko da, beharrezkoa den biztanleriaren atalasemailaren, beharrezko maiztasunen, beharrezko inbertsioaren eta, azken batean, proposamenaren
iraunkortasunaren arabera.

1.10. BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO ERREPIDEEN LEHEN LURRALDE PLAN
SEKTORIALA, BIGARREN PLANAREN AURRERAPENA ETA 2017-2028KO
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ERREPIDEEN HIRUGARREN PLANA.
Bizkaiko Errepideen Lurraldearen Arloko I. Plana apirilaren 15eko 8/1999 Foru Arauaren
bidez onartu zen. Indarrean egon den urteetan, plan horrek hiru aldaketa arrunt eta funtsezko bat
izan ditu, onartu ondoren sortutako Bilbo Metropolitarraren eremuko hirigintza eta irisgarritasun
premia berrietara egokitzea ahalbidetuz.
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Mungiari dagokionez, aipatutako plan horrek Mungialdeko Eremu Funtzionaleko LPPan
ere jasotzen diren honako jarduketa hauek proposatu zituen:
•

BI-634 errepidea egokitzea edo zabaltzea, dagoeneko amaituta.

•

BI-631, Mungia-Bermeo korridorea. Horretarako, 2011ko maiatzean, Foru Aldundiko
Gobernu Kontseiluak Mungia-Bermeo tartea egiteko Lurralde Ekintza Plana eta haren
ingurumen inpaktuaren azterlana onartu zituen.

•

Mungia-Bermeo errepide berriaren eta BI-2101 Larrauri Bakio errepidearen arteko lotura.
Azken horretarako, Bakioko portura sartzeko ardatzaren Larrauri-Bakio tartea egokitzea
eta zabaltzea proposatzen da.

•

BI-2120. “Plentzia-Mungia ardatza” izenekoaren proiektuko Lemoiz-Maruri-Mungia tartea
eraikitzeko aurreikuspena.

•

BI-2121. Mungia-Gernika ardatzaren Mungia-Fruiz tartea egokitzea eta zabaltzea.

•

Hiri-bide perimetral berriak, hiriguneak inguratzen dituzten ibilbide alternatiboak
sortzera bideratuak. Mungiaren kasuan, zerbitzu bide bat BI-2121 errepidean, Belakoko
industrialdearen parean, poligono horren funtzio mailako birsorkuntza ahalbidetzeko eta
ekialdeko muturrean lotura egokia ahalbidetzeko.

II. LPS idazten hasteko, 2008-2009 urteetan funtzionamenduan zegoen ponentzia
tekniko bat eratu zen, ondorioz Mungia-Bermeo ardatzari dagozkion jarduketa proposamen
batzuk eginik Mungiako udalerriari dagokionez. Mungiako autobia Bidebietaraino eramatea
ahalbidetzen duen eta Bidebieta eta Bermeo artean bide azkar bat eraikitzea ahalbidetuko
zuen bigarren errepide zati baten eraketa barne hartzen duen bikoizketa da.
2017-2028 EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HIRUGARREN ERREPIDE PLANEAN, Obra
Nagusiak Programaren barruan, Azpiegitura Berriak Azpiprograman, Mungia-Bermeo korridore
erradiala aurreikusten da BI-631 errepidean.

1.11. 2030KO EUSKADIKO GARRAIO IRAUNKORRAREN PLAN ZUZENTZAILEA.
2.1.2 jarduera ildoan, lurzoruaren erabileren eta iraunkortasun ekonomiko, ingurumeneko
eta sozialeko irizpideen araberako mugikortasunaren plangintza integratua bultzatu nahian,
Hiri Antolamenduko Plan Orokorrak Hiri Mugikortasuneko Planekin eta industrialde eta gune
teknologikoetako Mugikortasun Planekin integratzea proposatzen da.
2.2.1 jarduera ildoan, ekonomia, gizarte eta ingurumen arloetako garraio eredu
iraunkorrago baterantz aurrera egiteko eta bizi kalitate hobea sustatzeko, honako hau proposatzen
da: udalerrietako Mugikortasun Planetan aurreikusitako ekimenen ezarpena sustatzea.
2.2.5 jarduera ildoari dagokionez, hirigune nagusietarako sarbidean ibilgailu pribatuen
trafikoaren presioa murriztea ahalbidetuko duten disuasio neurriak ezartzea sustatzeko, zera
proposatzen da: garraiobide iraunkorrenen irisgarritasuna hobetzeko neurriak hartzea, hain
zuzen ere, hirigune nagusietarako sarbidean trafikoa murrizteko, bereziki, Trafiko Mugatuko
Eremuetan eta Emisio Bajetako Eremuetan.
2.3.1 jarduera ildoak −hirietan hiri espazioak ibilgailuen trafikotik askatzen lagundu nahi
duena bai oinezkoentzat, bai bizikletarentzat eta aldeko egoera ekonomikoetan garraio zerbitzu
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publikoentzat erreserbatuz− hirigune nagusiak oinezkoentzako gune bihurtzea proposatzen
du, bereziki Trafiko Mugatuko Eremuetan eta Emisio Bajetako Eremuetan; eta hiriguneetako
aparkalekuen kaltetan disuasio aparkalekuak martxan jartzen laguntzea.
Landa-garapenari lagunduko dion garraio sistema eraginkorra eta kalitatezkoa eskainiz
landa ingurunearen irisgarritasuna bermatzeari dagokionez, honako hau proposatzen da (2.3.2
jarduera ildoan): landa-ingurunearen irisgarritasuna hobetuko duten ekintzak bultzatzea.
Hiri-banaketako zerbitzuei buruzko udal irizpideak egokitu eta homogeneotzeko,
mugikortasun jasangarrirako jardunbide egokiak eguneratzea eta horien ezarpena sustatzea
proposatzen da (2.3.3 jarduera ildoa). Era berean, 2.3.4 jarduera ildoak honako hau proposatzen
du: Euskadiko jarduera zentroetan garraio planen garapena sustatzea; eskola-bide seguruak
sustatzea eta irtenbide intermodal eta jasangarrietan oinarritutako enpresen desplazamendu
planetarako laguntzak ematea. Bereziki interesgarria da bike sharing eta bizikletentzako
aparkalekuen antolamenduaren gisako neurrien bidez bizikletaren erabilera sustatzea joanetorri intermodaletan.
Azkenik, garraioan petrolioa energia alternatiboekin ordezkatzea bultzatzeko estrategiari
dagokionez, energia horren etorkizuneko eskasiaren aurrean ingurumen inpaktua eta
kalteberatasuna murriztuz, 3.3.1 jarduera ildoak berotegi efektuko gas gutxien isurtzen duten
garraiobideak orokortzen dituzten azpiegitura proiektuei lehentasuna ematea proposatzen du.

1.12. ENERGIA EOLIKOAREN LURRALDE PLAN SEKTORIALA
Mungiako udalerria Lurralde Plan Sektorialean adierazitako kokalekuetatik kanpo geratzen
da. Beraz, dokumentu honek ez du eraginik Mungiako udalerriko hirigintza plangintzan.

1.13. EUSKADIKO BIZIKLETA IBILBIDEEN PLAN ZUZENTZAILEA.
Sarea desberdinak baina osagarriak diren hiru mailatan (1, 2 eta 3) geratzen da egituratuta,
eta hiru maila horien definizioan jarraitutako gainjartze hierarkikotik abiatuta horizonte sarea
definitzeko erabili den metodologia ere azaltzen da; etorkizunean plantea daitezkeen egoera
administratibo eta ekonomiko-finantzarioetara egokitu daitekeen sare proposamena da.
•

1. mailako sarea: hiru lurralde historikoen eta inguruko autonomia erkidegoen eta
Frantziako estatuaren arteko interkonexio funtzioa (EuroVeloari proposamen alternatibo
bat eginez) betetzen duena da, 25.000 biztanletik gorako herriak lotzen dituena eta
garraio kolektiboko geltoki intermodal nagusiekin lotzen dituena.

•

2. mailako sarea: 10.000 biztanletik gorako udalerriak eta horietan funtzionalki
integratutako jarduera ekonomikoko eta enplegu kontzentrazioko eremu nagusiak aurreko
sarearekin konektatzeko helburuarekin definitua. Gainera, eremu funtzional guztiak
elkarren artean lotzea eta horien oinarrizko artikulazioan aurrera egitea ahalbidetzen du.

•

3. mailako sarea: jarduera ekonomikoetarako lurzorua garatzeko beste eremu estrategiko
garrantzitsu batzuetara sarea zabaltzeaz gain, 10.000 biztanletik beherako udalerrien
etorkizuneko sarera konektatzeko aukera ematen du. Era berean, sareak eremu
funtzionalean garatzea errazten du.
Mungia 6. ibilbidearen barnean sartzen da, Uribe Eskuinaldea izeneko 2. mailako sarean.
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1.14. 2023-2035RAKO BIZKAIKO LURRALDEKO BIZIKLETA BIDEEN
SEKTORIALA. HASIERAKO ONESPENERAKO DOKUMENTUA.

PLAN

Bizkaiko Bizikleta Bideen Lurralde Plan Sektoriala (BBBLPS) eraikitzeko irizpideak honako
hau du oinarri: “mugikortasun eraginkorra eta arduratsua izatea eta ingurumen erronketara eta
garapen jasangarrira egokitzea, baita mugikortasun arduratsua gauzatzeko berme funtzionalak
eta erabilgarriak izango dituen bizikletaren erabilera nabarmena esleitzea ere, desplazamentu
motorizatu askoren alternatiba erreal eta bideragarri modura ikus dadin”. Beti ere, esku hartzeko
irizpideak kontuan hartuz, hala nola segurtasuna, jarraitutasuna, norabidea, erosotasuna,
integrazioa eta irisgarritasuna (Bizkaiko bizikleta bideen 10/2014 Foru Arauaren 7. artikuluan
ezartzen den bezala).
Planaren Sare Xedeak 349,7 km-ko luzera du guztira eta 121,1 km-tako luzera duten 5 linea
nagusik osatzen dute:
•

L1; Nerbioi Ibaizabal, Arratia, Durangaldea (42,7 km)

•

L2; Txorierri, Mungialdea (18,5 km)

•

L3; Eskuinaldea, Uribe Kosta (16,2 km)

•

L4; Ezkerraldea, Meatzalde, Enkarterri (24,3 km)

•

L7; Bilbao (19,4 km)

Eta bigarren mailako 20 lerro, aurreko 4 ardatz nagusiak osatzen dituzten bigarren mailako
ardatzekin bat datozenak (5 L1ean, 2 L2an, 6 L3an eta 5 L4an), horrela, eskualde berrietarako
proiekzioa ahalbidetuz, eragin eremua zabalduz eta kapilaritatea emanez.
Horiekin batera, beste bi Linea edo Bigarren Mailako Ardatz Arterial daude Planaren Sare
Xedea osatuz:
• L5; Urdaibai (22,7 km), Muxikara doan adarrarekin.
• L6; Artibai (19,9 km), bi adarrekin, bata Kareaga industrialdera (Markina-Xemein) eta bestea
Etxebarrira doana.
Gaur egun, sare horren 151,6 km eginda daude (%43,4) eta 198 km egiteke (%56,6).
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PHS Planaren Helburu Sarea
RED OBJETO
DEL PLAN – ROP
BBBLPS

PTSVCB

TOTALES
TOTALES
L1 (NERBIOI / IBAIZABAL /
L1
(NERBIOI
/ IBAIZABAL /
ARRATIA
/ DURANGALDEA)
ARRATIA / DURANGALDEA)
L2 (TXORIERRI /
L2
(TXORIERRI /
MUNGIALDEA)
MUNGIALDEA)
L3 (ESKUMALDEA / URIBE
L3
(ESKUMALDEA / URIBE
KOSTA)
KOSTA)
L4 (EZKERRALDEA /
L4
(EZKERRALDEA
/
MEATZALDEA
/ ENKARTERRI)
MEATZALDEA / ENKARTERRI)
L5 (URDAIBAI)
L5 (URDAIBAI)

LUZERA
Guztira
LONGITUD
(m)
Total
(m)
349.722
349.727
123.190
123.190
38.583
38.583
37.824
37.824
88.085
88.085
22.733
22.733

L6 (ARTIBAI)
L6 (ARTIBAI)

19.877
19.877

L7 (BILBAO
(BILBO - LOTUNE
L7
- GRAN HANDIA)
INTERCOMUNICADOR)

19.435
19.435

Bide Nagusiak
(BN)
Eje Principal
(EP)
121.135
1%
2134,6
.135
34,6%
42.714
42.714
% 34,7
134,7%
8.482
.482
1
%847,9
147,9%
6.176
.176
1
%642,8
42,8%
24.328
24.328
% 27,6
27,6%
----------19.435
19.435
% 100
100%

Bigarren
mailakoak
(BM)
Eje Secundario
(ES)
228.592
2%
2865,4
.592
865,4%
0.476

80.476
% 65,3
265,3%
0.101
2
.101
%052,1
252,1%
1.648
2
.648
%157,2
57,2%
63.757
63.757
% 72,4
272,4%
2.733
733
2%2.100
100%
19.877
19.877
% 100
100%
-----

Egindakoa
guztira
Ejecutado
total
151.652
1%
5143,4
.652
243,4%
5.753

25.753
% 20,9
20,9%
8.859
8%.823
59
223%
1.831
2157,7
.831
%
57,7%
65.121
65.121
% 73,9
73,9%
5.189
5 .1
89
%
22,8
22,8%
9.184
9.184
% 46,2
46,2%
15.715
15.715
% 80,9
80,9%

Egindako Bigarren
Egindako Bide Nagusiak
mailakoak
(Egindakoaren
EP guztiaren
ES guztiaren
(Egindakoaren
gainean)
ejecutado
ejecutado
gainean)
(Sobre el total ejecutado)

(Sobre el total ejecutado)

4.139
% 16,1
16,1%
1.922
1 .9
22
%
21,7
121,7%
0.793
1049,4
.793
%
49,4%
22.308
22.308
% 34,3
34,3%
-------

21.614
% 83,9
83,9%
6.937
6.78,3
937
%
178,3%
1.038
1150,6
.038
%
50,6%
42.813
42.813
% 65,7
65,7%
5.189
89
5 .1
%
100
100%
9.184
9.184
% 100
100%
-------

54.877
5
.877
%436,2
36,2%
4.139

------15.715
15.715
% 100
100%

96.775
9
.775
%663,8
263,8%
1.614
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2/

UDAL PLAN ESTRATEGIKOEN LABURPENA
Baldintza-agirian ezartzen zen beharrezkoa zela Udalak estrategikotzat jotzen zituen udal
plan jakin batzuei buruzko azterketa egitea, HAPO berriaren orientazio eta zehaztapenetan
eragin handiagoa edo txikiagoa izan dezaketelako. Jarraian laburbiltzen direnak dira.

2.1. MUNGIAKO ENERGIA IRAUNKORREKO EKINTZA PLANA (EIEP)
EIEPren abiapuntuko egoeraren azterketatik Mungiako udalerriaren urteko (2009an egin
zen azterketa) CO2 isurien inbentarioa atera zen. Datu horietatik ondorio batzuk argi batzuk
atera daitezke:
•

Garraioen sektorea da udalerriko isurketen %42,4ren eragilea, eta ehuneko hori %50etik
gorakoa da industria sektorea alde batera uzten bada (hori ez da kontuan hartzen EIEPn).

•

Garraioen, bizitegien eta zerbitzuen sektoreetako CO2 isurketen batura Mungia osoko
isurketen %75a baino gehiagokoa da.

•

Lehen sektoreak eta hondakinek CO2 isurketen %5a baino ez dute sortzen.

•

Energia Berriztagarrien bidezko ekoizpena ez da % 1era ere iristen.

Abiaburutzat hartutako urteko datuetan oinarrituta, joera horri eutsita 2020ra arteko
aurreikuspenak agertzen dira Ekintza Planean. Aurreikuspen horiek neurrizko igoera islatzen
dute, baina, aldi berean, 2011. urtetik aurrerako isurketen igoera iraunkorra; eta ondorioz,
2020. urteko isurketa kopurua ez litzateke asko jaitsiko, hau da, abiapuntutzat hartutako urteko
(2009) inbentariokoa baino %4,85 txikiagoa izango litzatekeena.
1.

HELBURU OROKORRAK

Udalerriak aukeratutako oinarrizko urteko Berotegi-efektuko Gasen emisioen eta energia
kontsumoen kalkuluak abiapuntutzat hartuta, bete beharreko helburuak hauexek dira:
•
•
•

CO2 isurketak gutxienez %20 murriztea (11.355 tona CO2).
Energia eraginkortasuna %20 handitzea.
Energia eskariaren %20 energia berriztagarrien bidez asetzea.

2.

ILDO ESTRATEGIKOEN ARABERAKO HELBURUAK.
1. ildo estrategikoa – ERAGINKORTASUN ENERGETIKOA.
Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 6koa da 2020ra arte.
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2. ildo estrategikoa – MUGIKORTASUNA.
Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 10koa da 2020ra arte.
3. ildo estrategikoa – ENERGIA BERRIZTAGARRIAK.
Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 1koa da 2020ra arte.
4. ildo estrategikoa – HONDAKINAK.
Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 1koa da 2020ra arte.
5. ildo estrategikoa – URA.
Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 1koa da 2020ra arte.
6. ildo estrategikoa – INGURUNEA.
Berotegi-efektuko gasak murrizteko helburua % 1koa da 2020ra arte.

2.2. MUNGIAKO IRAUNKORTASUNERAKO INGURUMEN EKINTZAKO III. PLANA
Mungiako Udalak egindako Tokiko Agenda 21en Planaren azken bertsioa eta eguneratzea
da Ekintza plan hau.
Ingurumen Ekintzako III. Planak honako alderdi hauek hartzen ditu:
URA:
Hornidura instalazioak eta sareak: Udal Sareen bidez Bigarren Mailako Hornidura Sareak
Berritzeko Planari jarraipena ematea, banaketa sarea hobetzeko.
Ur gutxiago eta eraginkortasunez erabiltzearen aldeko sustapena: Uraren datuen behatoki
bat ezartzea hobekuntza helburuak finkatzeko.
Isurketen kontrola, saneamendu sarea eta Butroe ibaiaren kalitatea: Lehentasunezko
jarduerak zehaztea Mungiako saneamendu egoera osatu eta hobetzeko. Eta Plan Orokorraren
idazketa aprobetxatzea horri buruzko irizpideak txertatzeko, batez ere landa-lurzoruan. Eta
Butroe ibaiaren egoera eta kalitatea modu integralean hobetzea, batez ere herri-gunean.
Butroe ibaiaren uholde-arriskua eta ubideratze plana: Ubideratze planaren hurrengo fasea
gauzatzen dela bultzatzea. Eta uholde arriskua lehentasunezko irizpidetzat hartzea kontuan
Mungiaren etorkizuneko garapena HAPOn planifikatzeko orduan.
HONDAKINAK:
Etxeetako hiri-hondakinen eta euron zatikien kudeaketa etengabe hobetzea:
Hondakin arriskutsuen kudeaketa eta tratamendua hobetzea:
Lurzoru kutsatuen kudeaketan aurrera egitea:
Bideak garbitzeko zerbitzua hobetzeko neurriak sartzea:
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ENERGIA:
2020rako 20 ‘20’ 20 helburua lortzea ahalbidetuko duen Energia Jasangarrirako Ekintza
Plana egitea.
AIREAREN KALITATEA ETA ZARATA:
Airea eta kalitate atmosferikoa: Udalerriko lizentziak eta jarduera ekonomikoak kudeatzen,
kontrolatzen eta horien jarraipena egiten jarraitzea. Eta airearen kalitatearen eta Mungiak
sortutako berotegi-efektuko gasen emisioen etengabeko jarraipena egitea, klima aldaketaren
aurka borrokatzeko konpromiso zehatzak hartuz.
Zarata eta kalitate akustikoa: Mungiako zarata mapa egitea, zonakatze akustikoarekin;
zarata eta bibrazioak arautzen dituen ordenantza berrikustea; eta zarata fokuen (tabernak,
lonjak) udal kontrola egiten jarraitzea eta prebentzio eta zuzenketa neurriak ezartzea.
MUGIKORTASUNA:
Mungiako mugikortasuna planifikatzea, garraiobideen arabera. Mugikortasun irizpideak
udal plangintzara eramatea:
Eredu izatea: eraginkortasun energetikoko neurriak barneratzea Udalak berak sortzen
dituen joan-etorrietan.
PLANGINTZA:
Egungo udal plangintza berrikustea eta Mungiako lurralde antolamenduaren eta
plangintzaren funtsezko gaiak bilduko dituen udal eredu bat definitzea, hala nola: jasotako
hirigintza herentzia konplexua, hiri eta landa munduaren arteko bizikidetza eta lurraldean
dagoen presioa: urbanizazio isolatuak, azpiegiturak, uholde arriskua…
Mungiako etxebizitza parkea birgaitzeko beharrezko den sustapena egitea.
Hirigintza kudeatzea eta egunerokoan hobekuntzak barneratzea ingurumenaren eta
iraunkortasunaren ikuspegitik.
Mungiako interes handiko guneetako biodibertsitatea babestea, kontserbatzea eta
sustatzea.
KUDEAKETA:
Mungiako jarduera ekonomikoak erregularizatzen jarraitzea, dagokien oinarrizko
ingurumen araudia betetzen dela bermatzea eta industrialdeetan ingurumen kudeaketa
bateraturako neurriak ezartzea.
Mungiako tokiko ekonomia, ekonomia berdeko esperientzietara bideratzea, enplegu
berdea sortzeko.
Ingurumen irizpideak eta udal kudeaketa iraunarazteko irizpideak definitzen eta integratzen
aurrera egitea, baita udal ingurumenari buruzko araudiaren garapenean ere.
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HEZKUNTZA:
Mungia iraunkorra izan dadin herritarrei eskaintzen zaien heziketan hobekuntzak,
berrikuntzak eta proposamen berriak ezartzea.
Iraunkortasunerako lortzeko bide horretan, sare bat sortzea ingurumen-heziketaren eta
–sentsibilizazioaren aldeko eragileak batuko dituena.
Mungiako Iraunkortasunerako Ingurumen Ekintzako III. Planak helburuetara heltzeko
beharrezko den ibilbidea ezartzen du. Honako hauek osatzen dute ibilbide hori:
•
•

8 ildo estrategiko.
23 jarduketa programa, 79 ekintza biltzen dituztenak.

2.3. MUNGIAN BIZIKLETAZ IBILTZEKO ATSEGINAK DIREN KALEEN SAREA
OSATZEKO PLANA
2006. urtean “Mungian bizikletaz ibiltzeko atseginak diren kaleen sarea osatzeko Plana”
idatzi zen, EGEF egitura-laguntzen programako funtsak eskuratzeko.
Plana une horretan zeuden bizikleta azpiegituretatik abiatu da, batez ere Torrebillela
parketik trenbide plataforma zaharraren gainean dagoen bizikleta bidera doan ardatzetik, batetik,
eta Gamiz bidetik Legarda futbol zelaira doan bidegorritik, bestetik. Hortik aurrera, bi bizikleta
ardatz nagusi planteatu dira, sare multzoa garatzeko ardatz nagusiak izanik: aita Elorriaga
kalean eta Elordugoitia kalean ezarritakoa. Bi kasuetan, bizikleta azpiegitura espezifiko bat
dago, zirkulazioaren noranzko bikoitzarekin.
Planean sarearen karakterizazio bat ere ezartzen da, martxan jartzeko denbora-faseetan
oinarrituta. 0 fasea esaten zaie dagoeneko gaituta dauden zatiei eta egiten ari direnei. Laster
egitekotan daudenak, berriz, 1 fasean sartzen dira. Fase horretan sartzen dira, halaber, Udalak
oso epe laburrean eurotan jardueraren bat ezartzea aurreikusita zuen eremuei lotutako zatiak
ere. Ondoren, eta sarearen oinarrizko egitura osatzen duten aurreko faseak amaitu ostean, sarea
hainbat ibilbideren bidez osatzea proposatzen da (2. fasea). Ibilbide horietan, bizikletek eta ibilgailu
motordunek partekatuko egin lukete bidea, hori bai, bideotan abiadura moteltzeko neurriak
hartu ostean. Planak bide horiek identifikatu eta bizikletaren zirkulaziora egokitzea proposatzen
du, funtsean, zeharkako markazioa erabilita. Azkenik, 3. fasean, funtsean Mungiako hirigintza
garapen berriei eta etorkizuneko garapenei erantsi beharreko jarraibide batzuk agertzen dira,
inguru horietan bizikletaz ibiltzea ahalbideratzeko aukera egokiak ezartzen dituzten jarraibideak
hain zuzen ere. Horretara, zera lortuko litzateke: batetik, bizikleta eguneroko garraio-sisteman
behar bezala integratzeko irizpide batzuk eta beharrizan batzuk zehaztea, eta bestetik, inguru
berri horiek diseinatutako sarearekin lotzea.
Planak bizikleten trafikoarentzat hiru bide-mota ezartzen dira:
Lehenengoan honakoak sartzen dira: bizikletentzako bideak, eurek baino erabiliko ez
dituztenak. Bide horiek bizikletentzako azpiegitura espezifikoa eta propio eskainiko dute,
gainerako garraiobideentzako eta oinezkoentzako egituratik bereizita. Beraz, bide horietan
bizikleten trafikoak izango du lehentasuna.
Bigarrenean: bizikletek eta oinezkoek partekatuko dituzten bide-zatiak. Kasu honetan,
oinezkoek eta bizikletek plataforma eta sekzio berberak erabiliko dituzte.
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Azkenik, hirugarrenean: bizikletek motordun trafikoarekin partekatuko dituzten bidezatiak (plataforma eta sekzioa). Deskribatutako sarean hauexek dira ugarienak.
Sarearen dimentsionamendua: planean 19.167 metroko sarea proposatzen da, une
hartan, berriz, 7.100 metrokoa zen; horietatik 3.686 metro Bilbotik Mungiara doan trenbidearen
trazadura zaharraren zati baten berreskurapenaren parte dira. Beraz, hainbat motatako 12.067
metro berri proposatzen dira.

2.4. MUNGIAKO EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO III. PLANA.
HELBURU OROKORRA
Esku-hartze publikoaren fase guztietan, Mungiako bizi baldintzen, egoera sozial, politiko,
ekonomiko eta kulturalen eta emakumeen eta gizonen premien arteko desberdintasunak
aitortzea eta aintzat hartzea.
BERARIAZKO HELBURUAK
1.

Mungiako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako III. Plana onartu ondoren, urteko
plan operatibo bat egitea, udaleko sail guztiek garatu beharreko ekintzekin eta dagokion
aurrekontu partida esleituta.

2.

Udaleko arlo eta erakundeetan diskriminazioa eragin dezaketen emakumeen eta gizonen
arteko desberdintasunak detektatzea eta kuantifikatzea.

3.

Genero ikuspegidun prestakuntza-ekintzak egitea gure administrazioaren eta erakunde
autonomoen barruan, eguneroko lanerako eraginkorrak eta praktikoak izango diren
ekintzak alegia. Ekintza horien bidez administrazioko langileek jakin dezaten, batetik,
genero arrakala zer eta zein den, eta bestetik, zeintzuk diren emakumeen eta gizonen
arteko desberdintasun handiena duten gizarte espazioak.

4.

Enplegu publikorako hautaketa prozesuetan berdintasun irizpideak lehenestea.

5.

Argitaratutako komunikazio dokumentu guztiek hizkuntzaren eta irudien erabilera ez
sexista egin dezaten lortzea.

6.

Arau eta programa berriak edota aurrekontuak zarratu aurretik genero ikuspegiaren
gaineko hausnarketa egitea, ikuspegi hori txertatu ezean jarduketa horiek (arauek edota
aurrekontu horiek) emakumeen eta gizonenen artean bereizketa sor dezaketela kontuan
izanda.

7.

Plan sektorialak eta zeharkakoak diseinatzeko, ebaluatzeko eta kudeatzeko prozesuetan
genero ikuspegia txertatzea.

8.

Kontratuak, diru laguntzak eta hitzarmenak esleitzeko irizpideen artean genero ikuspegia
sartzea, hau da, interesdunek aurkeztutako eskaintzetan genero ikuspegia txertatu izana
baloratzea, betiere legeriak horretarako aukera ematen badu.

9.

Emakumeen eta gizonen ordezkaritza orekatua sustatzea Udalak sustatutako sariak
emateko sortutako epaimahaietan.
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10.

Berdintasunerako parte-hartze organoen sorrera bultzatzea, baita kontsulta organoetan
emakumezkoen eta gizonezkoen ordezkaritza orekatua izatea bere, politika publikoak
herritarrengana hurbilago egon daitezen.

11.

Emakumeei euren autonomia garatzen eta genero kontzientzia hartzen laguntzea.

12.

Balioen aldaketa sustatzea, sexuaren araberako rol sozialak eta estereotipoak ezabatuz.

13.

Emakumeei lan munduan sartzen laguntzea eta lan baldintzak eta lanbide sustapena
hobetzea.

14.

Pobrezian bizitzeko edo gizartetik baztertuta gelditzeko arriskuan edo egoeran dauden
emakumeen egoera hobetzea.

15.

Gizarte baliabideetarako sarbidea hobetzea: teknologia berriak, garraioa, osasuna, kirola
eta kultura.

16.

Emakumeen elkartegintza sustatzea, baita elkarteetan (era guztietakoetan) emakumeek
duten parte-hartzea ere.

17.

Emakumeei erabaki- eta eragin-eremuetara sartzeko bidea erraztea.

18.

Erantzunkidetasuna eta zaintzaren etika sustatzea.

19.

Emakumeek aisialdirako eta autonomia ekonomikoa lortzeko denbora gehiago izatea.

20.

Enpresen kultura eta praktikak kontziliazio erantzunkiderantz bideratzea.

21.

Zerbitzu soziokomunitarioen ordutegien malgutasuna eta estaldura zabaltzea.

22.

Hirigintza plangintza eta zerbitzuak aldatzea kontziliazio erantzunkidea errazteko:
espaloiak hobetzea eta mugikortasuna zailtzen dute espaloi gutxiko kale zatiak kentzea.

23.

Indarkeriarik gabeko portaera ereduen garapena sustatzea.

24.

Indarkeriazko jokabideen prebentzioa sendotzea.

25.

Indarkeriazko jokabideen detekzio goiztiarra eta horri buruzko informazioa areagotzea.

26.

Biktima diren emakumeei babesa eta arreta osoa bermatzea

Berariazko helburuak garatzeko 149 ekintza proposatzen dira planean, udal arlo
ezberdinen artean banatzen direnak.

40

Mungiako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra

2.5. MUNGIAKO MUGIKORTASUN PLANA
Mungiako azken Mugikortasun Plana 2004an egindakoaren eguneratze bat da, 2009an
egindako eguneratzea alegia. Diagnostikoa berritu eta horretan oinarrituta, honako hau
proposatzen da bertan:
Trafiko eskeman egin beharreko aldaketak:
•

Trafikoaren eskeman aldaketak egiteko proposamenaren helburua Mungiako erdiguneko
oinezkoentzako guneak babestea da, Alkartsauna - Trobika ardatzean trafikoa lasaituz.

•

Gainera, Lauaxeta kalerako proposatzen den aldaketaren bidez (trafikoa Neurketa
kalerantz bideratzea) zera lortu nahi da: Mungiako saihesbidetik datorren trafikoa sarbide
guztietatik banatzea.

•

Elorduigoitia kaletik Zabalondorantz doan trafikoa Alkartasuna kaletik pasatu barik
Errekatxutik pasatzea proposatzen da.

•

Kale-elkarguneak hobetzea; Alkartasuna kalea aparleku-plaza gehiago egitea eta espaloia
handitzea gomendatzen da.

•

Alkartasuna – Trobika – Elorduigoitia kaleen arteko bidegurutze altxatzea.

•

Lauaxeta norabide bakarrekoa izatea Errrekatxurekin bat egin duen elkarguneraino, eta
espaloia hobetzea.

•

Trafikoa saihesbidearen 2. sarrerara bideratzea.

•

Berteiz kalean dauden trafiko-seinale batzuk (“Aparkalekurako sarrera”) egokitzea.

•

Elorduigoitia kalean: Trobikako sarbidea errei batera murriztea, eta oinezkoen pasabidearen
aurrean hutsik dauden bi errei, autobus geltokiaren ondoan, zamalanetarako linea
atzeratuz.
Trobikako sarbidea errei batera murriztea, eta oinezkoen pasabidearen aurrean bi errei
uztea, autobus geltokiaren ondoan, zamalanetarako linea atzeratuz.

•

Errekatxu - Ibaibide: bi kaleetan ilara bikoitzak saihesteko eta aparkaleku-plazen
irisgarritasuna hobetzeko, bi kaleen hasierako zatietan espaloiak zabaltzea proposatzen
da, eta aparkaleku-plazen orientazioa aldatzea, hau da, atzeraka aparkatzekoak izan
daitezela. Horrek ibilgailuen segurtasuna hobetuko leuke, izan ere, arriskutsuena den
maniobra egiteko askoz ere ikuspen hobea lortuko litzateke. Gainera, txirrindularien eta
oinezkoen segurtasuna ere bermatuko litzateke.
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Oinezkoentzako guneak babesteko neurriak proposatzen dira
Panak Mungiako hiriguneko jarduerak joten ditu garrantzi handienekotzat.
Egoiliarrentzako aparkalekuak
Mungian, balantze teorikoen arabera, garaje asko daude, gutxi erabiltzen badira ere (saldu
gabeko garaje plazak direlako edo beste arrazoi batzuengatik). Beraz, planean 3 leku proposatzen
diran arren, neurri hau kontu handiz hartu beharrekoa da. Are gehiago, ez da gomendagarritzat
joten, izan ere, azpiegitura horiek gutxieneko errentagarritasuna izan dezaten aparkalekuaren
diagnostikoan hautemandakoa baino egonaldi ertain-luzeko eskaera handiagoa behar da (hau
da, lan kontuekin loturarik ez duten egonaldiak).
Erdialdean aparkalekuen kudeaketa egunez
Hirigunearen inguruan TAO eremu arautu bat sortzea proposatzen da, merkataritza- eta
zerbitzu-eremu nagusietarako.
Udal bidegorria
Eraztun periferiko bat ixteari lehentasuna ematen zaio. Eraztun horrek aisi-eskaria ekarriko
luke udalerri barruko harremanak erdiguneko bide “lasaituen” bidez konponduta, erabilerarako
diseinatutako azpiegiturarik gabe.
Zamalanen kudeaketa
Zamalanetarako aparkaleku-plazak banatzea proposatzen da, beharrizanak fatxadaka
banatuta. Horretara, saltokiek hurbilago izango lituzkete aparkaleku-plazak. Baina, era berean,
zamalanetarako plazek okupazio handiagoa izango lukete. Beraz, zamalanetarako plazen
ordutegien murrizketa proposatzen da, gainerako ordutegian libre utzita.
Industrialdeetarako garraio publikoa
Industrialdeetara garraio publikoa eramateko aukera aztertzen ari gara, autobusa hain
zuzen. Egungo autobus zerbitzuen eskaria egokia litzatekeena baino txikiagoa dela ondorioztatu
da, ziurrenik honako faktore hauengatik:
•

Industrialdeetako aparkaleku eskaintza nahikoa eta doakoa da.

•

Enpresen sarrera eta irteera ordutegiak sakabanatzeak ez du laguntzen garraio kolektiboko
zerbitzuen eskaria sortzeko behar diren bidaiariak taldekatzen.

•

Autobusaren erabiltzaile potentzialek beste lankide batzuen autoetan egiten dute lanerako
bidaia, eta horrek linea erregularren eskaera murrizten du.
Garraio publikoa: Trena ekartzeko aukera

Azterlanean adierazten da lurzoruak erreserbatzeko aukera dagoela, azpiegitura hori
Mungiara hurbiltzea erakargarriagoa izan dadin, baina betiere zenbait faktore kontuan hartuta:
•
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Alternatibarik gomendagarriena tren-tranbia zerbitzua izango litzateke, puntuen arteko
distantziak direla eta.
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•

Garrantzitsua izango litzateke tren-sistemaren ibilbidean sare dentsifikatua sortzea,
azpiegitura horren kostuak justifikatuko lituzkeena.

•

Nolanahi ere, kontuan izan behar da tren-tranbia batek ere (ibilbidean tarteko geralekuak
izango lituzkeela kontuan izanda) ezingo litzatekeela lehiatu Bizkaibusen Mungiatik
Bilborako zerbitzuak eskaintzen duen denborarekin (autopistatik doanak).
Espazio publikoak

Espazio publikoak diseinatzeko eta kudeatzeko irizpideak baino ez dira ematen planean.
Oinezkoentzako eta egoteko espazioen aldeko apustua egiten du planak, automobila protagonista
den espazioen eraldaketarako jarraitu beharreko pausuei buruzko gomendioak emanda,
oinezkoak protagonista diren espazioetara aldatzea lortuz.
Herritarren parte-hartzeari buruzko eranskin bat gehitu da.

2.6. UDALERRIAREN AZTERKETA AKUSTIKOA. ZARATA MAPA.
2013an egindako azterlanaren arabera, udalerrian ingurumen-zarata sortzen duten foku
garrantzitsuenak hauek dira:
•

Errepideak, batez ere BI-631 errepidea, Bilborekin eta Bermeo bezalako kostaldeko
herriekin lotzen duena.

•

Udalerriko kale nagusiak, hala nola: Lauaxeta Olerkari, Zubiaga, Concordia-Alkartasuna,
Trobika, Elorduigoitia, Erri-Bide, Arana Goiri-Tar Sabin, Elorduigoitia eta Aritz Bidea, batez
ere.

•

Industrialdeetan kokatutako industria jarduera, besteak beste, Trobika, Belako, Zabalondo,
Billela eta Sogeon industrialdeetakoa.

Lortutako emaitzen arabera, honako hauek dira ingurumen-zarata gehien jasaten duten
eremuak (bide trafikoagatik edota industria jardueragaitik) eta kalitate akustikoko helburuak
baino maila akustiko handiagoak dituztenak:
•

BI-631 errepideko etxebizitzak, hirigunetik kanpoko auzoei eragiten dietenak batez ere,
Larrauri eta Atxurikoak, esaterako. Baita beste errepide batzuetatik oso gertu dauden
etxebizitzak ere, hala nola BI-2120 (Plentziarako errepidea) eta BI-2121 (Aritz Bidea).

•

Zirkulazioaren sarrera/irteeren eraginik handiena jasaten duten fatxadak, kasurako,
Lauaxeta Olerkari eta Erri-Bide kaleetakoak. Eta era lehunago batean, kale nagusietako
trafikoaren eraginpean dauden fatxadak: Zubiaga, Concordia-Alkartasuna, Elorduigoitia,
Arana Goiri-Tar Sabin eta Aritz Bidekoak (biribilgunetik gertuen dagoen zatia).

Emaitzak esku artean izanda, babes akustiko bereziko eremuetarako lehen proposamena
egin zen. Eremu horiek kalitate akustikoko ezarritako baremoak gainditzen dituzten eremuak
dira. Zeintzuk dira baremo horiek? Bizitegi eremu finkatuetarako, 65 dB (A) goizez eta arratsaldez
eta 55 dB (A) gauez. Gainera, zarataren gaineko azterlan espezifiko bat egin zen babes akustiko
bereziko eremu baterako (Larrauri auzoa). Bertan, aldaketa garrantzitsuak aurreikusten ziren BI631 errepidearen saihesbidea egiten osterako, obra horrek auzoaren egoera akustikoa aldatuko
zuela aurreikusita.
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Babes akustiko bereziko gunea hirigunean. Gorriz markatuta agertzen dira arazo akustikoak dituzten fatxadak.

Zona
Zona de
de Protección
Protección acústica
acústica especial
especial centro.
centro. Se
Se destacan
destacan en
en rojo
rojo las
las fachadas
fachadas que
que presentan
presentan conflicto
conflicto acústico.
acústico.

Babes akustiko bereziko gunea Larrauri auzoan. Gorriz markatuta agertzen dira arazo akustikoak dituzten fatxadak eta eremuak.

Zona
Zona de
de Protección
Protección acústica
acústica especial
especial Bº
Bº Larrauri.
Larrauri. Se
Se destaca
destaca en
en rojo
rojo las
las fachadas
fachadas yy áreas
áreas que
que presentan
presentan conflicto
conflicto acústico.
acústico.
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